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 یبیطور عجحادثه ازدست داده و به  کیکه خانوادش رو در  یدختر تایخالصه رمان: بن
دختر قصه ما  ی برا یبیعج  ی نداره سرنوشت خواب ها ادی از اون ها به  ی خاطره ا چیه
 . کنهی و رو م  ریرو ز شیکه زندگ  ده ید
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 : مقدمه

 ی ا شه یصرفه چند جمله کل ی ادیتو نوشتن مقدمه ها مشکل داشتم و زمان ز  شهیهم
 !کردمیم

 ! سمی بدون مقدمه داستان هامو بنو خوامیبارها م  دیبار و شا  نیا

  یبیدو رق ن یبدم دست قلب و ذهنم ا  خوامی بارقلم داستانم رو م نیا  ،ی تیذهن چیه بدون 
 وقت باهم صلح ندارند.  چیکه ه

 .رندیگیاز احساس نشات م یگر یاز منطق و د  یکی

 رمان رو شروع کنم. کی کنم و  قیمنطق و احساس رو تلف خوامیم

 من! عی وس لیدفن شده و تخ ی از آرزوها یقیتلف استیو رو   تیواقع  نیب یکه مرز یرمان

 

 ***** 

 

  شهیهم دمیکش هامه یبه ر اقیا اشتخاک و بارون رو ب زیانگدل حهیرو بستم و را هامچشم 
 مثل خالقش! رهینظ یبودم، ب  شهی آسمون مخلوط م ی که با اشک ها ن یعاشق عطر تن زم

و به تن کرده بودند و   یرنگ ی که شکوفه ها  ییشدم به درخت ها رهیمنظره رو به روم خ به
 .کردندی م یدلبر یحساب

بذاره و   نی که پا به زم یچه برسه وقت ارهیآدم رو به وجد م  دنشیشن یکلمه که حت  نیا بهار
 کنه. ییهنرنما

 :گهی م شهیعمو هم زن 
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 کشه!  یو آه م  یبکرش عتیتو هم مثل مادرت عاشق بهار و طب -

 . کنهیپنهون م هیبق  دیبغضم رو از د که بارها   هیمن تنها لبخند جواب

 بشم. کی شر  یو با کسوقت نتونستم غصه هام  چ یغلط، ه ای بد، درست  ای  خوب

  بخاطر ماه تولدم باشه. نمیا دی شا 

  نیا  دیتولد اعتقاد دارم و شا  ی هاماه  اتیو خصوص ینیاز آدما به طالع ب یلیخالف خ بر
 ماه تولدم!  بهشتیبه ارد گردهیرفتارم برم

 دارم . ادیاز گذشته به   ی اناقص و پراکنده  خاطرات

 . کنهی م تمیاذ  شهیهم شونیخال ی و جا  میزندگ  ی ها   نیزتر ینبود عز  اما

گذشتم پرسه بزنه،    ینشستم و گذاشتم فکرم حوال ی چوب یی ننو یگرد کردم و رو صندل عقب
 ندارم! ادیازش به  ی ادی ز  زیکه چ ی گذشته ا

  هیحالت ممکن از  نی زتری غم انگ نی و ا ادمهیهاشون  از خانوادم فقط چهره و اسم  من
 از گذشته است. یادگاری

 شون هم منو تنها گذاشتن .خاطرات  یحت

 همه رنج نکشم .  نی تا ا بردندی منم با خودشون م کاش

رو   عمو حسرت داشتنشونو عمو و زن نبود که بخوام. یچی داشتم ه ی عال یظاهر زندگ  در
 برام به جا بذارند. 

 ردند . ازم مراقبت کردند و بزرگم ک  یپدرمادر واقع کیو زن عمو مثل   عمو

 ببره!  نیدر من وجود داره رو از ب کمی که از نبود خانواده کوچ یخالئ تونهیکس نم چیه اما

 دوستم خبر نداره تو قلبم چقدر غصه جاشده.   نیتر   یمیصم یحت
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انگار ذهنم   است دهی فایواقعا ب  استیقطره آب تو در هیکردن به گذشته مثل گشتن  فکر 
 . کنهی مقابل خاطرات مقاومت م

 زن عمو به خودم امدم.  ی صدا با

 تا یبن ی . آهاتایبن -

 گفتم :  ی نسبتا بلند ی جام بلند شدم با صدا از

 جون امدم. یلی امدم ل -

  وارد خونه شدم دلم از عطر زرشک پلو ضعف رفت اصال زن عمو رو فراموش کردم یوقت

 !یبخاطرش قتل کن یحاضر گفتیغذا عالقه داشتم که عمو م نی به ا ی حد به

دو عالمم   ی شکمم رسوا ی صدا هویکه  دمیعطر غذا رو بو کش قیبستم و عم هام رو  چشم
 .دنیها هم شن هیبلند بود که فکر کنم همسا ی کرد؛ صداش به حد 

  دمی دورم نباشه كه آبروم بره کف پام د یچشمم رو باز کردم که چک کنم کس کی  اط یاحت با
قرمز که از اثراث   ییبا صورت ها  انایو ک  وانیچون عمو و زن عمو و ک  سخت در اشتباهم

 نگه داشتن خنده بود به من زل زده بودند.

ناهار   زی پشت م رفتمیم ور کهط  نی هم  ستادمی اون حالت مضحکم درامدم و صاف ا از
 صدامو صاف کردن و گفتم:   نمیبش یخور

 شون منم خندم گرفت.  قهقهه ی با صدا نیراحت باش  نیبخند  -

 بود. یعال شهیتو سکوت خورده شد و دست پخت زن عمو مثل هم  ناهار

خودمون با مامان و بابا و دو   ی جمع االن تو جمع خانواده پنج نفر نی ا ی کاش به جا یول
  .خوردمیغذا م زی م هیقولو ها سر 
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و گذاشتن ظرفا تو   زیکردم با چند قلپ آب بغضم رو قورت بدم بعد جمع کردن م یسع
 با اجازه سمت اتاقم رفتم.  هیبا  نیماش

خودم   لی بود که با م یمد، دو سالرو صورتم ا ق یلبخند عم هیدر اتاقم رو باز کردم  یوقت
 ! کردمی بچه ها ذوق م نیع  دنشی شده بود. و من با هر بار د ن یزاید

و با دست و   سیبوداز لگو پرسپول د یو سف یقرمز و مشک  ی از رنگ ها یقیاتاق تلف تم
 ! خوردیاتاقم به چشم م ی تو همه جا با  ی تو اتاقم استفاده کرده بودم و تقر یدلباز

  ادهیاز خشم زن عمو ز یپوشبا چشم   یسیو چراغ خواب پرسپول یرو تخت دی تو خر  یحت
 کردم. ی رو

 هفته با من قهر بود !  هی ادمهی

که وارد بشه  ی آدم عاد هیاسپرت به خودش گرفته و  لیشکل و شما  ی ادی اتاق ز گفتیم
  ادیاز پس من بر نم دی د یپسره، و وقت هیاتاق  کنهی فکر م نهیرو نب تی شیاگه اون لوازم آرا 

 کوتاه امد. 

اجازه   وقتچ ی بودم،اما ه یهم سن و سالم به شدت فوتبال ی از دخترا یلیخ برعکس 
 کنم.  یباز کی با پسرا گل کوچ ابونینداشتم تو کوچه و خ

رفتن   رونی رو نداشتم.عمو نسبت به ب ی ا گهیهر ورزش د ای اجازه رفتن به باشگاه فوتبال  ای
  رفتمیم رون ی ب انایبا ک  ایکه تنها  یکه من تنها زمان  ی.به طورکردیم یر ی سخت گ یلیمن خ
 . می داشت سی مدرسه رفتن که البته اونم سرو  به شدیم ختم 

دلم که هفت هشت سالم بود؛ و  یبه زمان گشتی عالقم به فوتبال برم لیددلی شا
شدم به   ره ی و خ وانیکوچه اما اجازه نداشتم و با غرولند نشستم کنار ک برم تو  خواست یم
 ون ی زیتلو 

چون   هیراض جهیاز نت یحساب  وانیک  د؛یرسی داد. به نظر م یداشت فوتبال رو نشون م که
 نی پوسته ها رو حواله زم شتریو نصف ب خوردی وار تخمه م یباز بود و طوط ششین
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 .انداختی هم تو بشقاب م یزی چ شدیم  ی. اگه فرجکردیم

که   نیکدوم جلوئه بدون ا دمی پرس وانیاز ک  ی بودند، با کنجکاو ده یپوش یهاقرمز و آب میت
 بشه گفت:  جادی تخمه خوردنش وقفه ا ی نگام کنه و تو

 معلومه استقالل!  -

 : دمیپرس دوباره

 استقالل کدوم رنگه؟! -

 گفت :   کوتاه

 ی آب -

 مونده تموم بشه؟!  ی لی خ دمیلب گفتم دوباره پرس ری ز یآهان

 پشت سر هم من کالفه شده بود که چپ چپ نگام کرد و گفت : ی از سواال انگار

  مونده قهیده دق با  یتقر  -

 کرد.  ضی تعو هیقرمز  می لحظه ت همون

 براتون بدبختا  کنه یکار تونهی نم نیتو زم نیاریهم ب  یگفت :مس یبا لودگ  وانیباز ک  که

 گل زد ! کنیهمون باز  که

مطمئن بود   جهیانگار هنوز به نت اولش هنگ کرد اما باز به خوردن تخمه ادامه داد، وانیک 
 که گل دوم هم زد. 

حرارت به جلز و ولز   ی روغن رو ن ینداشت.ع یفرق   چیه ش یبا اسپند رو آت وانیک  گهید
 یفکر کنم داشت با سرعت نور صلوات م دادیو زمان فحش م  نی افتاده بود، و به زم

 فرستاد.
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 گل سوم هم زد.  که

 قرمز برد.  میبرعکس شد و ت  جهیآخر نت قهیتو ده دق انیسوت پا و

از  اط یخاصش خوشم امد با احت جانیه نیاز ا ینیبش ی بدون پ یباز  نی لحظه از ا همون
 ؟!   هیقرمز چ میاسم ت  دمیپرس وانیک 

 نشسته گفت :  نگاه خون  هی با

 لنگ ،خرشانس ،سوراخ و... -

 گفت :  دی گنگ منو که د نگاه

 ! سی پرسپول -

 آخه.. هیآب میبهتر از ت یلیحداقل خ رسهی م یخوب میشوق گفتم به نظر ت با

 دهنم رو بستم و ادامه ندادم. شی نگاه عصب با

هم متعجب شده   وانیکه ک  دادم ی عالقه نشون م  یثابت فوتبال شده بودم جور ی پا گهید
  بود.

 یکه نه حق باز یی. و از اون جا گذشتمی نم یبه سادگ  شدی که مربوط به فوتبال م یهرچ از
بدبخت بودم. که بهم   وانیک  ون یآوز   شهینداشتم هم یباشگاه ورزش  چی تو کوچه نه تو ه

  .چوندیپیوقت ها م  شتریبده البته اونم ب ادیفوتبال 

 . می به زندگ   نترنتیجا ختم نشد با مرور زمان و امدن ا  نی عالقه من به هم اما

وقتا هم    شتریالبته ب کردمیم  نی تمر یفوتبال و پارکور آشنا شدم و تک  یشیحرکات نما با
  شتریو ب اومدی ها صدام در نم یباز  نیاز ترس محروم شدن از ا  اما شدمی م  یلیزخم ز

 .کردمیشب ها رو با درد سر م
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وقت ها سخت    یلیاما به نظرم خ کرد،ی برام فراهم م خواستمیکه م ی زی هرچ عمو  ستهدر
  نبود. یمنطق هاشی ریگ

تنها بدون عمو   ا یرو به خونه دعوت کنم  می میدوست صم انایمن اجازه نداشتم مثل ک  مثال 
 .کردی م میهمراه وانیک  نکهیبرم مگر ا  ییجا زن عمو  ای

کنم به طور    یشلوغ، حس م ی بمونم مخصوصا جاها  یعموم ی تو جاها ادیز دادی نم اجازه
 . کنهی م می داره منو از چشم مردم قا یبیغر

 شهینباشم و احساس ترس رو هم یآدم اجتماع  شدی عمو باعث م  تی حساس نیهم و
  باشم. ریداشته باشم و گوشه گ

 در ارتباط باشم.  هیکه دوست دارم با بق شمی نم نیمنکر ا  البته

بود    یهرچ سم،یجلو عمو وا  اومدی اما دلمم نم شدمی کالفه م تی همه محدود نی از ا یهگا
 به گردنم داشت. یحق پدر

 امدم. رونیب بشیو از فکر عمو و افکار عج دمیکش یآه

امتحان هامون   دیع التیبدبختم بندازم بعد تعط  ی هم به کتاب ها  ینگاه هی بهتربود
 . شدیشروع م

 داد یداد و ب که داشتن  یبی بدبخت اگه زبون داشتن حتما بخاطر احساس غر  ی ها کتاب

 .کردنیم

نمره تو کالس مال خودم بود. نه  نی باالتر شهیوقت نگران درس هام نبودم هم چیه البته
 حداقل هوا بخوره  کردمی کتاب هامم باز نم ی که خرخون باشم ها نه ال نیا

  ل یاوا رگول،ی و اینوشته کجا نقطه داره  یسطر چ  هر ایدونستم هر صحفه   یم قا  یدق یول
 یر یمن حافظه تصو   دمیدربارش سرچ کردم که فهم نترنتیتو ا  یبرام جالب بود کل
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  ایاون صفحه  ی اسکنر تموم محتوا کی بار نگاه کردن مثل  هیدارم، که فقط با  ی االعاده فوق 
 . شهیم ثبتصحنه تو ذهنم  ای کتاب 

کردم، البته از خدا   یرو از همه مخف هیقض نی از واکنش عمو ا دمی ترسیکه م  ییاز اون جا  و
 موهبت ارزشمند،ممنون بودم . نیبابت ا 

بار هم قسمت نشد   نیداد!نه انگار ا ی رو نشون م می و ن شی به ساعت انداختم ش ینگاه
 به کتاب هام بزنم. یسر

  رهیه روم هر بار که خشدم به قاب جذاب رو ب رهیبازم خ ستادمیشدم و جلو پنجره ا  بلند
اثر   نیخالق ا تونهی به جز خدا نم ینقاش چیه یداشت. به راست  یبهش برام تازگ  شدمیم

 دوساله از تهران بودم. تایبن یو نقاش یباشه برخالف درسم تو طراح یهنر

  واریرو کاغذ و بوم و د ی االعادهفوق  ی ها یو طراح  یبه شدت هنرمند بود، نقاش انایک  یول
 .کردیم ادهیو...پ

بودن درسش   فی ازم بزرگتر بود.اما بخاطر ضع یبشر بود چند سال نیتو خون ا ینقاش انگار
 من بود.  یهم کالس

 و پول!  یخوند؛ البته با پارت یم یعاشق هنر بود بخاطر عمو مثل من تجرب نکهیا با

به   نیسطح پا   ای ر یخانواده فق هیر منم تو بود اگ دهی پول بارها به ذهنم رس نی از ا امان
 کنم. یزندگ  تونستم یم یچطور  امدمیم ایدن

رو   لیکه خرج تحص  ی بد بود به حد یلیخ شیمال تیمون وضعکالس  ی هااز بچه  یکی
 زدیحرف م رمونیمد یبار که داشت با مهراب هی نداشت اما فوق العاده درس خون بود 

خرج   کردتایم  یاطیمادرش خ ی چاره کنار درس خوندن پا به پا  یشدم ب  هیقض نی متوجه ا
 نشه! لیحصو مجبور به ترک ت  ادیدر ب شونیزندگ 
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  میمثل هم کالس  طمیرو نداشتم و شرا  یری حافظه تصو ن یاما اگر ا ستمین یتن پرور آدم
  ی هاکه با کفش یتا وقت تونمی آدما فرق داره نم  زهیهم نه انگ دی شا  زدمی جا م دیبود شا 

 قضاوتش کنم. دمی راه نرفتم و مشکالتش رو نچش یکس

بهم   یخاک و بارون مست شدم انقدر  زیرو باز کردم و دوباره از عطر شگفت انگ پنجره
 یانرژ

 .بردمی م ادیها و غصه هام رو از  یکه تموم دل مشغول دادیم

هفتا سکته کامل و ناقص   شی که امد رو شونم ش  یخودم بودم که با دست ی حال و هوا تو
 رو باهم رد کردم. 

 به روش زدم که گفت :  ی برگشتم با چهره مهربون عمو مواجه شدم لبخند یوقت

 ترسوندمت؟! -

 تر کردم گفتم :  قیعم لبخندمو

 نه عمو جون من تو فکر بودم و متوجه حضورتون نشدم.  -

 داد و گفت:  هیدستاش رو به هم گره زد و به پنجره تک عمو

 شده ؟  یزیچ  تایبن-

 نگرانته.  ی زن عمو حساب یتو خودت  ی ادیز ی روزا کم حرف شد نیا

خسته ام از   یکسی ب نیام از اهام خسته  تی ام از محدودامد سر زبونم که بگم خسته  یه
 .اد یازم برنم یو کار نمیبی م ش یآت ی هاکابوس ده سالم که خانوادم رو تو شعله نیا

 به همه افکارم خاتمه دادم. سین یز یچ هیهمش رو قورت دادم و با  اما

 :  دیبا شک پرس عمو

 ! ؟ی مطمئن-
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 رو تکون دادم و گفتم: سرم

 نگران کنکورم. یبله عمو جون مطمئنم فقط کم -

 نگفت و رفت.  یزیچ گهی اما د  دیرسی قانع به نظر نم نکهیبا ا  عمو

 توجهم بهش جلب شد!   میگوش  ی صدا با

هام اعتماد نداشتم با شک جواب  به چشم  شدیخاموش روشن م یکه رو گوش انایک اسم  با
 دادم 

 ؟ یاناخودتیک  -

 باشه!  ی خوایم یآره خره، پس ک  -

 !؟ ی ستیمگه خونه ن -

 هستم!  -

 وونه ی د اومدمیم ی زدی صدا م هی  ی پس چرا زنگ زد-

 رو خراش بدم. نمینازن ی هست چرا حنجره   یتکنولوژ یتا وقت -

 ! ؟یعجب، خب حاال چکارم دار -

 تولد سوده!  می آماده باش بر گهی ساعت د هیتا  رفتی م ادمیداشت   ی اوه انقدر ور زد -

 یخانوادگ   ری غ یتولد و مهمون  امیمن ب دهیعمو اجازه نم ی که فراموش کرد نی مثل ا انایک  -

 ی کرده غمت نباشه زود یو راض ر  بابا فرهادم  یلی بار مامان ل نیا ی نرفته، ول ادمینه  -
 .دم ی خر زیچ هیغصه کادو هم نخور خودم  یآماده باش راست

 بزنم!  یهم زارت قطع کردو نذاشت من حرف  بعد
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از دستش   دیبودم پس نبا   یفرصت نیچنوقت بود دنبال هم  یلیخوشحال شدم خ یول
 . دادمیم

دوش گرفتم و تا کمر وارد کمد شدم خب فقط سه تا   هی عیوقت نداشتم پس سر  ادیز
  بود. یهم لباس عروسک  یبلند بود سوم  یهم ماکس یکیاسپورت بود   یکی لباس داشتم 

اس ام   ی جالب نبود خواستم که اسپرت رو انتخاب کنم که صدا  ادیبه نظرم ز یماکس خب
 امیجله از کمد بزنگ خورد با ع می توجه باشم که گوش یبلند شد خواستم ب می اس گوش

لب اون مزاحم پشت تلفن   ریتخت و نالم بلند شد ز  هیکه پام محکم خورد به پا رونیب
 قرار دادم و جواب دادم: تی عنا دآبدار مور ی با فحش ها یحساب رو

 هان؟! -

 ! وانیچخه ح -

 بنال که اصال حوصله بحث ندارم. انایک  -

عهد بوقت رو از سرت   ی باسهال دنی خب گوشت تلخ فقط خواستم بگم فکر پوش لهیخ -
 . ی امشب از اونا استفاده کن با ی جعبه هست برا هیتختت  ری ز یکن رونیب

 دوباره قطع کرد. و

 کرده .  یکم کار یدختر حساب  نیخدا تو شعور واسه ا واقعا

نقشه  یاز ک  ستیمارمولک معلوم ن نی جعبه بزرگ بود ا هینگاه کردم  تخت رو ری شدم ز خم
 .دهیکش یمهمون نی بردن منو به ا

 بود غش کنم  ک ی در جعبه رو باز کردم از ذوق نزد یوقت

لباس هم نوار   ی ها نی دامن پف دار کوتاه تا زانو ،آست هیکه تا کمر تنگ بود بعد   راهن یپ هی
و عمال  شن یهم جنس لباس بافاصله از هم بودن که تا مچ به هم وصل م کی بار ی ها

  ی وجب باال هیلباس باز بودن پشتش بود که تا   بیهام نبود تنها ع  دست ی برا یپوشش
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شدم و لباس   ال یخ یدخترونه است ب یمهمون هی ن که تولد سوده  یکمر باز بود!با فکر به ا
پارچش بود که  نینداشت و ساده بود و ا  یتنم بود لباس طرح خاص پیک  دمی رو پوش
فکر همه جاشو   انایانگار ک  ی نقره ا ی با لمه ها یبهش جلوه داده بود. پارچه مشک یحساب

 ست هم بود.  کفشو   فیتاج و ک  مین هیکرده بود؛ تو جعبه به جز لباس  

  ینیگل تزئ رهیزدم و چند تا گ یماه غ یبافت ت بلندمو  ی شدم و موها  الیخیتاج رو ب مین
 دادم. انیپابه کارم   حیمل  شیآرا  هیزدم و با  نشونیب

 بودم  یخودم راض از

  نیع انایکه در رو باز کردم ک  ن یبلندم رو تن کردم و شالمم انداختم سرم هم یمجلس مانتو
 جن جلوم ظاهر شد و زهره ترکم کرد. 

  یهم بپوش ی، گوندختر تو  پی ساده و خوشت شهی هم نی بهم انداخت و گفت ع ینگاه هی
 . دیکش تنبون دنبال خودش کش نیبعد دستم رو گرفت و ع  یلعنت یشیجذاب م

نبود چون تا   یعمو انگار از تهه دلش راض م یکرد یبا عمو و زن عمو خداحافظ یسر سر
 ما رو بدرقه کرد. یلحظه آخر با نگران

  چیبلکه اصال ه  سیدخترونه ن ینه تنها مهمون دم ی فهم می دی رس نایبه خونه سوده ا یوقت
 داره! به تولد ن یشباهت

 بوق دار بود. ی ها یمهمون وانی به قول ک  ا ی  یپارت هیشب  شتریب

 گفت:  دی منو د  افهیکه ق انایک 

 . رهی بگ یمدل نیقراره تولدشو ا دونستمی مرده نم لیسوده ذل  نیبه مرگ هم -

بابا کلمو گرد تا گرد ببره بذاره   ی خوای م  یریکجا م یشدم که داد زد ه  ادهیحرف پ بدون 
 کف دست ننم. 

 در آوردم و گفتم:  اداشو
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 فهمه ینم عمو  ی ر یکه تو دهنتو ِگل بگ یتا وقت و یک  ی آ -

 ی کنی م رون یامشب بشم و از سرت ب ی آزاد الیخی من ب نکهیفکر ا  درضمن

 فکر کرد و گفت: یکم

تعارف   ارن یکه م ییها یدنی نوش نی مرگ من لب به ا تایبن یول یگ ی هم نم یزیبدچ -
 نزن.  کننیم

 ؟!  یوا چرا اگه تشنم بشه چ -

 و گفت: ش یشونیکف دستشو زد به پ یکالفگ با

 به در! زدهی س می امد یبا ک   نیما رو بب به! -

  یزیچ یشناس ی رو نم یکه تا کس نهیمنظورم ا یری حناق دوساعته بگ  اضافه کرد: بعدحرص
  یخوری بهت داد نم یهرکس هرچ درضمنارنیسرت ن  ییوقت بال   هیکه  ریازش نگ

 .یخور ی از کنار منم جم نم ینیری و ش  یحت

 رو نایا دونمی خودم م ستمیبچه که ن انایک  اه

 در آورد و گفت : ادامو

 .یگفتیم  یداشتی چ شیپ قه یدو دق دمی آره د -

 اش.بستم  انایکه با چشم غره ک  شدی داشت باز م شمین

مختلف خورد  ی و ادکلنا گاریس  ی در باز شد بو یوقت می راه افتاد ی به سمت در ورود انایک  با
 گندش صورتم تو هم رفت.   ی تو صورتم از بو

  صیتشخ شدی رو درست کرده بود که نم یرقص چنان اوضاع خر تو خر ستیکم پ نور
 . ندازهی داره اون وسط جفتک م یتیبا چه جنس یکدوم خر ی بد
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  م یبرگرد ا یبگم ب انایشدم تا خواستم به ک   مونیخودم پش  یپافشاروضع از  نی ا دنید با
 . ستین دمید

چشم انداختم   تی تو جمع یکنم هرچ  دا یرو پ نی ا یاکثر امام زاده ها حاال من چطور ای
 کنه. دامیپ انای ک  دی تا شا نمیخلوت بش ی جا هیدادم  حی نکردم ترج داشیپ

  ی منبع خنک کننده ا چیآوردم و نشستم از شانس گندم ه  ریگ  سیسلف سرو  کی جا نزد هی
 شدم.   رهیخ ستیاونجا نبود به ناچار مانتو شالمو در آوردم و به پ

 هیشب  شتریشون ببودن که حرکات   خودشون  چون انقدر تو جو  دنیرقصیاونا نم عمال 
 شلنگ تخته انداختن بود تا رقص! 

 افتادم .  انایحرف ک   ادیبردارم  شربت رو جلوم گرفت تا خواستم  ینیخدمه س هی

 باشن.  ختهیتوش ر یزیچ  ییداروی قرص نکنه

 لب گفت رفت.  ری ز یزیچ  یبا بد خلق دی منو د  دی که شک و ترد زنه

 گفت واال!   ختشیری گفت به خودشو عمه ب یهرچ

 بخورم  یز ی تشنم بود اما جرعت نداشتم چ یحساب

 سوده بود!  دمیکه رو شونم قرار گرفت از جام پر  یدست با

 منو   ی خدا خفت کنه سوده ترسوند ییییع -

 گشت. کل خونه رو دنبال تو  انایک  یینجا یآروم باش تو ا -

 از گرما  شمیدارم خفه م اریآب برام ب  وانیل هیسوده جون عمت برو   -

 . شتیپ گردمی برم  انایجا بمون با ک  نیباش هم - 

حواسم   نی نگفتم ماشااهلل به ا  کی امد سالگرد گنده شدنش رو تبر ادمیتازه  که رفت  نیهم
 .سیوقت سر جاش ن چیکه ه
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  فیح ف،یروش بود ح زادیمرغ تا جون آدم ریماشااهلل از ش سیسمت سلف سرو  برگشتم
 اشتهام باز شده بود. رنگا رنگ ی همه غذا ن ینخورم با ا  یزیقول دادم چ انایکه به ک 

 یعنی چسان فسان کالس  پی چند دختر برگشتم سمتشون که با اک ده یواو کش  ی صدا با
 رو به رو شدم.  دای و و ایو رو  ده یش

 گفت: دهیلب گفتم که ش  ریز  یباال انداختم و سالم کوتاه رو ابروم

 خوشگله  یلیخ -

  دیرسیکه اون داشت ساده به نظر م یلباس من مقابل لباس ی.ولگفتی کنم لباسم و م فک
 که!

  تایبن انایک  ا یب سوده برگشتم سمتش ی تو فکر بودم ک متوجه رفتنشون نشدم با صدا انقدر
 .نجاستیا

هم   انایبه حرف سوده و ک  خوردمی نفس داشتم م هیکه  طورن یآب و بهم داد هم وانیل
 .دادمیگوش م

 کجا رفته زده؟  یدونی م هیقشنگ یل یطرحش خ انایک  -

 .دونمی نه نم -

 برگشت سمتم و گفت:  سوده

 بودم. دهی رو ند یطرح نی خاص و خوشگله تا حاال همچ یلیطرحش خ -

 انقدر لباسم قشنگه که همه خوششون امده؟!  یعنیتشکر کردم.  یگنگ با

 !؟ دونهی چرا گفت نم دهیخر  انایکه خود ک  نویا

 رفت.  گهیما جدا شد و به سمت د از یعذر خواه هیبا   سوده
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رو   یزیبه من بود انگار منتظر بود چ  ره یشده خ  زیر  ی با چشما انایبرگشتم سمت ک  یوقت
 !؟ ی بدم اما چ حیتوض

 کردم؟!  یخوردم نه کار یزیفاصله که نبود نه چ  نیکه تو ا  من

 صداش به خودم امدم!  با

 ؟ یکن یطرح رو خالکوب نی ا یو بر یچونیو بپ  وان یبابا و ک  ی وقت کرد یتو ک  تایبن-

 !؟یزنی حرف م یاز چ انای!حالت خوبه ک ؟یخالکوب-

 شونه راستت!  ی رو بیعج   طرح  نی از هم -

 کجابود؟  یکدوم طرح ؟خالکوب -

 رو سمت من چرخوند.  یاز شونم عکس گرفت و بعد گوش شیچرخوند و با گوش منو

فرشته با بال    هیعکس چنان شوکه شدم که قدرت حرف زدن هم نداشتم طرح  دنید با
شده بود و    دهیقشنگ پوش ی لباس بدن فرشته از برگ و گل ها ی نسبتا بزرگ بودبه جا ی ها
 یعیطب  یبه قدر کردی م ییخود نما  تاج رو سرش  نیاسکلت به عنوان نگ هیتاج گل با  هی

 اس. زنده  ر یتصو نیا ی کردی شده که حس م یطراح

 هم نذاشته بودم.  کننی که تتو م  ییجا ای  شگاهیمن تا حاال پامم به آرا اما

 شونه من سر در اورده؟!  ی از رو یچطور پس

 ؟!  یز یچ نینداشتم مگه ممکنه همچن یحس چ یه دمیچپم روش کش دست

 

 ( امندی)س

 .رسهی داره به آخرش م یمهمون گهید انیبزن ب  کای و ها انیزنگ به ک  هی وی آر یه
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 بود گفت:  یکه کلش تو گوش طورن یهم و یآر

خوشش   ایمهمون نجوریاز ا  انهیک  نیع یشناسیهم م  کای ها  چوندیپ  شهیمثل هم انیک  -
 .ادینم

 رو کج کردم و گفتم:  افمیق

  تی مأمور ی اگه برا هیخال اکویدامون و هوتن ود ی ضد حالن جا  شهیهم رمردیاون دوتا پ -
 .می گذروندی خوش م یرو حساب جان یا اومدن ی شمال م  رفتنینم

تو   میشدت پاشو بر   لیجان عمه فس و یآر  یاوهوم گفت و دوباره تا کمر رفت تو گوش هی
 .میبکن یعشق هی  ستیپ

 که توجهم به دوتا دختر جلب شد.  میبود  ده ینرس ستیبلند شد هنوز به وسط پ ازجاش

 جا خوردم.  دمید شون یکی که رو شونه  یزیجلب توجه رفتم پشت سرشون با چ بدون 

 متفاوت تر. یفرشته مرگ بود اما کم  یامکان نداشت خالکوب نیا

  داشیدختر پ هیاونم رو شونه  یتو مهمون نجایحاال ا  م یکه صد سال منتظرش بود  یزیچ
  .انیک  ی عکس گرفتم رو فرستادم برا  هیبدون جلب توجه  عیکردم سر

گل و شاخه برگا رو تنش و اون تاج گل منو به   نی ا یآرم فرشته مرگه ول  نینداشتم ا  شک
 . انداختی شک م

 جواب داد:  انیک 

  دینبا  میلحظه ا  نیکه صد ساله منتظر همچن  یدونی نکن م یحرکت ی تامطمئن نشد -
 .میحرکت اشتباه به خودمون جلب کن هیگروه ها رو با  هیتوجه بق

و هر   لشی! آدرس و اسم و فام وفته یباشه و اون دختر به دردسر ب یتتو معمول هیاون   دی شا
 امند یس خوامی اطالعات به درد بخوره رو م
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کنسل شد فقط   امشبمون یگذرونبراش نوشتم و ارسال کردم خوش  یچشم قربان هی
 نباشه. یار ارزشش رو داشته باشه و سرک  دوارمیام

  وی به آر عیشال و کاله کردن که برن سر  عینداشتن چون سر  یمهمون هیحوصله بق  انگاردخترا
که   ینیش یلوک  اونم بعد به برمی رو با خودم م نی دنبالشون و ماش رمیخبر دادم که دارم م

 . ادیب فرستمیم

  یشد که اون آرم ب لیتبد  نی قیرفتن شکم به  ی و سمت خونه مرتضو  شدن  ادهیپ یوقت
 :دگفتیکه رس وی خونه آر  نیبه ا  ستیربط ن

  انی لب گفتم و شماره ک   ریز  یاوهوم !؟کنمیکه من م یکنی فکر م  یتوهم به همون -
 گرفتم.  رو

 ! امندیبگوس -

 ی دختره امد و رفت خونه مرتضو  س،ی رئ -

 ؟!  نیگروه دوم محافظ  فتی! سرش؟ی مرتضو -

 ! سیدرسته رئ -

 برام و قطع کرد. یاریرو در ب ی بطش به مرتضور خوامی عجب م -

 گفت:  ی بود به خونه مرتضو رهیکه خ طورن یهم و یآر

 ! ؟ی دیکه آرم فرشته مرگ رو د یمطمئن -

 آوردم گفتم:  می طور که عکس و از گالر نیهم

 متفاوت تره!   کمیفقط   نی بب ایب -

 شد به عکس و گفت:  ره یرو گرفت و خ یگوش و یآر
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  فی ظر ی فرشته با بال ها هیمنتها  دمید  یعکس نیهمچ  هی  دهایبرگز  یم ی من تو کتاب قد -
کنترل چهار  تی که قابل عتی لباس شاخ و برگ و تاج گل با مضمون دختر طب نیتر با هم
 رو داره!  یعنصر اصل

رو فاکتور   سیانتخاب شده البته اگه آرتم شی سال پ ستی دو عتیدختر طب نیآخر  و
 ! میر یبگ

 : دمیشک پرس با

 ! س؟ی:ارتم-

 گفت:  با ویار

  ن یمتوجه قدرتش شد که قبل ا ری بود که د ی مرتضو نیداداش همآره اگه اشتباه نکنم زن-
 با خانوادش سوخت.   یسوز  شیکه کامل بتونه به قدرتش مسلط بشه تو آت

  سی رئ ی که کمال مرتضو شیچند سال پ ی سوز شی منظورت همون آت وی آر نم یبب -
 ! ست؟یبا خانوادش توش سوخت که ن نی محافظ

 گفت: زدی که داشت قدم م طورن یهم و یآر

!  ه؟یچ  ی دختر به خانواده مرتضو نیربط ا  بود اما ی کمال مرتضو نی اتفاقا  منظورم هم -
 ! عتهی بفرشته مرگ رو دختر ط قیدختره تلف نیا  یانگارخالکوب

 باشه؟!  عتیممکنه فرشته مرگ دختر طب چطور

 :  دمیشک پرس با

 ! و؟ی آر  یمطمئن -

 جواب داد: نانیاطم با

 مطمئنم!  -
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  نمیاز اون پنجره بب یمکیبه همه منم قا ی بد یجلسه اضطرار  هیدرخواست  دی پس با-
 نه!؟  ایشه   یم رمیدستگ یزیچ

 گروه شد.  ی تکون داد و مشغول درخواست جلسه به اعضا سرشو

تراس از شانس خوبم انگار   ی رسوندم رو پرش خودمو  هیاز فرصت استفاده کردم و با   منم
 .ارمیب ش یجا بود امشب انگار قرار بود همش جفت ش نی اتاق همون دختره ا 

باالم متوجه    یینوابود هم تو اتاق بود بدون زحمت با ش یکه باهاش تو مهمون یدختر اون
 براش ندارند. یجواب چی آرم شوکه شدن و ه  نیشدم اونا هم از ا 

فرشته مرگه! اما چرا    کی ادیاست و به احتمال ز دهی برگز هیدختر   نی شک نداشتم ا گهید
 آرمش با همه متفاوته؟! 

مطمئنم همه االن   انیسمت خونه ک   میرفت وی به حرفاشون گوش دادم و بعد با آر گهید یکم
 همه بودن.  می دی رس یوقت اکویدامون و هوتن و د  یاونجا هستن حت

 هم آورد.  دهایبار کتاب برگز نیهم تموم حرفا و احتماالت رو گفت البته ا و یآر

که  نیواقعا سخت بود ا  م یشد   جیگ  شتریو فرشته مرگ ب عتیآرم دختر طب دنید با
 فرشته مرگ!  ای  عتهیدختر طب می بد صیتشخ

بگرده تا با   یرو به عهده ما گذاشت و خودش بلند شد دنبال راه ی صحبت با مرتضو انیک 
 دختر تموم معادالت ما رو به هم زده !  نی! ارهیآماندا تنها فرد مورد اعتماد گروه ارتباط بگ

 ها بوده. تیتو الو  شهیما هم ی کردن فرشته مرگ برا دایپ

 باشه.  تونهیما در مقابل دشمنانمون م  ی برا یشدنش کمک بزرگ  دای با پ و

 ( تای)بن

 داد آروم نشدم. یبهم دلدار انایک  یخونه هرچ می برگشت یوقت
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اگه بفهمه چه کار  دونمیبرام واکنش عمِو نم  بیعج یخالکوب نی از وجود ا ترترسناک 
 . کنهیم

م اذان صبح  ندارم باالخره خسته شد و رفت بخوابه اما من تا د ر یحرفاش تاث دیکه د انایک 
سر از شونه من   هوی  یخالکوب ن یا شهیخودمم باورم نم ال،یاز فکر و خ .بردی خوابم نم

رو قبول   ی حرف نی همچن یدرآورده باشه اون وقت انتظار دارم عمو باور کنه؟ کدوم آدم عاقل
 کنهیم

 کنم؟!  مشیو زن عمو قا  از چشم عمو   تونمی م یتا ک  یعنی

  یک  دونمیفکرها بودم که نم  نی جلو پام بذار تو هم یخودت راه شمی م ونهی دارم د ایخدا
 خواب رفتم. ی ایبه دن

 شدم!  داری هام خورد از خواب بکه به چشم  دی نور خورش با

 .دم ی نخواب شتریکردن سه چهار ساعت ب یادآور ی و عقربه ساعت بهم   بمیعج سردرد

 کرد! ارمی زن عموهوش ی در اتاق و صدا ی که صدا شدی چشم هام داشت گرم م دوباره

 ! ؟یدار یدخترم ب تا،یبن -

 شده؟!   یز یبله زن عمو چ -

 ! عموت کارت داره!زهیچ یعنینه  یعنیاممم... آره   -

 منم به هول و وال انداخته بود.  یزن عمو و حرف آخرش حساب استرس

 ن یپا  امیم گهید قهیزن عمو چند دق باشه   -

 دم یفهم  شدیپاهاش که دور م ی از صدا نویا  نیعمو بدون حرف رفت پا  زن 

 ! زن عمو چرا انقدر هول بود؟ ده؟ی فهم یعنی عمو چه کارم داره؟ یعنی

  رفتم خودمو مرتب کنم هزار جور فکر کردم هزار جور جواب جور کردم که به عمو بگم تا
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  ی تا برا دیخری زمان برام م یکرد چون کم یبار خوشحالم م نیاول ی دوبلکس عمو برا خونه
 رو به رو شدن با عمو آماده بشم. 

 گاه قتل   رفتی خودش داشت م ی بودم که با پا ی گوسفند نیع

 کش امدم جمع شد  ی خود به خود لبا فوق العادم خندم گرفت اما با فکر عمو  هیتشب از

  نیدا ترسر و ص   یتا حد امکان از سرعت قدمام کم کنم و ناخداگاه به ب کردمی م یسع
 نبود. ییرایتو پذ   یکس نیپا دم ی حالت ممکن رس

سرجام  خواستم برم تو آشپزخونه متوجه مکالمه عمو و زن عمو شدم و ناخداگاه   تا
 و گوش دادم. ستادمیا

w.Romankade.comww 

 .یفرار کن  تیاز واقع یتونی کار رو نکن تو نم نیمرد چقدر بهت گفتم ا   نیبب -

 زه یچقدر برام عز یدونیکمال رو از دست بدم خودت م ادگاری خواستم ی من نم یلیل -

 فرهاد نهیا  تایسرنوشت بن  یاز سرنوشت فرار کن یتونی اما نم -

جا   هی برمشی و گروهش م انیک  دنی رس تونم،قبلی کردم اآلنم م شیهمه سال مخف نی ا -
 بهش نرسه.   کسچ یدست ه  که

  یم تای از بن یبه راحت انیه نظرت ک ب یکنی از دست تو مرد چرا مثل بچه ها فکر م ی وا -
 بپا اطراف خونه نذاشته باشه؟   یحاال کل نیگذره؟از کجا معلوم هم

 باال!  دمیدومتر پر  وانی ک  ی صدا با

 !؟ ی ستادی ا نجا یچرا ا تا،یبن -

 منو  ی خودم سنگ قبرتو بشورم ترسوند وان یک  ی وا -

 !؟ ی بود ستاده ی فال گوش ا -
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دردش آروم بشه بعد برم   ستادمیپام خورد به مبل درد گرفت ا  هینه بابا فال گوش چ حیا -
 تو آشپزخونه 

 خودمون بود. یخر خودت یلب زمزمه کرد که به معن ری ز یآهان

 انیدر مورد منه ک  دمی نشدفقط فهم رمیدستگ ی ادی ز زی عمو و زن عمو چ ی با حرفها  هرچند
 خت یبه هم ر شتریفکر آشفتم ب ه؟یک 

 ترسوند ی م شتریب منو  نیبه شدت تو هم بود و ا عمو  افهی ق می وارد آشپزخونه شد مباه

  اگه یرو بهش بگم حت یبحث رو باز کنه خودم همه چ عمو  نکهیگرفتم قبل ا  میآن تصم هی
 باور نکنه 

رو   یزیچ  هی خوامی گفتم عمو جون م عینشستم و سر  زیلب گفتم و پشت م ریز یسالم
 بگم  دی باشه اما با رممکن یغ دی باورش براتون شا دونمی و م بهتون بگم

  یکه با انگشتام باز طورن یو تو صورت عمو نگاه کنم هم رمی نداشتم سرمو باال بگ جرعت
 که گفت:   دمی عمو رو شن ی صدا کردمی جمله هام رو پشت هم تو ذهنم مرتب م کردمیم

 بگودخترم  -

 دم و گفتم: دهنم و به زور قورت دا آب

 از کجا شروع کنم خودمم هنوز توشوکم و باورم نشده  دونمی نم -

که لباسم   یکردن درصورت  ف یاز لباسم تعر بیعج ی چند نفر با جمله ها   یتو مهمون شبید 
  دی و تمج ف ی همه تعر ن یا دمیکه فهم  دی طول نکش  ادیبود اما ز بیعج  یلیساده بود برام خ

 رو شونم بوده  یاز لباسم نبوده بلکه از خالکوب

خبر    یخالکوب نیو دوباره ادامه دادم عمو بخدا من روحمم از ا  دمیکش یقیعم نفس
 از شونم گرفت متوجه شدم.  انایکه ک  یبعد از عکس شبینداشت د 

 شدم که...  ره یعمو قبض روح شدم با ترس بهش خ  ییهویبلند شدن  با
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 گفت:  شدم که  رهی ترس بهش خ با

 .نم یبب رو تیخالکوب -

 االن عموجون؟  -

 گفت:  یبا کالفگ عمو

 آره !  -

 یتاپ پشت گردن هی  کمیتون  ر ینبود باز خوبه ز   ی معذب بودم اما انگار چاره ا وان یک  جلو
 داشتم! 

 و با لکنت گفت:   دی رنگش پر  دیرو د  یخالکوب یوقت عمو

 نداره!  امکان نی نه، نه ا -

 !ی بغلش رو گرفت نشوندش رو صندل ریز  عیتو حال خودش نبود زن عمو سر انگار

  نیا  ی ها یقراری نکنه بخاطر ب خت یبه هم ر  ز یهمه چ هو یشده بودم چرا  ج یگ یحساب
 !؟کنهیروزام خدا داره منو با دور کردن از عمو و خانوادش امتحان م 

بکن   یکنیامتحان م  یبا هرچمنو  ایاز دست بدم خدا  زامویطاقت ندارم عز  گی من د ایخدا
 با خانوادم نه! یول

اندازه چند سال شکسته شده بود و من   قهیبه خودم امدم انگار تو چند دقعمو  ی صدا با
 باعثش بودم. 

 ! ؟ی دیفهم  رونیب  ایدنبالت ن م یومد یزن عمو ن  ایبرو تو اتاقت و تا من    تایبن -

 رفتم تو اتاقم  دمیرامو کش شدمو   مونیبگم با اشاره زن عمو پش یزی خواستم چ تا

  دهیاز کجا امده و هنوز از راه نرس ستی که معلوم ن ب یعج یخالکوب ن یا  شیرفت پ فکرم
 دردسراش شروع شده! 
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چند ساعت   ای قهیچند دق دونمی نم دمیرسیم جهی کمتر به نت کردمیفکر م   شتریب یهرچ
 سر و ته عمو بودم. یب ی و حرف ها یخالکوب ریچقدر درگ  دونمیگذشت نم

 بود. کی به خودم امدم هوا تار یفکردم اما وقت هاش  یچقدر به عمو و نگران دونمینم

 عمو امد سراغم !بهم گفت :  زن 

 ن یآماده بشم و برم پا  م یدار ژهیمهمون و  -

 حلقه زده تو چشم هاش منم نگران کرد. ی اون نگاه لرزونش اون اشکا اما

  دمی فهمی بودم که تازه داشتم م ی خودم نبودم نگران از دست دادن خانواده ا نگران
 بودنشون چقدر برام ارزشمنده! 

 ن ی و شال صبح رو تن کردم و همراه زن عمو رفتم پا کی حرف پاشدم همون تون بدون 

 جا خوردم! ییرای تو پذ  کیو پ کی و ش یکلیاون همه مرد ه از

 حالت و سرد بود.  یب ی ادیهاشون ز و چشم  زدی م ی دیبه سف ی ادیز پوستشون 

مبل دو نفره   هی  ی که معذب شدم با زن عمو رو کردنی نگام م یجور  هیهم   همشون 
 م ی نشست

 از اون مردا گفت:  یکی

 ؟!  یبهش نگفت یزیهنوز چ -

 تکون داد که با نگاه سرزنش بار اونا همراه شد. یبه نشونه منف یسر عمو 

 شروع کرد به حرف زدن: شد که عمو  یتو سکوت سپر ی اقه یدق چند

  یول ی االن بشنو ی خوایکه م  ییقابل باور تر از حرفا یلیخ ی که صبح زد ییهاحرف  تایبن -
حرفا   نیپس خوب گوش کن ا ست ین ی زیچ تی خوشبختانه حرفام جز واقع ای متاسفانه 
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و من از جواب دادن بهشون   ی دی پرسیکه سال ها ازم م یاز سواالت یجواب بخش بزرگ 
 کردم. یشونه خال

 . شدیم یوته دلم خال شدمی م جیگ  شتری عمو ب ی حرفا نیا با

حاال قرار بود برام روشن   گشتمی که سال ها دنبالش تو خاطرات و ذهنم م ی اگذشته  یعنی
 بشه!

 کلمش رو هم از دست ندم.  ه یو تموم حواسم گذاشتم تا   رونیاز فکر امدم بعمو  ی صدا با

 چهار سالت بود که اون اتفاق شوم افتاد ایسه   دیشا  ی بود کیکوچ یلیدخترم تو خ-

م  قابل کنترل شده بود و فقط من تونست  ریغ یسوز ش یشده بود آت ر ید دمی من رس یوقت
و    ستی بود و کمتر از ب دی شد  یلیخ شیرو نجات بدم البته مادرت سوختگ تو و مادرت 

.من  ب،کردیعج یلیکار خ هی چهار ساعت ما رو ترک کرد اما تو همون چند ساعت عمرش  
وجود داشته باشه که قدرتش رو   یراه کردمی فکر نم یول  عتهیکه اون دختر طب دونستمیم

 بتونه انتقال بده 

 فکر همه جاشو از قبل کرده بود. سی آرتم اما

 که خودش نتونست انجام بده رو دخترش انجام بده.  یکار   خواستی م اون

نمونه   عتیاز دختر طب یخواستن نسل یرو انجام دادن م یسوز  شی که اون آت ییکسا
ها بد   یلیخ ی قدرتش برا شدی خوناشام م عت یطب ی دختر بعد ا ی  سیچون اگه آرتم

 . شدیم

 وسط حرف عمو و گفتم:  دمی پر

 خوناشام!   عت، یدختر طب یگیم  ونیهز  دی شما دار  یحال شما رو ول کنمی عمو من درک م -

 ! کای اکشن اروپا و آمر یلی تخ نماینه س میزنی حرف م تیدرباره واقع میما دار  عمو
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بهتره   ستی ن یزیجز حرف چ  نایا یکن دایپ  لمایتو قصه ها ف یتونیرو فقط مهاحرف  نیا
 . نیمسخره رو تموم کن ویسنار  نیا

و بعد به   دیکن دواریام که منو  نیتا ا  نیزد یاز جواب دادن سر باز م شهیمثل هم کاش
 . نیر یسخره بگ

 بلند شدم برم که عمو گفت:  یناراحت با

  ایتو دن تا ی توعه بن  یزندگ  تی واقع نایاشتباه من بود که با جادو حافظت رو پاک کردم ا -
 .  می نه خوند م ی دی دربارشون نه شن  یزیوجود داره که ما هنوز چ ازیچ یلیخ

 شما رو باور کنم.   یالیدختر بچه داستان خ هیمثل   نی از من نخوا عمو

 ! ستین یال یحرفا خ نیاما ا  -

 از اون مرد ها زد یکی جمله رو  نیا

 بهش نگاه کردم گفت:  یوقت

 چون االن پنج تا خوناشام جلو روته !  -

متر باهام فاصله داشت   ه یمن بود و کمتر از   کی که نزد شونیکیامدم جوابشو بدم  تا
 و قرمز شد. دیدرخش ن یآتش ی گو هی نیچشم هاش عزد و  رونیب ششین ی دندونا

 ترس ناخودآگاه چند قدم به عقب برداشتم  از

  شدیچ دونم یداشته باشه نم تیداشت واقعکابوس وحشتناک بود امکان ن هیمثل   نیا
 و تار شد .  رهیهام تجلو چشم  ایدن

 ( امند یس

بودم   نیا ر یکه روبه روم نشست همش درگ  یتا وقت ن یپا امدی از پله ها م یهمون وقت از
 به گروه ما بکنه. تونهی م یچه کمک دختر بچه چهارده پونزده ساله  نیا
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 آخر رو زد و گفت:   ریمداخله کرد و ت ویکه آر  شدی باورش نم گفتیفرهاد بهش م یهرچ

 چون االن پنج تا خوناشام جلو روته! ستین یالیحرفا خ نی ا -

رو فرستاد    چاره یکه کرد دختر ب  یعقل با کار نی ریبزنه که دامون ش یباز خواست حرف دختره
 کنه.  یرو بوس  لیکه با عزائ

بود گردن دامون رو   ایمح طی اگه شرا  دونستمیمبود و   یعصب یحساب انیافتاد به ک  نگام
 .کردیخورد م

 .میخارج از برنامه نکن یسفارش کرده بود که کار یامدن کل قبل

 کار خودش رو کرد! شهی دامون مثل هم اما

نحو کارشو   نیصبرش تموم بشه و به بدتر  انیکه ک  کنهی م یپسر کله شق باالخره کار نیا
 امان از خشمش!  یخونسرد بود ول یلیخ انیک  دامون سوخت  ی فکر دلم برا ن یاز ا بسازه 

هم   چارهیب  ی نگران بود مرتضو یحساب چارهیبه خودم امدم زن ب ی زن مرتضو  ی صدا با
نبضشو گرفت   عیسر وی بود به دختره آر رهیو خ یشله زرد وا رفته نشسته بود رو صندل نیع

بهش خوروند و رو به   میکردیم  درست نی محافظ  ی برا شهیکه هم ییزا یژانر ی و از دارو
 گفت:  ی زن مرتضو

 اد یصبح بهوش م ن ینگرانش نباش -

 گفتم :  عیتا خواست بلندش کنه سر و

 تو اتاق!  برمشیمن م -

پر کاه   هی  نیبدون حرف بلندش کردم رفتم سمت اتاقش ع کردی م تمی اذ  هیبق رهیخ نگاه
 سبک بود. 

ستاره خواهرم   ادیمنو   بیدختر کوچولو عج نی چرا اون حرف رو زدم اما ا دونمینم
 انداخت یم
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  فی انقدر ظر ینجات دهنده ما باشه وقت خوادیچطور م یوجب مین نی حکمتو شکر ا  ایخدا
 و شکنندست. 

ناخداگاه   کردیوادارم م  یحس هیر وجود نداشت اما  دخت  نیمن و ا نیب ی زیچ چیه
 جونم  مت یبه ق  یمراقبش باشم حت

 .زدی حرف م ی درهم داشت با مرتضو  ییبا اخم ها  انیک   نیبرگشتم پا  عیسر

و    تیپنهون کار نی ا ی برا خوامی م حیتوض هیبهت اعتماد داشتم و دارم اما   شهیفرهاد هم-
  میتصم هت یو بعد در مورد تنب ی بد لیبرادرزادت رو تحو  یهفته فرصت دار هیدر ضمن 

 رم یگیم

 هم فقط سر تکون داد. ی مرتضو

  نی ا ییهوی بالفاصله گردن دامون رو به چنگ گرفت انقدر   انیک  رون یب م یاز خونه امد  یوقت
 .می کار رو کرد که هممون شوکه شد

قسم    یمن عمل کن ی خالف حرفها گهیدبار  هی هشدار اول و آخرم به تو،   ن یدامون ا -
 .رمی و جونتو بگ لیخودم بشم عزائ خورمیم

تو فکش که من احساس درد کردم. و  دی مشت محکم کوب هی انیپوزخند زد که ک  دامون
  و یدامون دندوناش و لباشو رنگ کرد؛ آر رهی و ت ظیناخداگاه دستم رفت سمت فکم خون غل 

منم دست دامون رو گرفتم و شروع کردم به  عقب   دنش یو گرفتن و کش انیبازو ک  کای و ها
 کله شقه ی ادیپسر ز  نینداره ا  یموندن دامون عاقبت خوب شتریب   دونستمی م دن یدو

 دامون به خودم امدم.  ی صدا با

 جوابش رو بدم!؟  یچرا نذاشت  ایس -

  یعنیز اون ا یچیماست سر پ  سیرئ یزیقبل هر چ انیک  ایدامون بس کن به خودت ب -
 نداره . یکه عاقبت خوب نیاز قوان یچیسرپ
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 لعنت بهت دستمو ول کن!  -

  نشده که یزیپسر آروم باش چ یه -

 نشده فقط کتک خوردم. یزی اره چ-

پس برو    ارهیسرت ن نیخودشو کنترل کرد بدتر از ا یلیخ انیک  یدونی خودت خوب م -
 ! ی اکه زنده  اریسجده شکر به جا ب

و شروع    رمینگذشت که گفت من م یزیبرداشتم چ یدست از مزه پرون شی نگاه عصب با
 ! دنیکرد به دو

 زدم :  داد

 کله خراب! یری کجا م -

 خودم جواب داد: مثل

 شکار!  -

پس   کنهی و شکار حالشو بهتر م  دنی دو دونستمی م شهیدرست نم وقتچ ی پسر ه نیا
 جلوش رو نگرفتم.

 ! دن یشروع کردم به دو منم

و از   شهی نم یوقت هم تکرار چی تو شبه ه دنیخوناشام دو هیکار  نی از لذتبخش تر  یکی
 ! افتهی مزه نم

 ! یوجب میرفت سمت اون ن فکرم

خشن تر از حد تصورشه فکر   یل یکه قراره بهش پا بذاره خ ییایدن ارهیدووم نم ادینظرم ز  به
براش   ی ادیماوراء ز ی ایما رو داشته باشه دن ی ایخشونت دن شی گنجا  فشیروح لط نکنم 
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که  ییخونه جا  دمیفکرها بودم که رس نینکشونتش. تو هم ی به نابود دوارمیبزرگه ام
 سخته! ی لیتحملش خ

 خون برداشتم!  سهیک  هیرفتم و  خچالی  سمت

 باشه!  ی خال شونخچال یفکر کنم بچه ها هم  می باش دی خون جد تی به فکر ک   دیکم با  کم

اما   شهی مثل خون داغ و تازه نم یچیه دادیم  یقلوپ از خون خوردم طعم مزخرف هی
 ماهم داستان خودشو داره. ی ها تی محدود

انساِن   ای  ونی دامون به فکر شکار باشم حاال شکار ح نیع دی با  دیشا  متهیهم غن نیهم
 ! ونیح

دختر   نید ابو  یوجب می اما فکرم حول و هوش ن شدم بهش   رهیرو روشن کردم و خ ی و یت
 خودش کرده؟  ریداره که انقدر منو درگ  یچ

 ( تایبن

  نی آخر کردمی .داشتم فکر مدادیچشم هام رو باز کردم دهنم مزه زهرمار م  یبیسردرد عج با
 زن عمو از فکر در امدم. ی سق زدم که دهنم تلخه که با صدا یبار چ

 ! زم؟یعز یخوب -

 ! ن؟یکنی چه کار م  نجایممنون زن عمو شما ا -

از سوالم نگذشته بود که ذهنم خود به   هینگران شدهنوز چند ثان هویمهربون زن عمو  نگاه
ترسناک از جلو چشمم   لم یف هی  نیع شبیو تموم خاطرات د تیخود شروع کرد فعال

 گذشت. 

 سر جام نشستم زن عمو دستم رو گرفت و گفت:  خ یس و

 ست یبهش فکر نکن استرس برات خوب ن زمی عز -
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از جلو چشم هام کنار   شین ی گر گرفته و سرخ و اون دندونا  ی چشم ها شد؟اونی م مگه
 رفت ینم

 شد و خودم رو تو بغلش انداختم.   ی که زن عمو بهم زد اشکام جار یلیس با

 ابم برد.انقدر باهام حرف زد که باز خو  مادر دلسوز بغلم کرد و موهامو نوازش کرد هی نیع

بار کنار زن عمو .عمو فرهادم کنار تختم نشسته   نی چند ساعت گذشته بود که ا دونمینم
 بود.

 خوردی همه ضعف خودم حالم داشت به هم م نیا از

  از یو ن دیدست و پام ضرب د ی وقت دمیدردامو به دوش کش ییکه تنها امی همون دختر من
 ی بغض داشتم و دلتنگ بودم جز شونه ها یبفهمه وقت یبه پانسمان داشتم نذاشتم کس

 نداشتم. یامن ی خودم جا فینح

بغل   ی برا دیکشی و من دلم پر م کردیبا عشق زن عمو رو بغل م انایک  ی مادر وقت روز
عمو لوس   ی خودش رو برا انایکه ک  ییو روز پدر و تموم روزا بفهمه  ینذاشتم کسمادرم

گاهم باشن ومنم لوس بشم    هیرو بدم تا خانوادم تک می و من حاضر بودم همه زندگ  کردیم
رو   چیمحبت مادر رو عشق برادرام و اما ه پدر رو  ت یو بچه بشم منم تجربه کنم حس امن

 کسو جز خدا نداشتم.

  نیزم یگرفته بودم وقت ادیمن  گرفته بودم خودم بشم کوه و پشت خودم باشم   ادی من
 دست بذارم رو زانو هامو خودم بلند بشم.  رمخویم

 نباشم که اشک هام رو پاک کنه.  یمنتظر دست کس هیچشم هام بارون یگرفتم وقت ادی

تموم درد و اشک و   یکه باعث بان ییخانواده من کشته شدن و کسا  گفتی عمو م حاال
  دی باشم با  ی قو دی با زامی گرفتن انتقام خون عز ی قلبم هستن هنوز زندن من برا  ی زخم ها
  رو بفهمم زیهمه چ
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به تلنگر داشتم و اونم انتقام   از یبزرگ ن شین ی گر گرفته و دندونا ی باور اون چشم ها ی برا
 خودم! ی با چشم ها دمی خانوادم بود سخت بود باورش اما من د 

 هیکه  ن ی برسه به ا داشته باشه چه یخوناشام وجود خارج کردمیوقت فکرشم نم چیه
 شدم.   رهیدست عمو با ترس بهش خ ی ها با تکون  نمشیخودم بب یوجب

 ! ؟یمجبور شدم تکونت بدم خوب ی صدات کردم متوجه نشد ینترس! هرچ زمینترس عز -

 بود. شهیجوابم مثل هم یخوب باشم ول تونستمی م چطور

 خوبم عمو جون خوبم!  -

 زد و گفت:  ی لبخند خسته ا  عمو

حرف دارم   ی فرصت ندارم و کل شتریهفته ب کی اما من  ستیحالت خوب ن دونمی م -
 باهات بزنم.

 گفت:  ی عمو با تند زن 

 ؟ ی آورد  ریبچه نمونده تو هم وقت گ ی رنگ به رو ینیبی فرهاد مگه نم-

 گفت :   یبا شرمندگ  عمو

  دخترم دی ببخش -

 گرفتم و گفتم: ینفس

 .میزنی و حرف م نیپا  امیم گهیساعت د  مین هیمن خوبم   دی نگران نباش -

 بگه زن عمو گفت: یز یتا خواست چ عمو

و رنگ به   ی نخورد یچیظهر ه  روزی از د یخوریآشپزخونه و غذا م ی ایجان قبلش م  تایبن -
 ی رو ندار
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کردم عمو هم شونه هاشو باال انداخت و بدون    یاحساس گرسنگ یکم  گفتی هم نم بد
 رفت.زن عمو هم با کلمه منتظرتم رفت و منو تنها گذاشت.  رونی حرف از اتاق ب

 ریپدر مادر دلسوز بودن برام و من انقدر درگ  هیمثل   شهیخوبن هم ی لیو زن عمو خ عمو
 . نمیپدر مادر بب ی نتونستم اونا رو جا وقتچینبودن خانوادم بودم که ه

فکرم رو   یدوش آب سرد بتونه کم هی  دیرفتم شا  یبهداشت  سی و سمت سرو دمیکش یآه
جوجه و عطر کره کل   ی راست رفتم آشپز خونه بو  هیو   نیساعت رفتم پا میآزاد کنه.بعد ن

 .اوردی رو هم به اشتها م ری آدم س یخونه رو پرکرده بود و حت

 قطره آب هم نخوردم. هیو چهار ساعته که  ست ی به ب کی که نزد برسه من چه

کرد که استراحت   رونیبه زن عمو کمک کردم که دست آخر منو به زور ب یناهار کم بعد
 .کنم

  ی مکث کوتاه کردم و رفتم تو، رو هی سمت اتاق کار عمو در زدم و بعداجازه دادنش رفتم 
 ی هامکث حرف  قهیکاناپه تو اتاقش نشستم و عمو امد و کنارم نشست و بعد چند دق

 رو از سر گرفت:  شبید

من   کتاب خونه خودش رو بهم داد که بدم به تو دیفوت کنه کل نکهی مادرت قبل ا   تایبن -
 اون قدرتش و با جادو به تو انتقال داده.  دونستمینم

  می معجون حافظت رو پاک کرد هی ساحره و با   هی شی حفظ جونت تو رو بردمت پ ی برا اما
کابوس لحظه مرگشون رو   تو شب ها  بهت انتقال داده بود چون مادرت قدرتش رو یول
 .کردیاون معجون فقط هشتاد درصد حافظتو از تو پنهان م یعنی  ی دیدیم

ت  ها نجا یبرادرم رو از دست اون وحش ادگاریتنها  خواستمی خودخواه نبودم فقط م من
 بدم.
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فکرش هم    وقتچ یسراغ اون ساحره من ه م ی بر دی برگردونن حافظت با ی حاال برا اما
بخواد تو رو تو مرداب گذشته بکشه من تا آخرش باهاتم    یجور نیسرنوشت ا  کردمینم
 رو تو دستام گرفتم و گفتم :که بشه دست عمو   یهرچ زمیعز

 کشتن بگو  که خانوادمو  ییاز اونا عمو  -

 و گفت: دیکش یآه عمو

اسم   کردندی م قیتحق ییموجودات ماورا ی گروه که رو  کی  شد ییهوی   یلیخ انی جر نی ا -
 ! ییانجمن موجودات ماورا یام (به معن  ام ی خودشون رو گذاشتن )ا

 از اونا شدن!  یخودشون هم جرئ که

 وسط حرف عمو گفتم : دمی پر

 شدن!؟  از اونا یجزئ ی چ یعنی -

 گرفت و گفت:   ینفس عمو

و..   یو پر  نهیاون انجمن خوناشم و گرگ  ی اعضا  یعنی شدن  ییاونا هم ماورا  یعنی -
 هستن! 

 اون هااعضا خانواده منو کشتن؟!  همه

 و گفت: دیکش یآه عمو

چند تا از اون ها خونخوار و قدرت طلبن که هر   یاز گروه ها به اجبار عضون ول یلینه، خ -
و  یخون خوار نیکه جلو ا  ی و تو انتخاب شد شهی روز هم داره به تعدادشون اضافه م

و   انیاما ک  ستمیتو آشنا ن ی ها  ییبا قدرت و توانا  قا  یمن دق زمیعز یر ی رو بگ یقدرت طلب
قدرت هات مصلت   کنن و کمکت کنن تا به  ییهات رو شناسا رتقد  توننی گروهش م

 .یبش

 اونجا؟!  ن یمنو ببر شهی م نمیبرم کتابخونه مادرم رو بب خوادیدلم م عمو  -
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 گفت:   یو بعد مکث کوتاه ستادیبلند شد و جلو پنجره ا  عمو

اون ساحره بعد هم   شیپ  می بر دی با  یزیقبل هرچ  میدار شیسفر کوتاه در پ  هیانگار -
 ! ستنیهم دور ناز  ادیخونه مادرت زسراغ کتاب   میریم

 رو تکون دادم و رو به عمو کردم و گفتم :  سرم

 سر درد دارم!  یکم ن؟منی با من ندار یکار -

 بهم کرد و گفت:  ی نگاه کوتاه عمو

 ! میافتی راه م گهیدو ساعت د یکیبرو استراحت کن تا  -

طاقت    گهیتکون دادم و بدون حرف به اتاق خودم برگشتم سردرد بهونه بود من د  سرمو
 رو نداشتم. عمو  بیو غر  بیعج ی حرفها

  یکابوس ترسناک بوده اما هر چ هیلحظه انتظار داشتم از خواب بپرم و بفهمم همش  هر
 . شدیبرام ملموس تر م  قتیحق گفتنی از گذشته برام م شتریب یو هرچ   گذشتیکه م

  یم یکه قدرت من چ نیبود! ا زیتر از همه چخودم برام ترسناک تیدونستن ماه راستش
 تونه باشه که انجمن ازش وحشت داره؟ 

 رم؟ یآشام اعتماد کنم و ازشون کمک بگمشت خون  هیبه  دی که چرا با  نی ا ای

ها رو کنار بذارم وکولم و پر کنم اما نتونستم جلو   الیفکر و خ ن ی کردم همه ا یسع
  شتریآشام ها باز خون  خواستی دلم م  پناه بردم نترنتیو به ا  رمیخودم و بگ  ی کنجکاو
 رو باهاشون سر کنم. یمدت هی د یمعلومه انگار با  نطورکهیا  بدونم

 رو انتخاب کردم و شروع کردم به خوندن  یکی ت یاون همه سا  نیب

اون ها   کنه ی آنها رونابود م دی چون نور خورش ندیا یب  رونی ب توانندیا در روز نمه آشامخون 
رحم   یو ب خورندی دارند؛آن ها خون م یرینظ یفوق العاده و ب  ، ییشنوا ،یینا یسرعت و ب
 هستند.
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صورت ادامه    نیو آن ها به ا  کنندی وارد بدن طعمه م یزهر شانیها شیها با ن آشامخون 
  .دهندی نسل م

 (هستن رندیمی )نم رایچون آن ها نام شوندی نم ریها هرگز پ  آشامخون 

 و ضعف آن ها در قلب آن هاست و...شود   یم می زود ترم شانی زخم ها رو جراحت ها آنها

 موجودات نوشته بودند.  نیدرمود ا  یو وحشت ناک و بعضا  خنده دار بی عج ی ها متن

اما جز پوست   ارمیکردم چهره اون پنج مرد رو بخاطر ب  یامدم سع رونی ب نت نتریاز ا باالخره
 .اوردمیبه خاطر ن  یزیروح چ یب  ی و نگاه ها یمهتاب

 عمو امد و گفت:  زن 

رفتن به شمال منو سر   شهیشمال بشم هم یباشم تا با عمو راه نیپا  گهید قهیتا ده دق -
 لیکه گذشتم رو برگردونم دارم دنبال دل رمیبار فرق داره من دارم م نی اما ا  اوردی ذوق م
بار   نیبفهمم سرنوشت ا دیتا شا  رمی م می تلخ زندگ  ی ها تی .دنبال واقعرمی م زانمی مرگ عز
قشنگ    عتی و طب یکه به سرسبز یشدم تا وقت  نی سوار ماش یوقت .ده یبرام د  یچه خواب
 سکوت محض بود. نیتو ماش می دی شمال رس

ذهن عمو هم مثل من اونقدر شلوغ و پرسر و صداست که گفتن و آزاد کردن اونا   نممطمئ
 . ادیاز حنجرمون، بر نم

 خواستن و نخواستن!  نیداشتم ب یحس

  تیبار از دونستن گذشته و واقع نی از گذشته بدونم مثل حاال اما ا  خواستم ی م شهیهم
 گذشتم واهمه داشتم.  ی ها

  سندهیبرام درست کرده بود. نو  یجالب بیم چه ترک و غ  اقیاشت  ی،دلهره، با کم ترس 
  سرنوشت
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  شویطال  ی ها  س یداشت گ دیشب بود و خورش  کی خونه نگه داشت نزد هیعمو جلو  یوقت
 .کردیپنهان م شی ابر یروسر ریز

و قورت دادم و با عمو وارد   یچند تقه به در زد و در برامون باز شدآب دهنم به سخت  عمو
 شدم. اط یح

سوخته و   مهین ی باغ خشک شده با درخت ها هیاز شمال نبود  یخونه جزئ  نیا انگار
  اهیگ هی یکه نشونه زندگ  یرنگ سبز چی خونه باغ متروکه ساخته بود اثر ه هیخشک ازش  

نفسم حبس شد   مید یبه خونه رس می که جلوتر رفت یکم خوردی چشم نم اون باغ باشه بهتو 
 خونه ارواح بود. نیع

  نی تو ا یآدم  چیبودند انگار ه ف یداشتن کث شهیکه ش ییهاش شکسته بودند و اونا شهیش
 !کردینم  یخونه باغ زندگ 

 .م ی به عمو رسوندم و وارد خونه شد چند قدم کوتاه خودم رو با

 خرابه گذاشت.  ن یا ی اسم خونه رو رو شدیاگه م البته

  می که درست امده باش نی لحظه شک کردم از ا هیو شلوغ بود   فیشدت کث به

  ی داره با صدا یکامل ییاوضاع آشنا  نی چهره عمو کامال آروم و مصمم بود معلوم بود با ا اما
ازش   یزیچ  یروح یهر لحظه انتظار داشتم جن دم؛ی در اتاق پشت سرمون به خودم لرز ریج

که  یدادم که با دست  رونیگربه مواجه شدم نفس حبس شدم رو ب   هیکه با  رونیبزنه ب
 شونم نشست قبض روح شدم با ترس برگشتم.رو

 .کردیآدم رو محسور م شی آب  ی رایگ ی هارو به رو شدم چشم  بایز یل یخانم خ ک یبا  که

همون ساحره مد نظر عمو هست ظاهرش هم آدمو   دمی فهم ندایصداش کرد ل عمو  یوقت
تو   یچطور  یی رای رو کاناپه خاک گرفته تو پذ می که گفت نشست ی دیبا بفرما کردیجذب م

 کرد؟ ی م یو خاک گرفته زندگ  فیکث ی جا هی

 . با صداش به خودم امدم نداشت  یخونه هم خون نی با ا شی ز یمرتب و تم ظاهر
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 ! می دیباالخره بعد چندسال دوباره هم رو د  تایبن -

به اسم    یشده بود تو جهنم  دی ها تبع یپر  نیاز سرزم  ی پر هیبود انگار  رایهم گ صداش
 ن یزم

گذاشت   زی م ی جعبه نسبتا بزرگ رو در آورد و رو هیجلومون رو رو کنار زد و  ی عسل زیم
 شد.   انینما  یرنگ کیکوچ ی ها شهیش یو با کل یمی کتاب قد هی درشو باز کرد   یوقت

 ورق زدن کتاب گفت:   یکمی  بعد

 کردم! داشی آهان پ -

 رو به من کرد و گفت:  بعد

 ! ؟یاز گذشتت با خبر بش ی خوای که م یمطمئن -

و بعد   دمیازش نفهم یچیورد کوتاه خوند که ه ک یتونستم سرمو تکون بدم   فقط
 داخلش قرمز بود و بهم داد و گفت:  ی که محتوا  ی اشهیش

بدنت   ی بهت دست بده و دما نفس بخورش ممکنه بعد خوردنش احساس گرما  هی -
شدم تموم    رهی رو ازش گرفتم. بهش خ شهیبه چهل درجه برسه اما نگران نباش ش کینزد

 محلول قرمز رنگ داره! ن یبه ا  یبستگ  ندمیاز آ یگذشته و قسمت

نفس سر   هیدرشو باز کردم و  یبخورمش پس بدون معطل هیفقط کاف  دنشی فهم ی برا
 داشت!  یبر خالف رنگ قشنگش طعم مزخرف دمشیکش

 کردم و بعد از حال رفتم.  دی نگذشت که احساس گرما شد یزیچ

 )دو روز بعد( 

 ی صحنه ها نی باتریاز ز یکیا شدم به راست ب  لیمتما یوقت  شدم داریب  ایامواج در ی صدا با
خروشان انقدر قشنگ و آرامش   ی موج ها ی با ملود کرانیب یآب کی عمرم مواجه شدم  

 صحنه نگاه کنم.  نی بخش بود که حاضر بودم ساعت ها به ا 
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توان تکون   یچند ساعت گذشت که احساس ضعف کردم ول ای قه یچند دق دونمینم
 بود.مامان! جان یش مامان اخوردن هم نداشتم از ته دلم آرزو کردم کا

  بستی هام نقش مچشم جلو  یگر یپس د یکی  میقشنگ و تلخ زندگ  ی فکر صحنه ها   نیا با
  کردمیبغض م  یاز تجربه دوباره اون لحظه ها قهقه بزنم و گاه خواستی که دلم م یطور

که   دینکش  یطول دمیکش غیصحنه ها نداشتم از ته دلم ج هیتوان رو به رو شدن با بق گهید
تموم شده نترسم اما من   کردی و تکرار م زدیفرو رفتم تو آغوش امن، عمو مدام صدام م

سوختن   ش یدوقلوم که تو آت ی که پدر و مادرم و برادرها ی صحنه ا ببرم ادیاز   تونستمینم
 . ختمی اشک رتو بغل عمو   وفقط من مثل حاال

 لب گفت:  ری ز عمو

 ی ریانتقام خون خانوادتو بگ دی تو با تای بن یباش ی قو  دیبا  -

 .یوقت باهاش رو به رو نش چی ه خواستمیخواسته مادرت بود که من م  نی آخر نیا

باهوشون رو به رو  دیبا  ای  یازسرنوشت و خواسته هاش فرار کن یتونینم وقتچ یه اما
 یو بزار   یبش می تسل نکه یا  ای یتا به خواستت برس ی بش روزیو پ یو مقابله کن یبش

 . ارهیسرت ب خوادیم  یی سرنوشت هر بال 

 نشو!  می تسل ی دیکه کش ی نشو دخترم بخاطر تموم رنج ها می تو تسل اما

کرد  یادآوری رو به من  یزیزد اما چ یداد در ظاهر حرف معمول هیبهم روح عمو  ی هاحرف 
 خودم بود. یکه خواسته قلب

و از بغل   دمیکش یقیباشم نفس عم ی قو د یگناهم با  یب ی مادرو پدرم و بخاطر برادرا بخاطر
 امدم و گفتم:  رونی عمو ب

 سراغ کتابخونه مامانم؟!  می بر شهیم -

 بهم زد و گفت:  ی جون یلبخند ب عمو 
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  نهیتو رو بب ادیب خوادیم ندا یاره اما قبلش ل -

 رو مالقات کنم!؟  ندایش لکتابخونه بعد  می بر شهی نم -

 !نهیو تو رو بب ی ا یدو روزه منتظره بهوش ب ندایل زمی عز -

 هوش بودم!؟  ی مـ....ن من دو روز ب  یعنیدو روز؟! -

 گفت :  رفت ی که به سمت در م نطوریهم عمو

تا چند   ایشربت کنار تختت و بخور بعد ب ی که منو جون به لب کرد هیدو روز و نصف -
 رسهیم  ندایل گهید قهیدق

بهشون   بایو تقر   دمیو د  کی به کنار تخت نگاه کردم شربت زعفران با چندتا کاپ ک  یوقت
بعد پر   دادی و بهم نم یفکر چ ی اجازه ه یگرسنه بودم و اون ضعف لعنت یلیحمله کردم خ

 نگاه کردم نهیکردن خندق بالم از جام بلند شدم و به خودم تو آ

 تا؟ یبن ی و چرکو شد ی قدر هپل نیا یک  از

دوش   ه یساحره خودمو به  دن ی جلوت لنگ بندازن بهتره قبل د انیب د ی با کمیقرن   ی آدما
 آب گرم مهمون کنم 

فکر کنم تنها کار  ییرا یجمع کردم و رفتم سمت پذ  بلندم رو  ی موها عیدوش آب گرم سر بعد
 بود. ایرو به در شهیتمام ش واریخونه د نی ا مثبت معمار 

 باشه.  تونهیاحمق م هیو حمام کنار آشپزخونه فقط کار  ییگذاشتن دستشو  چون

 بشم  ندایو منتظر حضور ل  ستمیزنگ در وادارم کرد با ی که صدا ننشسته بودم  هنوز

  رهیشد از بدل ورودش نگاهش خ ییرای نشد و وارد پذ یطوالن ادیخوشبختانه انتظارم ز که
که  شدمی داشتم معذب م  گهید گشتیسوالش م  من بود انگار تو وجودم دنبال جواب

 زبون باز کرد! 
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 ! ی تو هسد ی پس اشتباه نکردم منبع اون همه انرژ  -

 خنگا نگاش کردم که گفت :  نیع

  !وامدهین یکتاب چ یتو ه  رشی که نظ نمیبیدر تو م یبیعج زیچ یل و یالبته کال شوت -

چند اشاره کوچک به وجودت شده بود اما فکر    ز یاسرارآم ی معنو ی تو کتاب گنج ها البته
 داشته باشه.   قتیحق عت، یبا نشان دختر طب یوجود فرشته مرگ  کردمینم

 هام انداخت و گفت: به چشم  ینگاه هی

  تونمیهات ماما من از چشم  طلبهی م ی قو ی که اراده یدار شیدر پ  ی ادیاتفاقات ز  -
  ی ای بخونم از پسش برم

 آورد و داد بهم و گفت :   رونیب  یکیتو ساک همراهش کرد و جعبه کوچ دست

 خوره یبعدا  به دردت م از خودت دورش نکن وقتچ یه -

 ! ه؟یچ نی ا -

 بند گردن   هی -

 بکنه؟  تونهی به من م یچه کمک نیبند؟! ا گردن  -

 وقت از خودت جدا نکن! چی بند رو هگردن   نیواقعا ا  ستین یشوخ کی   نیا  تایبن -

 قبول کردم. الشیراحت شدن خ ی اما برا اوردمیهاش سر در نکه از حرف  نیا با

در جعبه رو باز کردم در کمال تعجب پالکش همون فرشته تتو شده رو   ندایرفتن ل بعد
پالک از   ری و زنج خوردی هم رنگ تتو به چشم م ی ها  نی شونم بود که لباسش تماما با نگ

 بود. بای چشم نواز و ز  یلیدو طرف به بال هاش وصل بود خ

 امدم عمو به خودم  ی بودم که با صدا رهیبند خبه گردن  قه یچند دق دونمینم
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 ! ؟ی شد مون یخونه مادرت پشاز رفتن به کتاب  -

  می نه عمو جون بر -

 رفت و منم پشت سرش!  یبدون حرف سمت درخروج عمو

رو شونه   یلیروزا خ نی ا تی واقع انگار دیرسیخسته و نگران به نظر مروزا عمو  نی ا چقدر
 به خونه با تعجب به عمو نگاه کردم و گفتم: می دی رس یوقت کردی م ینیهاش سنگ

 ! م؟ی درست امد ی عمو جون مطمئن -

سرسبز بود وعطر گل ها   شهیمثل هم می شد اط یوارد ح یاره بسنده کرد وقت ک یبه   عمو
 .کردندی آدم رو مست م

ازشون تو ذهنم   ینشون چیکه ه گشتم ی م ییبود که من قبال دنبال خاطرها یی جا جا نیا
 کم یبه خانوادم نزد کردمیخونه بودم حس م نیتو ا ینداشتم اما وقت

 ی ااما تاحاال کتابخونه بمونم نجایدو روز ا  یکی دادی عمو اجازه م می امدی وقت شمال م هر
 . دمیند

 سپرده بود که خونه رو آماده کنه. داری مرتب بود انگار عمو به سرا  میخونه شد  وارد

 و رو به من گفت:  دی ها رفت و منم پشت سرش راه افتادم به ته راه رو رس سمت پله عمو

 بکش!  واریقسمت از د  نی _ دستت رو خراش بده و خونت رو به ا 

به وسط گل سرخ   زی گفت نگران نباش خونت رو بر یتعجب نگاهش کردم که با کالفگ با
 به وسط گل  دمیخونم رو مال داد دستم رو سوراخ کردم و  که عمو   یسنجاق با یواریکاغذ د

راه پله   هیکنار رفت و به جاش   ییبه حالت کشو وارینگذشته بود که د هیچند ثان هنوز
 روشن شد. نیزم ری جلو رومون بود با تعجب به قدم جلو گذاشتم که چراغ ز کی نسبتا تار 
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اما وجود عمو و چهره کنجکاو و   زنمی م دارم قدم  یلی تخ لمیف هیمن وسط   کردمیم حس
پله  ی س یال ستیذهنم بعد ب ی ها هیرو همه فرض دیکشی خط بطالن م هینگرانش 

که  زیم  هیقشنگ دور تا دورش کتاب بود و وسط اتاق  و  یکتابخونه نقل هیوسط   می دیرس
 به نظر دست خط مامان بودند.  که خوردی چندتا کتاب و کاغذ به چشم م

 بخونه رو از نظر گذروند و گفت: کل کتا عمو

داره از  کردمی فکر م زدی کتابخونه و راه ورود بهش حرف م نیداشت از ا  سیآرتم یوقت -
سال تو    زدهی من بودم که س  نی ا فهممیحاال که وسط کتابخونه ام م اما گهی م  ونیدرد هز

تو رو از عالم و آدم  المیو با محدود کردن تو به خ کردمی م یمغزم زندگ   فیو اراج ونیهز
کم آوردم حاال  سرنوشت  یشد؟! من جلو باز یازت محافظت کنم اما چ هک  کردمیم یمخف

تو خودت   شی عامل جذب انجمن و دار رو دسته وحش ی تو خودت شد ی تو وسط خطر
 و ادامه داد:  دیکش ی.عمو آهادیازم برم نم یخطرناک و من کار یباز هینقش اول  ی شد

 صدام بزن یالزم داشت یباال هرچ  رمیمن م -

 شدم به کتاب ها رهیتکون دادم و خرو  سرم

 ! ه؟ی کتابخونه چ نیا راز

 به من بگه؟  خوادی رو م یکتابخونه چ نیبا ا مامان

  شیاما باز نشد قفل بود اما کل دمش ی کش زیکه نشستم چشمم خورد به کشو م ز یم پشت
 بودم! دهی کجاست؟! به قفل کشو دقت کردم مدلش رو تاحاال ند

  ی شعله  ه یشب یکی قطره آب، ه یشب یکی   شکل بود  هیگل چهار برگ که هر برگش    هی شکل
 تپه خاک بود. هی هیشب یگرد باد و آخر هیشب  یکیو  شیآت

 مفهموم خاصه؟  هیقفل برگرفته از   نیا کردمی بود چرا حس م بیعج

ساخته شده    عتی طب یقفل از مفهموم چهار عنصر اصل نی فکر کردن متوجه شدم ا  یکم بعد
 آب،باد،خاک و آتش!  یعنی
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کتاب رو پرت   نیتر  یدم دست تی نکردم با عصبان دایگشتم پ دشیدنبال کل زی رو م یهرچ
  کردم

کشو برداشتمش با و   دی کل دمی فهم تر که رفتم کی نزد نیاز الش افتاد رو زم یزیچ که
 سرعت رفتم سراغ کشو و با دقت سرجاش گذاشتم . 

 باز شد به داخل کشو نگاه کردم یکی ت ی دقت سرجاش گذاشتم که با صدا با

براق پاکت رو سر و ته کردم و   یش   هیکاغذ بود و  کی پاکت بود داخلش رو نگاه کردم  هی
گرگ با   هی انگشتر با طرح   کی نبود جز  یزیچ براق  یاون ش نگاه کردم زیرو م ی به محتوا

هام به از انگشت  ییدستش کردم که حس گرما عی بود سر  یباحال زیرنگ چ یلین ی هاچشم 
از اون گرما نبود با ترس خواستم انگشتر رو از   یخبر  هیثان  چندکل بدنم پخش شد و بعد  

شدم تا تونستم کف  سیکه نشدبا عجله از پله ها باال رفتم و وارد سرو  ارمیدستم در ب
نداشت که نداشت با ترس عمو   دهیفا   ادیکردم از انگشتم در ب یسع یهرچ  دمی صابون مال
 رو صدا زدم 

  کمک  ایب عمو! عمو  -

 .دیکشی نفس م ونیدرم یک ی بود و  ده یامد سراغم رنگش پر چاره با حول و وال  یب عمو

 شده؟!  یییچ ی چ... -

و   دیکش یعمو نفس ادیدر نم کنمی م یانگشتر رو از دستم جدا کن هر کار نیا  ایعمو ب -
 گفت: 

 دختر  ی تو که منو نصف عمر کرد -

به دستم   نکهیدستش کردم با ا  یاز وقت کردمدا یتو کشو مامان پ انگشتر رو نیعمو جون ا  -
 نگاه کرد و گفت :  با تعجب به انگشتم عمو شهی بزرگ بود از دستم جدا نم

  ه یخالکوب هیانگار   نیدختر ا  ستیدر کار ن  یانگشتر جا رو نگاه کن  نیا  نیا  تایبن -
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 ی از انگشتر نبود!به جاش رو یخبر گهیحرف عمو نگاهم به به انگشتم افتاد د نیا با
بود؟با   یبتیچه مص گهید نیقورت دادم.ا یگرگ بود آب دهنم و به سخت هیشکل  انگشتم  

 و گفت:   دیکش شیتونیز ی موها  هیال یعجز به عمو نگاه کردم اون هم کالفه بودعمو دست

ن جمع ک  رو  لتیوسا برو ستی صالح ن گهیجا د  نیتهران موندن ا  می بهتره زودتر برگرد -
 .می بر

بغلم و دوباره   ر یبود و زدم ز زی که رو م یهرچ نیزم  ریرو تکون دادم ودوباره رفتم تو ز  سرم
 رفتم باال عمو منتظرم بودگفتم: 

 !؟عمو گفت : میرو شکل اولش کن  واری د نی حاال چطور ا -

 ش یندیبب  یتونیم ی طور که باز ش کردهمون  -

و در بسته شدبعد جمع کردن   ختمیهمون گل سرخ ر ی دستم رو خراش دادم و رو دوباره
اما ذهنم مدام   کردی خواب تقال م ی ذره ا ی بودم و چشم هام برا خسته می شد  یراه ل یوسا

گذشت که   یفکر کنم چند ساعت دادی بود و اجازه خواب نم ریدر حال کنکاش اتفاقات اخ
 عمو گفت: 

 .می دی رس -

از جام بلند شدم رفتم سراغ  بردی بخش خوردم اما خوابم نمآرام  کی از کشو  تو خونه می رفت
که به  یکیجز  اوردمیبودن که سر در ن یبیو غر بیمامان همه به زبون عج ی کتاب ها

به   دمیرس خوندمی م   که داشتم طورن ی نوشته شده بود. هم یمی قد یل یخ اتی و ادب یفارس
حرف   ادی هویبودم اما کجا!؟   دهی اصطالح برام آشنا بود؛ به جا شن نی ا عتی موضوع دختر طب

سرم رو تو کتاب کردم   ی با کنجکاو عتهیکه دختر طب  گفتی عمو افتادم که خبر مامان م ی ها
نفس   یکنترل چهار عنصر اون هم به راحت کردمی تعجب م شتری ب خوندمی م یهرچ
 .دنیکش

فرشته بود شروع کرد به سوختن، انگار    یوبکردم شونه راستم همون جا که خالک احساس
 هیسوزش شونم بودم که  ر ی.هنوز درگ کردندیسوزن و تو پوستم فرو م  نیهم زمان چند 
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آدم بهم حمله    هیشکسته شد و   شهیش هو یکه رفتم  کینزد  یکم دمیپشت پنجره د  هیسا
 کرد.

تو   فرو رفتن دندوناش رو هم نداشتم   دنیکش غیبودم که قدرت ج دهی ترس ی حد به
اون   هوی بشم که  هوشیکه ب کردی و ترس داشت بهم غلبه م  یشاهرگم حس کردم خستگ

از اون   یکی شدبا تعجب سرجام نشستم که با   لیجسم جلو چشم هام به خاکستر تبد
 شدم و گفتم:  رهیرو به رو شدم آب دهنم قورت دادم و بهش خ یاون روز ی خوناشام ها

 زد و گفت:  ی شد؟! پوزخند داتیاز کجا پ گهیتو د -

 ؟ ی نجات دادم فسقل که جونت رو عوض تشکرکردنته  -

 گفتم:  تیعصبان با

 سالمه  جدهیه من ؛یخودت یفسقل -

 زد و گفت:  ی پوزخند

  کلیه نی درضمن من با ا همش چهارده سالت باشه کوچولو کردمیمن فکر م ی اووو جد -
  ی غول ها  هیشب شتریظاهرش انداختم خودمم خندم گرفت بنگاه به   هی هام؟! یفسقل هیشب
 لب گفت:  ریشاخ و دم بودبا دستمال گردنم رو پاک کرد و چسب زدو ز یب

 .کنهیم ونهی خونت محشره ادم رو د ی بو -

خوناشامه آب دهنم رو قورت دادم  هیافتاد اون  ادمیدوباره   دمیحرفش به خودم لرز نیا با
 و گفتم : 

  برو نجایاز ا -

 دستاشو باال گرفت و گفت:  دمی پر ی رنگ و رو دنید با

 .رمیخب نترس دارم م  یلیخب خ یلیخ -
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بود بهم حمله   یسوخت؛ اون ک  می رفت انگار از اول نبود چرا خالکوب هی در عرض چند ثان و
 کرد.

تو عالم خواب   ها فکر کردم که خوابم برد نیبه ا نقدریا شد، دایپسره از کجا پ نیو کله ا  سر
 .دمی از خواب پر یبیمه  ی بودم که با صدا

با ترس در   دور و برم شدم ظ ی دود غل به سرفه افتادم تازه متوجه دمی که نفس کش نیهم
  وانی. با کمک ک سوختی م شی کل خونه داشت تو آت نایاتاق رو باز کردم و رفتم سراغ عمو ا

  سیکه بخاطر سردرد به سرم بسته بودم رو باز کردم و با آب خ یشال اط یح میهمه رو برد 
رو پوشوندم تا خواستم برم تو خونه عمو جلوم رو گرفت وبا   هنمکردم و جلو دماغ و د

 بود گفت :  هاشهیر ی تو  ی مقطع که بخاطر دودها ی نفس ها

 نرو دخترم خطرناکه! -

 گذشتم بشم.  الیخیب  تونمی جاست نممادرم اون ی عمو مدارک همه و کتاب ها -

گفتم کنتور و برق و گاز رو قطع کن البته اگه بخاطر   وانی و به ک  دمی دستم رو کش عیسر
مامان و    ی اول کتاب ها رفتم تو خونه عیو سر  م ی برق بدبخت نشده باش یجرقه و اتصال
ساک برداشتم و رفتم سمت اتاق    هیتو،کولم و بعد  مخت یبود رو ر  زمیرو م  یمدارکمو هرچ

فراموش کرده   شهی عمومثل هم کردمی همه رو بردارم فقط دعا م ارک مد کار عمو تا اسناد رو
 باشه درش رو ببنده! 

سند و پول بود رو   یهرچ عی درش باز بود. سر  دچونیبار خدا صدامو شن نی که ا نیا مثل
هم   اون ها رو عیکنسول افتاد سر ی رو یوش توساک. که چشمم به چند تا گ  ختمیر

بود خودم   ی برام سخت شده بودهرجور  دنیو نفس کش  سوختی داشت م نمیس برداشتم
 ی موج انفجار به حد خونه منفجر شد گاران نیکه نشستم زم نیهم  اط یرو رسوندم تو ح

 ! می عقب تر پرت شد یبود که هممون چند متر ادیز

هام رو با  چشم  سوختیپوستم م ی خراش هابدنم بخاطر  ی درد گرفته بود چند جا بدنم
هام رو باز کنم باز هم همون مرد سر  هام باعث شد چشم لب  نی آب ب  یدرد بستم که خنک
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داشت خوابم   شاخ و دم همون خوناشام مهربون   یکه جونم نجات داد همون غول ب یشب
 لب گفتم: ری اندازه کف دستاش گرد شدز هامتو صورتم چشم  د یکه کوب بردیم

 یروان ی که یدستت بشکنه مرت یاله -

 باال انداخت و گفت:  ابروهاشو

 هایگفت یچ دمی شن -

w.Romankade.comww 

 دهنم رو کج کردم و گفتم:  ییپرو  با

 همه بشنون!  گمیبعد هم بلندتر م  نیاز ا ؛ی دی، بهترکه شن به درک  -

 ! میبه کلکلمون خاتمه داد کرد؛ی عمو که نگران منو صدا م ی صدا با

 ! ؟ی عمو خوب تایبن -

 !کنمی م یو کسل یاحساس خستگ کمیاره عمو فقط   -

 وسط حرفمون و گفت: دی قاشق نُشسته پر  نی غول ع اون

گرم   یدنیبا غذا و نوش  ی دود نوش جون کرد یامده و حساب نی خونت پا ژن یچون اکس -
رو   افم یتکون داد و منم ق دیرو به نشون تا سرشعمو  یشی راحت خوب ماست  کمی و البته 

اون گنده بک کج کردم که دوباره ابروهاشو باال انداخت و لباشو به دندون گرفت   ی برا
من نزده   دونهی . بدبخت نمدیخندی پررو نشدن من نم رفکرکنم خندش گرفت و بخاط 

و   ر یآقا غوله و دوستاش بعد ز  نی خالصه ا کردم دیرو سف ن یقزو ی سنگ پا  ی و رو رقصمیم
نه به نشت گاز نه جرقه داشته نه با   یو انفجار ربط  یسوز  شیآت  دنی رو کردن خونه فهم

باشه ؟همه در حال  تونهیم یاما کار ک  مواد مخصوص احتراق بوده بلکه جادو عاملش بود
 ت: تو افکارمون و گف  دی که آقا غوله جفت پا پر  می فکر کردن بود

 کردم! دای پ یچ د ینیبب -
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 نشان از ستاره که وسطش هالل ماه به رنگ سرخ بود. کی دستش که نگاه کردم  به

گنده بک رو    ی از اون خوناشاما یکیکه بود عصاب  یبود اما هرچ ی چ دمیکه نفهم من
درخت شصت هفتاد ساله رو گرفت نصف کرد.غوله با استرس   تیخراب کرد، چون با عصبان

 گفت: 

 !قی آروم باش رف یه -

.عمو  دیخوش حالتش کش ی موها   هیبز سرش رو تکون داد و دستش رو ال نیهم ع اروی
 مردمیم   یاز فضول داشتم   گهیکرده بود.د رهیچهرش تو هم رفته بود و غم نگاهش رو ت

  ایاز دن چی دو ه شهیخبرم البته من هم یو من ب ختهیکه همه رو به هم ر هیعالمت چ نیا
  ژن یزندم و اکس یچ ی موندم برا دونمینه از حال م ندهیآ نه دونستم یعقبم! نه از گذشته م 

 !کنمی حروم م

مثل سر شب شروع کرد به سوختن از تکرار اون    میخالکوب هویکه   نینشستم زم کالفه
 و تو خودم جمع شدم.  دمیلحظه به خودم لرز 

شروع شد که مثلش رو   یر یه درگ ک  دینکش یو گارد گرفتن طول ستادنینفر دورم ا  چند
  زدندیو حرکات رو پشت هم م کردندی به هم حمله م عیسر انقدر دمی هم ند  لمایفتو  یحت

تمسخر   ی با صدا شدمی م ریغافلگ  شونی حرکت رو حضم نکردم با حرکت بعد هیکه هنوز 
 غوله به خودم امدم. زیآم

 ! رهیمگس م  ندیب -

 رو؟  یچ -

 ! زمی دهنتو عز -

 چرخوندم که ادامه داد: ی ا گهیاخم صورتم رو به سمت د  با

 ما مثل اب خوردنه! ی برا   یریدرگ  نیا ینیبی رو م یریسرعت و ظرافت تو درگ  نی ا -
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 واقعا ؟!  -

و   شه،ی سرعتت هزار برار م  و ،یی نایو ب  ،ییقدرت شنوا یشیخوناشام م یاوهوم، وقت -
 !شهی کارا برات راحت م ن یسخت تر

 جذاب اما خشن!  نی دار یبیعج ی ایدن -

 .یریگی م ادی هم هست که کم کم خودت  گهی د ی زهایچ یلیخ -

رو   م یتو زندگ  رییحجم از تغ  ن ی ا دونمیکار تازه بودم اما نم هیو   جانی دنبال ه شهیهم -
 تحمل کنم. تونمی چقدر م

 شد و گفت:  رهیهام خچشم   ی هام رو گرفت و من رو چرخوند سمت خودش و تو شونه

 لیدل یب   کسچ یه دونمیرو م نیاما ا  شناسمتی که م ستی ن شتریمن چند روز ب   تایبن -
داره که تو   یزیحتما روح و ذات تو چ اونم به عنوان فرشته مرگ شهیماوراء نم ی ایوارد دن

رو   یبزرگ  ت یمسئول ی ها رو نجات بد یلیخ یکه زندگ  یاررو د نیقدرت ا  تو ی شد دهی برگز
شدم و درست   رهیخ نایجا نزن.سرم رو تکون دادم و به عمو ا یراهدوشته و تازه اول 
 شد! با تعجب گفتم :  لینفر هم به خاکستر تبد  نی همون لحظه آخر

 اون آدم چطور خاکستر شد!؟  -

 که نگاهش به رو به رو بود گفت:  طورهمون 

به خاکستر   رن یمی م یوقت  اهیس  ی بود خوناشام ها اهیخوناشام س  کیاون آدم نبود   -
 .  شنیم ل یتبد

 که از ذهن و روحم دور بود!  یتی همه واقع نیو ماجرا از ا   رییهمه تغ نیبودم از ا خسته

به   خواستی م ینخواب طوال  کی  دلم شد، ی حجم اطالعات مغزم داشت منفجر م نیا از
باشه با کمک زن عمو رفتم تو   ی عاد می و زندگ  شدمی م داری که بعدش که از خواب ب ی حد
  ی کیتار نی شب، به ا یاهیشدم به س  رهیخ شهینشستم و سرم رو چسبوندم به ش نیماش
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آغوشش    ی رو تو یجا داده و چه موجودات ودشتو دل خ ییکه معلوم نبود چه راز ها
 ده یبرام د ییچه خواب ها   ستی شد که معلوم ن یسرنوشت ریکرده فکرم درگ  یمخف
  ا یخوشحالم  دونمی بجنگم نم یچ ی و برا یرو به رو بشم و با ک  یقراره با چ  دونمینم

هم برام   که.زنمی کابوس دست و پا م هیانگار وسط  یناراض ایام  یراض دونم؛ینم ناراحت
که خانوادم رو ازم  ییانتقام ازکسا ی من برا دونمی رو خوب م نیجذابه هم خطرناک اما ا

صبرانه منتظر اون   یپدرم محروم کردن آمادم و ب تی گرفتن و من رو از محبت مادرم و امن
به   ندایهام رو مجازات کنم ل ییتنها  نیام که کامل از گذشته بفهمم و تموم مصوب ی لحظه ا
و متعلق به خانوادمه  دم یکه ند ییاونا یگفته حافظه من تموم خاطرات رو داره حت عمو
 یزود تر از ب دوارمی شوک بزرگ فقط ام  کی ادیب  ادمی  زیشوک الزمه تا همه چ  ک یفقط  
 شدم. ادهیپ ن یبه خودم امدم و از ماش عمو  ی با صدا ام یدر ب یوگنگ یخبر

که خانوادم توش سوخت و   ی زدم خونه ا  یکج شدم و لبخند  رهیساختمون رو به روم خ به
که  یکه مأمن خاطرات ییبه جا م ی سال برگشت زدهیشده و امشب بعد س  ری به اصرار من تعم

و بهش پناه   کردمیاز عالم و آدم خسته بودم فرار م یکه وقت ییخبرم جا ی ازشون ب
  شدی م ذاشتنیکه اگه م ییجا  ست؛یتوش ن گهیکه پدرم د ی خونه ا می خونه پدر اوردمیم

  یرو کنار بذاره.وکم سشیقلم تلخ نو یو آرامش من کاش سرنوشت کم  یخونه خوشبخت
 عمو شدم و گفتم:  کی هاش رو برام رقم بزنه. نزد یقشنگ

 یو آتش نشان دیکس نفهم چی داشت اما ه ی بلند  ی و انفجار صدا  یسوز  شیعمو ات -
 ! ومدین

 و گفت: دیکش یآه عمو

 یکه بخش  ییبهش و کسا شنی که محکوم م ییکسا ریغ یکه کس اههیدو س شگرد جا نی ا -
 !شنی از ماورا هستن متوجه وقوعش نم

 ( امندی)س
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. هنوز  انیک  ی خونه  م؛ی اش، به خونه برادر مرحومش رفترسوندن فرهاد و خانواده  بعد
کرد.خونش گرم   ییرای پذ خون از ما ی هاوان یپر از ل ینیس کی که دامون با  م یننشسته بود 
رو خوردم که با حرف   وانیکرده بود. با لذت نصف ل  هیکه تازه شکار رو تخل ن یبود؛ مثل ا

 حواسم بهش جمع شد.  انیک 

  عتیدنبال دختر طب میدونیبردن! اما نم یینبوده؛ معلومه بوها  لیدل یدوحمله امشب ب  -
 فرشته مرگ؟  ای هستن، 

 ه هم گره زد و گفت: زد و دست هاش رو ب هیتک شی به صندل  کایها

  یامدن چون فرشته مرگ ماهنوز قدرتش فعال نشده تا کس عتیبه نظرم دنبال دختر طب -
که فعال از   شهیخالکوب  ش یکیکه  صشیتشخ ی رو متوجه خودش کنه فقط دو راه هست برا

  کشینزد یکس اینشه و  یزخم  یخونش که تا وقت ی هم بو یو دوم هیهمه مخف دید
شد. اما من فکرم    رهیخ وانشیداد به ل کونسرش رو ت انی.ک فهمهیرو نم  تش ینباشه هو 

 ! دن؟ی رس تای به بن یامدن چطور  عتیبودکه اگه دنبال دختر طب نیا ریدرگ 

 و مزه کردم و گفتم:   وانم یخون تو ل یکم

 آگاه شدن!؟  عتیاز وجود دختر طب  یچطور  خبرهستنیاگه از فرشته مرگ ب -

 بود گفت: یکه سرش تو گوش طورن یهم و یآر

  ی به بانو که  نیمحافظ، بخاطر ا  ی ها نهیکه گرگ   نیدر مورد ا  دمیشن ی اافسانه  کی من   -
 ی جبران عهدنامه ا ی بودند؛ برا ونی مد سیقبل از آرتم عِت یهمون دختر طب ای  عتیطب

با نشان گرگ   یرو انگشتر نی خدمت کنن از ا  عتینوشتن که نسل به نسل به دختر طب
اون رو دست کنه تموم   یدادن که وقت وندی پ عتی طب رخاص به دخت  یی ساختن و با جادو 

درست بودن   البته  دونمیرو نم شیمحافظ متوجه امدنش بشن حاال چه جور  ی ها نهیگرگ 
انگشتر رو دست   نیکه ا یعتی دختر طب نی نشده چون آخر دی افسانه تا نی غلط بودن ا ای

که   واریپرت کرد به د  ور وانشیل تی عصبان با انی . ک گذرهی از مرگش مسال  ست ی کرده دو
 گفت:  تیشد بعد با عصبان کهیهزار ت
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و   عتی دختر طب دیام با ی لحظه ا ن یچرا االن که بعد صد سال منتظر همچن فهممی نم -
 نفر باشه؟  کی فرشته مرگ  

 و گفت:  انیسوهان شد رو عصاب ک  شی باز با خنگ دامون

 که به نفع ماست. باشه  شتریب  یداره قدرتش هرچ یبیخب چه ع -

 : دیخم شد تو صورتش و غر  زیهمون م ی سرخ شد و از رو انیک 

 نهیوگرگ  اهیو س  دی سپ ی دختر رو از خوناشام ها نیا  دی حاال جدا از انجمن با که نهیا  بشیع -
خطرناک که تا  یباز هیتو   میرسما  افتاد  که  یمعن  نیبه ا  نیا میکن یمحافظ هم مخف ی ها
بفهمن فرشته   یدوسر باخته.از همه بدتر وقت ارهیدختر قدرتش رو به دست ن نیا  یوقت

دست به هر   شینابود ایتصاحب قدرتش  ی نفرن همه اونا برا هی عت یمرگ و دختر طب
 .زننیم یکار

جاسوس   یطرف از  اومدیازمون برنم یو کار  میبود همه ناراحت بود  ی بد تیوضع واقعا
  یو از طرف رو لو داده بود؛ عتی زود خبر وجود دختر طب یلیمحافظ خ ی انجمن تو گرگ ها

  ی با فعال شدن اخطار قرمز رو رفتی وجود فرشته مرگ هم لو م شدیم  ییشناسا  تایاگه بن
 ن نگاه کردن با وحشت گفتم: با تعجب به م مهکه ه دمیبندم از جاپر دست 

 تو خطره!   تایبن -

 ازش گفت:  دن یرفت سمت پنجره قبل پر  عیسر  انیک 

بعد رو   امندیس ی بد حیتوض دیبندت بدون اطالع من بعدا بافعال کردن اخطار دست   ی برا -
 گفت :  هیبه بق

و شروع   می دی .ماهم پشت سرش پردی فرشته رو از دست بدم و پر خوامی نم ن یبجنب -
و هنوز دو    می دیدوی سرعت م کردبای شب کار رو برامون راحت تر م یکی تار  دنی به دو میکرد
و همه ناباور   سوختی م شی خونه داشت تو آت خونه کمال می دینشده بود که رس قهیدق

  نیهم ش یسال پ  زدهیکه س ی کردن به سوختن خونه ای داشتن به تکرار گذشته نگاه م
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زودتر به   تای با فکر به بن میمحافظمون رو از دست داد ن ید و ما بهتراتفاق براش افتاده بو 
مثل ستاره منو تنها بزاره شده تو    تایبن دمیخودم امدم و رفتم تو خونه نه من اجازه نم

 .امیکوچولو نترس من دارم م خواهر دمی اما نجاتش م شمی ذوب م شیآت

رو   المینبض منظمش خ  یود ول ب هوشیب تایبن رون یو دختر عموش رو آوردم ب  تایبن من
بد   یلیخ  یلیبه فرهاد و زنش و پسرش کمک کردن.حال ل وی و آر کای وها  ان یراحت کردک 

نبود   یتکون دادفرصت یزخماش رو چک کرد. که سرشو با ناراحت وی بود انگار سوخته بود آر
خوناشام    هیعمرشو کنار  هیبق ا یشاهد مرگ همسرش باشه   هک  گرفتیم  می تصم دی فرهاد با
 سر کنه.

بار اول هق هق از  ی تکون داد و من برا یسرشو به نشونه منف یلینگاه کرد ل یلی به ل فرهاد
بشه و فرهاد هم به احترامش قبول کرده   لینبود که تبد یراض یلیل دمی ته دل فرهاد رو شن

چرا تموم   امشب هیعجب شب مزخرف نداشت کالفه موهام رو چنگ زدم ی چاره ا یعنیبود.
  یلیرو وارد شاهرگ ل ششین  ی و دندونا یلیدامون با سرعت رفت سراغ ل هوی.شه ؟ینم

چشم بست به خواسته اون زن   ی لیبخاطر عالقه ومحبتش به ل دامون شهی کرد باورم نم
به   انیبار ک  نی ا دونستمیم  نمیرو مثل مادرش دوست داره اما ا یلیدامون، ل  دونستمیم

 یلیل ی کله شق چشم ها ی پسره  هبه دادت برس  خدا گذرهی دامون نم ی از خطا یراحت
از ما هممون نابارور نگاهمون   یکی به  شهیم  لیاون تبد گهیو تا چند ساعت د   بسته شد.

 یلب ه ر ی جمع کرده بود و ز ی لیبچه خودشو تو بغل سرد ل هیبود به دامون که مثل  رهیخ
 : کردی تکرار م

 . ذارمینم  یاز دستم بر ذارمی نم  ببخش منو یل یمامان ل  رن ی ازمن بگ تو رو خوامی نم  -

 ( تای)بن

 یلی تر هیچشم هام رو باز کنم انگار   یحت تونستمی نم یو از خستگ کردی درد م بدنم
چرخ از روم رد شده بود و بعد با کاردک منو جمع کردن دوباره داشت خوابم   جده یه
که   بلند بشم  سرجام زدم یبشم غلت داریبا کره ذوب شده وادارم کرد ب مروی. که عطر نبردیم
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کدومشون برام آشنا نبود جز آقا غوله و اون خوناشام   چی شدم که ه روآدم رو به   گله  هیبا 
 ترسوندآقا غوله به حرف امد و گفت:  من رو  که اون شب تی ترب یب

 ! ؟ی فسقل ی شد داریباالخره ب -

 و گفتم:  دمیرو تو هم کش  اخمام

با   که ..  زنمتی چنان م  یفسقل  یبهم بگ گهیبار د هی و هفت جد و آبادته  یخودت یفسقل -
نبود چنان اخماش   ایدن نی که اصال توا  شون یکی پوزخند همشون خفه شدم البته به جز 
 توهم بود انگار با خودش هم دعوا داره 

و بدون حرف با اشتها شروع کردم به  رو آقا غوله جلوم گذاشت   یو نون بربر  مروین ینیس
 دمش ی سیل انایخوردن انقدر گرسنه بودم که تهه ظرف هم قشنگ در آوردم، و به قول ک 

بود   انایحرص دادن ک  ی زخرفم که برادادم باال و طبق عادت م رو نی ریش  ی چا وانیهم ل بعد
 زدم که صداش کل خونه رو برداشت و مصادف شد با خنده اون نره غوال  ییباد گلو  کی

چپ و از آب و هواش   یخودم رو زدم به کوچه عل شهیخجالت سرخ شدم اما مثل هم از
نکردم صداش   داشی گشتم پ ی فکرها بودم که تلفنم زنگ خورد هرچ  نیلذت بردم تو هم

کردم اما تا امدم   داشی گشتن پ یکجاست که بعد کل د خود گور به گورش معلوم نبودبو
از  انایک  ی جواب دادم که صدا  عیزنگ خورد سر  رهدوباجواب بدم قطع شد، امدم فحش بدم 

 اومد  یم ده ی بر دهیته چاه و بر 

  ...شمالمیما...ام....د تایبن..... -

  اهههشانس  نی لعنت به ا زارت قطع شد  و

 که آقا غوله گفت:  ستیدر دسترس ن گفتیزنگ بزنم م انایبه ک  کردمی م  یسع یرچه

 صفره   با  یتالش نکن آنتن اونجا تقر ادیز -
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از خانوادشون   یدلم گرفت چرا منو با خودشون نبردن مگه جزئ یحساب ینگفتم ول یزیچ
 نبودم؟ 

 حباب بغضم بترکه واشکام صورتم رو  یحرف نیتربغض کردم که ممکن بود با کوچک  چنان
 شدم به نشان گرگ انگشتم   رهی و خ نیبشورن سرم رو انداختم پا 

  یانقدر ب یبه دوش بکشم از ک  ییروزا رو هم تنها  نیدردسر ا  دی غصه داشتم که حاال با کم
 من بود؟   جی فللنگ وا ی پا ی سنگ بود برا  یکس شده بودم؟ چرا هرچ

کنم  یباهاشون همراه د یکه انگار خواسته و ناخواسته با ییرو کردم به خوناشام ها  پشتم
  بشم کهی ت کهی شون تانقدر دلم غصه دار بود که حاضر بودم به دست 

آقا غوله   ی هم راه نجاتم بود با صدا دی بود. شا مینقطه کور زندگ  نیترس از مرگ آخر گید
 امد کنارم که متوجه حضورش نشدم؟  یدرست کنار گوشم جا خوردم ک 

 ؟ ی کنی فکر م  یبه چ -

 !یچی و ه یبه همه چ -

روح رو   یب  اط یگوشه از ح هیبهم انداخت و دوباره نگاشو دوخت به پنجره که  ینگاه مین
 بود و گفت:  دهیکش ری به تصو

 که چرا خانوادت تو رو تنها گذاشتن؟!  نیبه ا یکنی فکر م یدار -

 نزدم که ادامه داد : یحرف

 یلیمتاسفانه ل یول می دیبه موقع رس با  یکمک تقر میشد ما امد  یسوز شی خونه که آت -
و   میکه منتظر جون دادنش باش  نیا  یکینبود   شتری دو راه ب ی بود هوش یسوخت و تو ب

آشام با شوک بهش نگاه کردم اما اون هنوز  خون   کی به  میکن ل یکه اون رو تبد نی ا یکی
 گفت:   یطوالن ثمک   هیبود بعد  رون ی به ب رهیخ
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  نی ت و خانوادش ابدون برنامه است اما بخاطر شناختش به عمو   لیما مخالف تبد سی رئ -
 ت هم احترام گذاشت. ت مخالف بود و عمو شانس رو بهشون داد که زن عمو 

 تو حرفش و گفتم:  دمی پر

 مو فوت کرد؟!زن ع  -

 بهم انداخت و گفت:  یگوشه چشمش نگاه از

 کرد. لی خود سرانه اون رو تبد یشخص  لیاز بچه هامون به دال  یکینه  -

جنون خون   لشی ازتبد زن عموت خوب نبود بعد چند ساعت  طی شرا م ی شوکه شد  ههمون
ترلش  کن اره؛ یرو به بار م ی ادیخون اگه کنترل نشه مشکالت ز  ی بهش دست داد عطش برا

کرد و   کمینزد  بعد سرشو رو هیزندگ  ر یخوناشام تازه وارد مثل اکس هی ی اما خون تو برا میکرد
خونت محسور کنندست   ی هم بو یپوستت ندار ی رو یخمز یوقت یو گفت حت   دیبو کش

 زد بدون توجه بهش گفتم:  یکه لبخند کج دمیعقب کش یخودم رو کم

 کنار خانوادم باشم. طی شرا نیتو ا خوامی اما من م -

  یجر و بحث دوستاش بلند شد اون خوناشام اخموعه با اون ب ی امد جوابم رو بده صدا تا
تا مشتاشون رفت باال آقا غوله با سرعت باد  کردنی وار بحث م وانهیباهم داشتن د تهیترب

  یکی ی تازه به خودشون امدن هر کدوم بازو  هیانداخت و مانع شد و بق  نشونیخودشو ب
 ون رو گرفتن. ش

بزن بزن   کمی  شدیشدم کاش م رهیصحنه جالب خ نی چونم و به ا ر یرو گذاشتم ز  دستم
بودم با داد  نا یا ریکه تو ذهنم درگ  طورن یهم  انیاز پس هم بر م ی چه جور نمیکنن بب

  ادمیبهش دادم که چپ چپ نگاهم کرد اوه اوه اصن   یلب فحش ری هوا ز دمی اخموئه پر
 لبم رو به دندون گرفتم که اخموئه گفت:  باالست یلی خ شونیقدرت شنوا  ناینبود ا
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  ی سرجاشه بهتره پا هتیاما تنب کنمی که از کشتنت صرف نظر م هیبار  نیآخر  ن یدامون ا -
وسط و   دمی ه پر قاشق نشست ن ی. عمونمیدامون هم جواب داد م ی بمون ی که زد ی گند
 :گفتم 

 نگام کرد.   تیکه با عصبان مونینه م یبه نظر من کرگدن یول -

رو   تی ترب یاون ب هیشدم از اون ور هم بق  میبرداشت سمتم که پشت آقا غوله قا  زیخ
و چشم هام رو چپ کردم  رونیآوردم ب شدیکه م  ییتمام زبونم تا جا  یی گرفتن منم با پررو 

 آروم شد.که اون اخموئه گفت:   کمیشد و جو براش که باعث خنده همه 

 یکن یاون رو راض  دی و خانوادش با یلیل شی شمال پ یریم هیدامون به عنوان تنب -
 نشی اگه ازت خواست قلبش رو از س ی!؟ حت یازت خواست بکن   یببخشتت و هرکار

 و با داد گفت:  زیرو م دیبزنه چنان کوب یتا دامون خواست حرف شیو بکش  رونیب یبکش

 بشنوم. یزیچ خوامی نم -

  تیاز ترس خودم رو چسبوندم به اقا غوله و اون بدبخت هم دهنش رو بست با عصبان من
 که دوباره اون بداخالقه گفت :  رونیخواست از در بره ب

از هر   یچ یو سرپ  یحق شرکت ندار یتیمامور  چ ی صالح بدونم تو ه  یدرضمن تا وقت -
و در رو   رونی حرف از اتاق رفت ب نیا  دنی . بعد شنناست یبدتر از ا هیبتن  هیحرفم مصادف با 

 .دی که خونه لرز دی چنان کوب

  نداشت  دنیکس جرئت نفس کش  چی فضا رو پر کرده بود ه  ی بد  سکوت

کشدار گفتم که  شیآخ  هیو  رون ی که نفسم رو دادم ب رونیهم رفت از اتاق باون اخمو   که
 لم دادم و گفتم:  یصندل  کی  ی همشون منو نگاه کردن رفتم رو

 اخمو و گوشت تلخه که با خودشم دعوا داره. اروی  نی بابا انقدر ا هیچ -

 امدن نشستن که گفتم:  همشون 
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 خانوادم.که آقا غوله گفت: شیاون برم پ ه یدامونه چ هیدام نی با ا خوامی منم م -

   شهی نم -

 گفتم:  تی فتم تو صورتش و با عصبانر  با  یتقر

 گفت:  شونگه ید یک ی !؟یکنیم  نیچرا اون وقت؟!شدن و نشدنش رو شما تا -

 ! لیبه دو دل -

 کردم که ادامه داد:  سکوت

شدس و   لیخوناشام تازه تبد  هیکه رفتن به اونجا خطرناکه چون زن عموت   نیاول ا  -
براش   خون توکه  ناکه چه برسه به  وجود خانوادش اونجا خطر  رو رفتارش نداره  یکنترل
شدن و    یکه تو باش عتیکه چندتا گروه متوجه وجود دختر طب نیدوم ا هیخواستن یلیخ

 .شهی افتادن تو هم خانوادت م ررفتن تو اونجا هم باعث به خط

ن جون اونا رو خطر انداخته  بخاطر م  یتا حاال سه حمله متوال شبی از د  گفتنی م راست
خانوادم رو به خطر   یبخاطر احساسات و بچه باز دی بال سر زن عمو امد نبا نی آخر سر هم ا

 بندازم! 

 خوناشاما اعتماد کنم و کنارشون بمونم.   نی بودم به ا مجبور

 نندازم. ی کنم که خانوادم رو تو دردسر تازه ا دایپ یکه بتونم راه یتا وقت حداقل

 ا غوله به خودم امدم! آق  ی صدا با

اول از همه رفت اسمش    یاون می بهتره باهم آشنا بش می حاال که قراره باهم همکار بش -
 ی شده و کلش پر بادها   لیساله تبد   ستیجوونه حدود ب  با  یعضو تقر هیدامون بود 

 . دهی سرگردونه که آخرهم کار دستش م

  ادمی یز یچ  شیعصب یعسل ی اما جز چشم ها ارمی دامون رو بخاطر ب افهیکردم ق یسع
 . ومدین
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  یلیداشت و قدش خ یدرشت  کلیشدم به آقا غوله ه رهیخ امندمیغوله ادامه داد منم س آقا
 داشت.  یخوب افهی بود و ق طنت یپر ش اهشیس  ی بلند بود!چشم ها

 شون گفت :  گهی د یکی

 !تایبن تیآشنا خوشبختم از   شمی پزشک گروه حساب م ییجورا هیهستم   اکویمنم د  -

 لبخند زدم و گفتم:  بهش

 ن ی همچن -

 گفت:   ی احساس آرامش کنم بعد شدی سبزش باعث م ی آروم و چشما   افهی!ق

 خوشبختم.  هستم  وی منم آر -

 ن ی داشت بهش لبخند زدم و گفتم:همچن یمهربون چهره

 گفت:  ی بعد

 منم هوتنم!  -

بود که اصال باهاش حال نکردم. و فقط سرم رو   ی جور هیمرموز و طرز حرف زدنش   افهیق
 کردم. یکج براش دهن یدلمم کلتکون دادم براش البته تو 

 گفت :  ی بعد

 هستم خوشبختم!  کای منم ها -

 گفتم: ن یهم ی بود برا نیا س یداشت و به نظرم رئ ی اپخته  چهره

 درسته!؟  نیباش سیرئ دی شما با -

 کرد و گفت: ی تک خنده ا که

 . برن ی ها ازم حساب نم یابونیغول ب  نی کدوم از ا چینه چون هنه خوشبختا -
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 و گفتم :  دمیخند  زیر

 ! ه؟یک  سیپس رئ -

 ابروهاش و باال انداخت گفت: امندیس

با خودش دعوا داشت   و به قول تو  کردی که داشت با دامون بحث م ی ا ونهید  همون
 ! سمونهیرئ

 تعجب گفتم:  به

 نه! -

 ادامو در آورد گفت:  امندیس

 اره!  -

 تعجب و شک ادامه دادم: با

 سنس کم تر باشه . خوردی از همتون م ی عنیجوون بود   یلیآخه اون که خ یول -

 : امندگفتیس

 هم هست.  ایآس ی کل خوناشام ها  سی تره درضمن رئ لیاز هممون فس  یول -

 دهنم رو قورت دادم و گفتم: آب

 فتم ؟!نه! گ  یکه من چ نیگی شما که بهش نم -

 گفت:   کایها

 راحت!  التینه خ -

 رو بهش گفت:  امندیس

 ! مشیبترسون کمی یذاشتیم ی چرا لو داد کای عه ها -
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نثارش کردم که  ییبچه پررو  ه یلب  ر یچپ نگاش کردم که ابروهاش رو باال انداخت ز  چپ
 بهش گفتم: امندیهمشون بلند شدن رفتن جز س د ینکش یطول

 ؟ یبر ی خوای تو نم -

 نچ!  -

 ؟!   یندار یکارو زندگ  -

 نچ  -

 ! ؟ی که چ یور دل من نشست ی ! امد؟یستیبلد ن یزینچ چ ری نچ و مرگ غ -

بدم بدبختانه سر و کله زدن با تو سرتق کوچولو رو   حیرو برات توض  زایچ  یسر  هی دی من با -
 بشه.  یری گ میآموزشت تصم  ی انداختن گردن من تا برا

 !؟ یابونیبدانا تر از تو نبود غول   یعنی -

 که نبوده البد من جلوتم!  ینیبی م -

 کردم و روم رو ازش گرفتم و گفتم: یدهن کج بهش

 سنش و سالش باشه!؟  ی جوون باشه اما هزارو خورده ا  انیمثل ک   یکی  شهی چطور م -

 (  امندی)س

 کرد و گفت : یدهن کج بهم

 سن داره!؟  ی ظاهر جوون داره اما هزار و خورده ا  انی مثل ک  یکیچطور   -

 و گفتم:  دمیپرم کش ی موها ی ال یدست

و به   یو ربط شهی که بهش توجه م یزیچ  نیما خوناشام ها، ظاهر آخر   ن یب یفسقل  نیبب -
که خوناشام   یتو هر سن یعنی م یشی م لیکه تبد یبه زمان گردهی برم نیسن و سال نداره و ا 
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  ستیهم تو ب  انی! ک میکنی نم رییتغ  گهی و د شهیاستوپ م ظاهرمون   همون جا گهی د میبش
  یشدکم رهیخ زی سرشو تکون داد و به م نهیشده ! راز جوون موندش تو ا  لی تبد یسالگ  کی

 که گذشت گفتم:

 ! ؟ی در مورد خوناشام ها بدون شتریب یدوست دار -

 زدم و ادامه دادم:  یبدم.لبخند کج حیشد و منتظر شد که براش توض رهیبهم خ مشتاق

اون ها و آدم ها جنگ  نی ب شهیدور خوناشام ها وجود داشتن و هم یلیاز گذشته خ -
بودند که   ی خوناشام ها تعداد  نیخوناشام ها بودن.ب نینبرد خون نیا روز یبوده که مسلما پ

معموال از    دکهی سپ ی خوناشام ها گفتنی نداشتن که بهشون م یخوارجنون قدرت و خون 
ببره استفاده  نیکه اونا رو از ب ی انسان ها نه در حد نبعضا از خو ای  واناتیخون ح

 : دی با تعجب پرس تای.بنکردندیم

 شونه؟! خوار نبودن خون  نیتنها تفاوتشون در هم یعنی -

و در اصل خوردن خون به   شنی نم تیاذ  ادی با خون نخوردن، ز دیسپ  ی نه! خوناشام ها -
 ی عاد ی تو روز مثل آدم ها دی سپ ی خوناشام ها کنهی کنترل ذهن و قدرتشون کمک م

و   اههی س  ی کم تر از خوناشام ها یلیخ دیسپ ی و تعداد خوناشام ها   انیب  رونی ب توننیم
و آزارشون   تی تعدادو اذ  اهی س ی خوناشام ها یوقت  و  شترهی ب اهیس ی قدرت خوناشام ها

  ی .چشم هاادی به کمک ما ممثل تو   دهی برگز هیحفظ تعادل  ی برا شهیم  ادیان ها زانس ی برا
 قشنگش رو گرد کرد و گفت:  یطوس

 چطور به وجود امدن؟!  دیسپ ی هاخوناشام  دمیمن هنوز نفهم یول -

. متوجه جمع شدن صورتش شدم که چندش آور  دمی که خون بود و سر کش وانمیل ته
 نگاهش رو ازم گرفت.

 و گفتم:  زیهامو باال دادم و پاهامو گذاشتم رو م شونه
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که  نهیمحافظ ها ا  نیب نشیاما مرسوم تر  ادهی ز  دیسپ  ی افسانه در مورد خوناشام ها -
  شیو نادرست یاز دو نسل فرشته و خوناشام هستن که درست دیسپ ی خوناشام ها  گنیم

که خوناشام   نی افسانه هست که به نظرم قابل باور تره ا هی  یاز طرف یهنوز اثبات نشده ول 
به    اهیس  ی خوناشام ها ی دی توازن و مبارزه با پل ی تو برا مثلشدن و   دهیبرگز  دیسپ ی ها

هدف   کی  ی در کنار آدما با تفاوت هاشون برا دیسپ  ی رو خوناشام ها ن یوجود امدند و از ا 
 چونش و گفت:  ریکنن.دستاش رو گره زد ز  یم یمشترک کنار هم همکار

 !چند تا گروه مثل شما وجود داره؟! ن؟یکنیم یکاراالن شما با آدما هم  -

 دوختم به قاب پنجره و گفتم:  نگاهمو

هر   م،یکنیم یکارکه با آدما هم  می هست  دیسپ ی آره اما متأسفانه تنها گروه خوناشام ها  -
ما   یکیدو گروه هستند که  ایدر خودش داره اما تو آس دی سپ ی گروه از خوناشام ها  هیقاره 
اما چون کمک   شنی حساب م انیدست ک  ریتو هنده که در اصل ز گه ی و گروه د می هست

و دشمن هم   می باهم ندار ی از ما جدا شدند رابطه ا دوننیم حمقانهگرفتن از آدما رو ا
 . میستین

و عمال اونا   دهی اونا رو در معرض خطر قرار م شتری رفتن از آدما بکمک گ  نیکنی فکر نم -
 !؟ کننیدارن هر لحظه با مرگ دست و پنجه نرم م

 یکاررو وادار به هم  یامر از اول بوده ما نه با زور نه با شکنجه کس  نیا  تایبن  نیبب -
که  ی هر خانواده ا  و کننیم یکارما نسل به نسل دارن باما هم  نی محافظ گروه  می نکرد

و   شهی م نی با خواست خودش وارد گروه محافظ رسهی به سن بلوغ م یپسر داره وقت
 خودش محافظت کنه. وعکه از هم ن نهیبیم  میتعل

 ! ه؟یکارشون چه مدل  نیچندتا گروه دار -

و کارمون معلومه گروه دوم گروه    میشامکه خونا  می گروه اول خودمون  می ما سه گروه دار -
  اهیس ی که از جون آدما در مقابل حمله خوناشام ها نهیا شونیاصل فه یکه وظ نهیمحافظ

که   ییاز دست دادن جونشون گروه سوم ما گروه مرگه کسا متیبه ق ی محافظت کنند؛ حت
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گروه معموال از  نیا اههیس  ی نابود کردن خوناشام ها و اول و آخرشون کشتن  فهیوظ
. و البته  شنی بعد از گذروندن مراحل سخت انتخاب م نی گروه محافظ ی ها نهیگز نی بهتر

 . میجز اونا ییجورا هیماهم  

 من قراره عضو کدوم گروه بشم؟!  -

 ! یتو گروه مرگ باش  دیو قائدتا با  یتو فرشته مرگ  -

حداقل از خودت   یبتون هکه تا قدرتت کامل بش ینی بب می محافظ تعل کی مثل   دیاول با  اما
 .یمراقبت کن

 پوستم کنده بشه!   یپس قراره حساب -

 هوتن نباشه.  تیکه مرب ی انقدر خوش شانس باش دوارمیام ادیطور که به نظر م نی ا -

 به دماغش داد و گفت:  ینیچ

 زد؟ی مرموز م افشیکه ق یگی همون پسر گوشت تلخ رو م -

 زدم و گفتم: ی ا قهقه

تو   رهیکه با حرف حالتو بگ نی ازا  شتریاون ب یسر به سرش نذار ی ادیدرسته البته بهتره ز -
 لب گفت: ریو ز  زیشد به م  رهی.آب دهنش رو قورت داد و خکنهی م  ستی عمل سرو

 .شهی م م یمرب یهوتن وحش  نیا اگه از شانس قشنگه منه  -

 ک ینزد یفسقل ن یبه ا  شتریب یرفته بود تو فکر هرچ  یشدم بهش حساب  رهینگفتم خ یزیچ

ستارست همون قدر معصوم و همون قدر کنجکاو و   هیچقدر شب کردمی حس م شدمیم
 بهم برگردونده.   گهید افهیق  کی انگار خدا دوباره ستاره رو با  ینمک

 ( تای)بن
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فکرا بودم که   نی داشتن تو هم  یبیعج ی ایکرده بود دن ریفکرم رو درگ  یامندحساب یس ی حرفا
 جلو امد و گفت:  وی آر دوباره گروهشون جمع شدن 

و تو    ستی ن یکیکه گروه هامون   ییو از اون جا می خوشحال شد  یباهات حساب ییازآشنا -
و بعد تو رو   م یذره خوش بگذرون هیباهم   امشب رو می آمد  ینیسه ماه آموزش بب د یبا

 هوتن!  یعن ی  مونیمرب نیتر  ریبه سخت گ  می بسپار

  یهنوز کم  یبودم ول ی لحظه ا نیکه منتظر همچ  ن یحرف وارفته نگاهش کردم با ا نیا با
  هی و پوزخند امندیس طونی نگاه ش یبه پستم بخوره! ول گهی د یکی د یداشتم که شا  دیام
تموم شب داشتم به بخت بدم لعنت   خامم الیبه خ  دیکشیخط بطالن م هیهوتن  یور
  ییهم همرام داشته باشم که خدا  افتابه آب هی   دیبا  ای رفکر کنم بخوام برم د فرستادمیم

آرامش   ی گودبا  از جشن یچیو خشکش کنه.ه  رهی رو نگ ایمن گردن در ی نکرده نحس
 . دمینفهم تاکشونیبن  امندیبه قول س  ایو

  هفته بعد( کی)

هوتن اصال رحم نداشت و    دمیرو فهم تاکشونی جشن بن یتازه معن  یشب مهمون ی فردا
قصد جونم   ی جد ی انگار جد خواست ی م نیبنام خر ازم تمر  یزحمت کش وانی ح هیاندازه 

که من تو تموم عمر هجده سالم فکرشم   دادی بهم م یسخت ی ها  نیرو کرده بود.تمر 
  یبدنم روبه موت بودم که گاه  ین هفته از کوفتگیکل ا چه برسه به انجام دادنش کردمینم
و هرشب با    رونی . بدنیکشی هوتن م ر ینفس گ ی ها نیتمر  ریمنو از ز اکویود  امندیس

 .کردمیشبم رو صبح م دادیم  اکویکه د یمرحم

به صورت   سمتم سرمو باال گرفتم که متوجه توپ شدم که ادیداره م ی زیکه چ ن یا باحس
  امندیس  ی عکس العمل نشون دادم و تو هوا گرفتمش که صدا عیسمتم وسر ادیآهسته م

 امد که گفت:

 . ی عمل کرد عیسر  یلیاوههه خوشم امد خ -
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درست مثل حاال که تونستم   انیلحظه ها برام کش م کردمیاوقات حس م یگاه دای جد
  امندیس ی و عکس العمل نشون بدم.با صدا نمیپرت شدن توپ رو به صورتم آهسته وار بب

 از فکر در امدم. 

 ؟ یسوال بپرسم و راستش رو بگ  هی  شهیم -

 اهوم گفتم  هیرو تکون دادم و  سرم

 ؟ی تو خودت حس نکرد ی دیجد  ری تغ رایاخ -

خوناشام   نی تا سر از کار ا خواستی برده اما فعال دلم نمبو  ییجورا هی دونستمی که م نیا با
به سکوت   هینه اکتفا کردم چند ثان هیپس به  بهشون بگم  یزیچ اوردمیمرموز در ن ی ها
 گفت:  امندیشد که س یسپر

گرفتم و به عنوان پاداش   یگند دماغت مرخص یامروزت رو از مرب هیبق ی خب فسقل یلیخ -
حرفش   نی و بعد ا  خوب رو نشونت بدم. ی جا هی م یدنبالت که بر  امیم  گهیساعت د  هیکارم 
 رفت! 

نه! قلدر بودن تو   ا یکنم  شی دوست دارم همراه دی نپرس یهمه توجه حت نیا  از یمرس
 .شناسهی خون مرداست و ادم و خوناشام نم

 نصفه موند.  امندیدوش خودم رو به خواب دعوت کردم که البته با امدن س هی  بعد

  هینظرم عوض شد دمیبهشت رو به روم رو د ی همراهش شدم اما وقت یحوصلگ یب با
ساخته بود،   ییا یرو ی فضا  هیازش   یچشمه وسط دل کوه که آسمون پر ستاره و مهتاب

فکرم همه جا چرخ   کردی م دای انقدر فضاش قشنگ بود که خواه ناخواه آدم آرامش پ
 : دیپرس امندیس که کردمیو رو م ریرو داشتم ز  ریو اتفاقات اخ خوردیم

 !؟ ی فسقل یچرا ساکت -

دعوت  هامه یمطبوع و خنک رو به ر ی هم برام مهم نبود هوا ایس ی گفتن ها یفسقل یحت
 کردم و گفتم: 
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 !کردمی داشتم فکر م -

 ! ؟ی به چ -

 ی ایوارد دن گهید ی ایدن هی و رو شد انگار من از  ری من ز یزندگ  ییهویکه چقدر   نی به ا -
  هی تا آسمونه نیگذشتم فرقش زم  تیهاش با واقعقانون  یکه حت ییشما شدم جا

که  یزیحرف اول و آخر توش خون و خشونته چ هاکه تی متفاوت و وارونه از واقع  ی ایدن
 ازش وحشت داشتم.  شهیمن هم

سرنوشت از اول   یکه حاال هست ییجا  نیو متعلق به ا ی بود ایدن نیتو از اول تو ا   تایبن -
  ی دیفهم  ری د یو راه نجات شدن استفاده کرده فقط تو کم یبرات از قلم قهرمان  تیزندگ 
  هیجون  ی که بتون یکه قدرتت کامل بشه وقت یاما وقت یحاال منظور حرفام رو نفهم دی شا

 ننوشته.  بیهم برات عج  نیسرنوشت همچ ؛یفهم ی م ی نفر و نجات بد

  ترسناک نباشه!  ادیانقدر هم که به نظر م دیشا  ایحق باتو باشه س دیشا  -

ممکنه کم تر   ی بودکه تو خونه هوتن بود نی قرارگاه تا االنم خالف قوان یر یاز فردا م یراست -
 ! یفسقل  نمتیبب

 بهش نگاه کردم و گفتم:  یناراحت با

 هوتن من رو زنده به گور کنه!؟  ی خوای ؟م یذاریتنهام م یراحت نی به ا -

 ی تو برا ذارهی زندش نم انیک   ارهی سرت ب  ییهوتن هر بال  یخودمون باشه جوجه رنگ نیب -
 . وفتهی برات ب ی اتفاق بد میذارینم ی ارزشمند  یلیگروه خ

مرگم بس که بدنم   یقدم هی  کنمیاالنم حس م ن یکه مهمم هم هیشکرش باق ی بازم جا -
 درد داره و کوفتم انگاربا غلتک از روم رد شدن. 

 داد و گفت:  لمیتحو  یور  هی خنده

 کم تر غر بزن بچه سرم رفت.  -
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 شد و گفت:   ی جد هوی

  یم می فرق داره پر از محافظ جوونه که دارن تعل ی که تا االن بود ییقرارگاه با جا   تایبن -
 ننیب

ساعت غذا خوردنت و با هوتن    یحرف نزن کسچ یبا ه  بهتره ستیاون جا ن یدختر چیه و
 هااونجاست.  یمرب ی باشه.اتاقت هم طبقه سومه که اتاقا نیهماهنگ کردم که قبل محافظ

رو که ناراحتت کنه تو دلم عزا گرفتم   ی کس گردن   شکنمی البته م یبش  ت یاذ  خوادینم دلم
 .کردمیتحمل م دیگله مرد هم با   هی نی ب یداشتم حاال زندگ  یکم بد بخت

 . چروندمی من تو صف دست به آب غاز م کردنیم  م یداشتن شانس تقس یکنم وقت فکر 

 هوام رو داشت خوشحال بودم.  ا یکه س نیاز ا یول

جمع کنم همش دلشوره داشتم که نکنه  رو  لمیمن رو رسوند که وسا  امندیس نکهیاز ا  بعد
نبودم با   یشلوغ  ی جا وقتچ ی همه مرد، من ه ن یا  نیاونم ب ؛ام ینتونم از پس خودم برب

خودت پناهم   ایخدا  کرده رییتغ می باره سبک زندگ  ک یتامل نداشتم و حاال به   ی ادیز ی آدما
  ی .با صدازنمی گذشته و االنم دارم دست و پا م ب،یاتفاقات عج خ باش من هنوز تو برز 

  به خودم امدم امندیس

 ! ؟یفسقل ی ااماده  -

 اوهوم  -

 م یپس بزن بر  -

رو   یزیقرارگاه فکم افتاد انتظار هرچ می دی رس یوقت رو تکون دادم و دنبالش راه افتادم سرم
  می بلند و س ی هاوار ی خارج از شهر با د ییقراره منو ببره جا کردمی فکر م  ال یو  نیداشتم جز ا

خونه   هیپر و رفت و آمد و  ی جا هیفرم اما االن درست وسط شهر    ی خاردار و لباس ها
  زیچ یجا کل نیا  میبر  ا یبا انگشتش فکم رو بست و گفت ب امندیقشنگ و باحال س ییال یو
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  اهیدنبال س وفتهیجوجه اردک که دنبال ننش راه م هی ن یتعجب دوباره ع ی وجود داره برا
 راه افتادم.

 افشون و دامن گل دار خندم گرفت.  ی با مو ایفکر س از

 ومد یهام داشت از حلقه در ماز تعجب چشم  گهی د می دیبه ساختمون رس یوقت

از خودم گرفتم   شگونیچندتا ن  ه یشدم  رهیخرو به روم و مجلل   کیش عمارت سه طبقه   به
خدا به دادم برسه   دارم،ی ب دارهیب  دمی که با حضور نحس هوتن فهم داری ب ا یخوابم  نمیبکه ب
بکنه و   پوستش رو  رهی بگ انی نابود کنه بعد ک  کنم کمر همت بسته منو  فکر  یوحش  نیبا ا

که فکر    ییزایدارم به چه چ ت ی وضع نیاتو زدم تو سر خودم یکیباهاش کت درست کنه 
 .کنمیم

بار هزارم  ی به اتاقم برد و در آخر هوتن براتموم عمارت رو نشونم داد و بعد منو  امندیس
برم تو سالن، طبقه اول   میو ن ش ی باشم و ش نیصبحانه پا  ی صبح برا ش ی تکرار کرد فردا ش
پسرا بود طبقه  س یطبقه دوم هم که خوابگاه و سرو و آشپز خونه بود  یسالن غذا خور

 ها بود. یمرب  یبهداشت س ی ها و سرو یسوم هم که اتاق منو مرب

 نگفت؟  یزیچرا چ  دهی رندی سالن کجاست؟!هوتن خ پس

 ؟   یزیچ سین  ادمیچرا   ییییی گفته و منه حواس پرت متوجه نشدم؟ا نکنه

بهونه بخواد   نیکالفه بودم بخوام رو راست باشم ناراحت بودم هوتن دوباره به ا  یحساب
 ترسم یازش م یازم گرفته که مثل چ یزهره چشمهفته چنان  کی کنه، تو اون  هیتنب منو 

بهم انگار منتظره   رهیسخت بگ  شهیباعث م شتریب  نی و ا ادیو صدام در نم زنمی غر نم یول
خود که اسمم رو   ینه برگ چغندرمامانم ب تایبن گنی التماسش کنم اما کور خونده به من م

تخت استفاده   ی خودمو انداختم رو ستمیمن ن  ارهیکه قراره کم ب ی انتخاب نکرده   اون
  یکوتاه وشلوار ست مشک ن ی خودم ممنوع بود و به جاش سه چهار دست آست ی لباسها
 هم ممنوع کردن؛  ی بهم دادن و استفاده از شال روسر ینخ
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 شهیرو بزنم و کوتاهشون کنم اما زن عمو هم  بلندم ی موها نی ا دی ق تونستم یم کاش
بلند بود دلم   ی ها سیاون عاشق گ ندازهیمادرت م  ادیو من تی خرما ی آبشار موها   گفتیم

  کمیکوچ ی ها یدلخوش نی از ا  ستمیو حاضر ن  کیکوچ ی شباهت ها نی به هم  خوشه
 ی زایکه از خانوادم چ یانقدر یادگاری  ی ندارم برا ی زی ها چ نی بعد ا دونمی بگذرم چرا که م

 از عالقه هاشون هم دست بکشم.  ادیدارم که دلم نم ادگاری به  ی محدود

  ی لحظه ها بودم نصف عمرم رو بدم تا دوباره بودن باهاشون رو تجربه کنم و لحظه،  حاضر
 نی اما ا گرده ی بودن باهاشون رو تو ذهنم هک کنم .درسته خاطراتم کم کم داره برم

 مغزم، کالفم کرده و تمرکزم رو ازم گرفته. ی ها تی محدود

 .کنمی احساس آرامش م ایدور شدم کنار س نایچرا حاال که از عمو ا  دونمینم

نکنم   یبیغر  شهی بودنش باعث م ن یاما هم شمیوقتا با حرفاش با کارهاش کالفه م یلیخ
 گروه نداشته باشم. نی به ا ی و احساس بد

 که اگه یینوزادا زهی که فرصت نشد باهاشون خاطره بسازم برام عز ییدو قلوها  برادر مثل
 چهارده ساله بودن!  زده یاالن بودن به نوجوون س

گره خورده به اگه ها  م یگروه تموم زندگ   نیتو ا  انیبه عنوان محافظ ب شدن ی آماده م دی شا
کردم بخوابم   یهام رو بستم وسعکه حسرت تحققشون به دلم مونده، چشم  ییها  دی و شا

 که احساس کردم که تو هوا معلقم. 

به خودم امدم چشم   هویکه  کردمی خنگ ها داشتم حال م نیکه تو هپروت بودم ع اولش
تو هوا معلق بودم ازترس   دیاز نور سبز و سف  ی امن تو حاله یدر کمال ناباور هام بازکردم 

شتم؛ چشم هام رو بستم  رو ندا  یعکس العمل چی رو به موت شدم و قدرت نشون دادن ه
 آروم گفت: ینیدلنش ی و سوره بلدم بخونم که صدا هیآ  یکه هرچ

 آروم باش!  زمینترس عز -

 گفتم:  یلرزون ی رو با ترس باز کردم و با صدا هامچشم 
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 ن یبذار پا منو  یهست یتو ک -

 محافظ تو هستم از من نترس!  یمن پر -

 گفتم!  نیبزنم !منو بذار پا حرف یمونده بود با جن و پر  نی توبه هم ایخدا  -

 داد و گفت:   لمیتحو یزی ر خنده

که  ی بخوا  دیاز قدرتت رو بهت برگردوندم خودت با  یمن که نبردمت باال!من فقط بخش -
 ن یپا ی ایب

 !!!! نیمنو بذار پا گمی دختر جون م نیاهلل و اکبر بب -

 ! نیپا ی ا یکه ب ی بخوا دی منم گفتم که خودت با -

 ! ؟یآخه چه جور -

 !  اریخواستت رو تو ذهنت ب -

  دی شدم که دوباره خند  سیقشنگ سرو نیمحکم خوردم زم کارو کردم که با ماحتت نیهم
 و گفت: 

 !ی ایب نی و کجا پا یچه جور ی اوردیذهنت متو   دینبود بگم با  ادمی دی اوه ببخش -

  ر یماساژ دادم و ز کمرم رو نکنم  دادیجور که لبم و به دندون گرفته بودم که داد و ب نیهم
  گفتم نی ریش ی احمق چا  نیبلد بودم به ا  یلب هرفحش

 ها!  شنومی من دارم تموم حرفاتو م -

 درک بشنو تا جونت درآد!  -

 نداره که! یباز طهیهمه سل  نی خوردن که ا نیزم هی!عصابی چه ب -
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  ای یزنیبازم برام از اخالق و متانت حرف م  نمیبب نی پا یپرت بش ستمیاز طبقه ب یاله -
 نه!؟

 و گفت:   دیخند  دوباره

و  حیمن صح  جهیها هم بال دارن در نت یمحافظ تو ام پر یرفت من پر ادتی انگار  -
 !نی پا  رسمی سالمت م

!پر سر و صدا آب دهنم رو قورت  نمشیبب تونمی آمد چرا نم  ادمی هویدر اوردم که  اداشو
 دادم و گفتم: 

 ! نمت؟یبی ا نمچر-

 چون هنوز وقتش نشده!  -

 ! ؟ی چ یعنی -

به دست آوردن قدرتت رو کند   نیو هم ی خودتو قبول نکرد تی تو هنوز ماه  تایبن -
 !ینیبب منو  یتون یقدرتت کامل نشه نم ای یوفت ی خطر ن ی که تو، تو ی!و تا وقتکنهیم

کجا قراره برسم   ا یام  یزندگ  ی کجا دونمیبه سرم امده نم یچ دونمینم  جمی من هنوز گ -
 .زنمی کابوس دارم دست و پا م هیتو  کنمی همش فکر م

  ی دی! هنوز به کابوس نرسیمادرت رو بخون ی کتاب و نوشته ها د یبا قی حقا دنی فهم  ی برا -
  تیو با واقع یکنی رو تجربه م ییها  زی چ ندهیتو در آ گمی دارم دوستانه بهت م نویا تایبن
تر از مسائل االنت باشه، خودت رو   بیتلخ تر و عج یلی خ دیکه شا یش یرو به رو م ییها

  داره  اجیاحت ت یوجودت و رهبر  هب ایبساز دختر دن

در روباز کرد و آمد تو و موشکافانه نگاهم کرد و   ایهوا که س  دمی متر پر م یدر اتاق ن ی صدا با
 گفت: 

 !؟ی زدی حرف م یباکس -
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  جواب بدم ی کردم عاد یسع

 دادم! لشیتحو ی بعد لبخند احمقانه ا  زدمیاممم اره داشتم با خودم حرف م -

 رو خاروندو گفت :  سرش

راه پله   ری و در ورود و خروجش ز نهیزم ری ز نی امدم بگم که سالن تمر  یخب راست یلیخ -
 رفت. رونی زد و از اتاق ب یرفته بهت بگه!چشمک ادشیهوتن   زدمی است ،حدس م

افتادم با    یپر ادی  هویکنم. دایسالن رو پ  یعزا گرفته بودم چه جور یبده حساب رشیخ خدا
 هنوز؟!  یینجایا یپر یگفتم ه یآروم ی صدا

 باز به استقبال خواب رفتم. ی شدم با رو  الیخ یمنم ب ومد ی ن ییصدا که

  )دوماه بعد(

 کرد. یرو سر من خال تش یعصاب نداشت و تموم حرص و عصبان ادیهوتن ز  امروز

  کرد پنجاه دور دور سالن بسکتبال بدوم مجبورم

شده و   ادیز م یمدت انگار قدرت بدن نی اما تو ا شدمیم تی سخت بود و اذ  یلیبرام خ لیاوا
 . دمیهام رو انجام م نیو راحت تر تمر  ارمینفس کم نم

 شنام رو هم رفتم و کمرم رو صاف کردم که بلند بشم هوتن حق به جانب گفت:  نی آخر

 حاال صد تا کالغ پر! -

 اما من که...  -

 صد و پنجاه تا!  -

 عه بابا بذار نفس بکشم !  -

 تو هم کرد گفت:  ابروهاشو
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 .کنمی تا م صدیس   یحرف بزن گهیکلمه د هیتا  ست ی دو -

  ری ش وانی ل کی نداشتم صبح صبحانم فقط   نی تمر یانرژ گهی واقعا د حرص شروع کردم  با
  ری ش وانی به ل دمی رس فقط ،یاخالق شکالت نی شدم و از ترس ا  داریاز خواب ب ری بود چون د
اجازه   ینخوردم و اون لعنت ی چیجا و تا حاال که پنج بعد از ظهره ه نیا  امیبردارم و ب

 درمون بخورم. رستآب د  وانیل هی دادینم

که واقعا بهم   گفتی و بهم م ییو حرفا زدیو بهم سر م  ومدیم یرپ  یمدت گاه نی ا تو
گرفتم و درباره فرشته مرگ خوندم اما هنوز   امندیچندتا کتاب از س  دادی و قدرتت م زهیانگ

مامانم اوووووف هوتن خدا نصفت کنه  ی وقت نشده بود برم سراغ کتاب و نوشته ها
رو از بدنم دور   راهنم یکردم پ یم یسع رفتمیکالغ پر م یختطور که به س ن یهم یییییاله
 کنم

دو   هیرو بچلونم  راهنمیپ بدنم باال رفته فکر کنم اگه ی عرق کرده بودم و دما یبیطور غر  به
 !ادیعرق ناب ازش در م تریل

  می خالکوب  تی و اون درد تا شونه راست ادامه داشت و در نها دیکش یر یت نمیس هوقفسهی 
 شد.   اهیهام سجلو چشم  ایسوخت و دن

 ( امندی)س

حرص   ی دلم برا  یسر بزنم حساب  تایبود و فرصت نشد برم به بن ختهیسرم رکار رو  یکل امروز
راست رفتم سمت اتاقش و در    هیقرارگاه   دمیرس یوقت  خوردن هاش و غر زدناش تنگ شده

که داشتم   یسرعت  نیشتر یدلم آشوب شد با ب هوی چرا   دونمی بود نم ی رو باز کردم اما خال
  النرسوندم به س  خودمو 

زمان  که منو هوتن هم  کردی داشت سقوط م هوی که  رفتی راه م داشت بدون تعادل تایبن
 نشه.  نیتا پخش زم می بغلشو گرفت ریباالسرش و ز می دیرس

 به هوتن گفتم :  رو 
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  نیا یول ی دینرس ییو به جا یکنی م تشیاذ  یدوماهه دار دمیگزارش م  انیبار به ک  نی ا -
به   عیرو بردم اتاقش و سر تای منتظر جوابش نشدم و بن ی برد شیدختر رو تا مرز کشتن پ

 کردم. مدام نبضش رو چک اکوید دنیباالسرش تا رس  ادیاطالع دادم که ب اکوید

بخاطر نفرتت از    کهیمرت شکونمی گردن هوتن و م خودم  انیبشه قبل ک  شیز یچ تایبن اگه
 !؟ی کرد یبچه خال نی و سر ا تیجنس زن چرا دق و دل

 . گفتمی م انیاز اول به ک  دیداشتم با  یالک د یصبر کردم و ام ی ادیدوماه هم ز نیا

 انداخت و گفت: یصندل ی کاملش خودش رو رو نهیبعد معا اکوید

 بشه  هوشیباعث شده ب نشیپا یسخت و قدرت بدن نی شده تمر  فیضع -

رو   اکوید ی و سرم رو گذاشتم رو زانو هام که صدا  نیو نشستم رو زم دم یکش یراحت نفس
 ! دمیشن

 دست ممنوعه!   ریکه رابطه با ز یدونی م ی حساس شد تا یرو بن ی ادیز  ایس -

 و گفتم:  دمیکش ی! آه یو من به چ کردی فکر م  یبه چ نیا

  ادیاون فقط منو  کنمیبه چشم بد نگاه نم تایمن به بن قیرو از َبَرم رف نیخودم قوان -
 ! زهیبرام عز نی بخاطر هم ندازه،ی خواهرم ستاره م

 رو کنارم حس کردم بعد صداش امد که گفت: اکوید حضور

دفاع و   یجوجه ب هی نیهم ع یهم معصومه هم نترس، و زبون دراز گاه هیدختر جالب-
 مظلوم؛

 رو دادم : اکو یلب جواب د  ریو ز تای شدم به بن رهیرو بلند کردم و خ سرم

دوماه تحمل   تایاما بن ارن یدست هوتن کم م ریپسر ما ز نی محافظ ی با اراده و قو  یلیخ -
 .ومدیکرد و صداش در ن
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 و گفت:   دیکش یآه  اکوید

 ؟ ی بد یچ ی خوای رو م انیجواب ک  -

 ! گمی رو م تی واقع -

 داشت؟  دیتاک تایچقدر رو سالمت بن انیک  یدونی م -

خودش   یکنه تا بفهمه اعتقاد شخص هیکه هوتن و تنب گمی رو م قتیحق نی هم ی اره برا -
 رو وارد کارش نکنه

 ! ؟ینیبی ستاره م ی رو جا تایبه تو بگه که بن دی با یکی  -

 !کنمی رو قبول م هی رسونده منم با جون دل تنب یضرر یکار من به کس نیاگه ا -

که  دی نکش یرو گرفتم طول ان یو برداشتم و شماره ک  می نگفت و رفت گوش یزی چ اکوید
 جواب داد! 

 ا یبگو س -

 یرو عوض کن ش یشده به نظرم وقتشه مرب  هوش یب تایبن انیک  -

 االن حالش چطوره؟!  یییی چ -

 سرم بهش وصل کرد و رفت. هیکه ضعف کرده   ادهیز نی از تمر گفتی م اکوید -

 اونجا بعد هم قطع کرد.  امیتو قرارگاه منم م می به بچه ها اطالع بده جلسه دار -

 انیباشن هنوز ننشسته بودم که ک  نجایا  گهیساعت د میدادم که تا ن  امیتک،تکشون پ به
مطمئن شد بهم   تایبن تیاز وضع یدوقتیرسیبه نظر م یکالفه و عصب ی لیامد تو اتاق خ
  می وارد اتاق شد  یسرم رو تکون دادم و باهاش همراه شدم وقت اتاق کنفرانس می گفت که بر 

 هنوز شمال بود  یلیل  تی وضع ی براهمه بودن جز دامون که 
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  هیدرصد فقط  هیرو هوتن بود حاضر بودم قسم بخورم اگه   انیک  یاه عصببدل ورود نگ از
 خت یری حاال خونش رو م نینداشت هم اجی درصد به هوتن احت

 رو صاف کردم و گفتم:  صدام

و   اکو ید  اگه می بود  تایمدام در حال چک کردن بن  اکویهوتن منو د ریدوماه غ  نی تموم ا -
 . میرو تا االن از دست داده بود  تایداروهاش نبودن بدون شک بن

 نداره.  شی سالمت ت یبه وضع  یو توجه کشهیمحافظ کار کشته کار م ه یمثل   تای ازبن هوتن

 وسط حرفم و گفت:  دی پر هوتن

 !فی نه آدم ضع ادیبار ب  یمبارز واقع کی   دیاون فرشته مرگه و با-

 در جوابش گفت:  اکو ید

که تو آموزش   ییهم نگذرونده اون با مردها  نی دوره محافظ یحت دختره   هوتن اون -
 فرق داره!  ی دیم

 نگفت  یز یانداخت و چ  نیسرشو پا یسارانگار تازه به خودش امده بود که با شرم  هوتن

 گفت:   یباکالفگ و یآر

و متاسفانه خبر  شهیما بدتر م تی شده و هر روز داره وضع یطوالن ی لیخ تایآموزش بن -
 براتون ندارم بچه ها!  یخوب ی ها

  انیبودبا خطر جون انسان هاک ی بد اون مساو ی بود و خبر ها  نی بخش محافظ  سیرئو یآر
 و گفت:  اوردیطاقت ن

 !؟ شدهیبگو چ وی جون بکن آر -
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با   یریاکثر نقاط قاره خبر درگ و تو  شهی م شتریروز به روز داره ب تعداد مفقود شدن آدم ها -
کنترل اوضاع داره کم کم از دستمون خارج  شهیداره هر روز گزارش م   اهیس ی خوناشام ها

 شهیم

و   می بود صد سال منتظر فرشته مرگ بود ی بد تی وضع زیکالفه سرشو گذاشت رو م انیک 
 شهیهرروز داره اوضاع خراب تر م م؛ویر یازش کمک بگ میتونی هنوز نم مشیحاال که دار

 گفت: سکوت رو شکست و   کایها

کنه اون فرشته مرگه و قدرت تو خونشه فقط   رییتغ  دیبا  تای به نظر من سبک آموزش بن -
فرشته مرگ    وقتچ ی ما ه یو از طرف تا قدرت هاش آزاد بشه رهیقرار بگ تش یتو موقع د یبا

رو هم داره،   عتیقدرتش قدرت دختر طب نی اون جدا از ا میو حاال که دار می نداشت یدختر
 سرش رو تکون داد و گفت: انیک  مشی ری دست کم بگ دینبا

 .  یوگروه مرگ تازه وارد رو به عهده دار نی خب هوتن تو مثل قبل آموزش محافظ یلیخ -

 ی هات ی مامور  اکویو د ایگروه مرگ باتو، س  کایباتوعه. ها فت یش نیهنوزم محافظ  ویآر  -
 هم با شماست. یشهر  رونیب

هوتن   هوی  میمبارزه تن به تن رو باهاش شروع کن دی هم به نظرم با  تایبن مورد آموزش در
 گفت: 

  دن یبا د دی شا یجورن یپشت ا اط یح مشیببر می سالن آموزشش ندتو   گهیبه نظرم د -
کردن   دیو بهتر عمل کنه تا خواستم مخالفت کنم همه تا  رهیبگ هیروح ن ی و مبارز نی محافظ
 گله مرد. هی  شیرو بذاره پ تا یانگار اونم دو دل بود که بن انیجز ک 

 و گفتم:   رمیجلو خودم رو بگ نتونستم

 گله مرد؟  هی ن یب نشیبزار  دی خوایداره م یسخت و حساس  طی شرا ی جور نیهم  تایبن -

 گفت:  یبا بد خلق و یآر
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حس   جادیما حواسمون بهش هست قصدمون هم فقط ا  ی حساس شد ی ادیز  ایس -
 . میندار ی ادی! زمان زتاستیرقابت تو بن

 و گفت:  زی رو م دیکوب  انیدوباره خواستم مخالفت کنم ک  تا

- تار مو ازش کم بشه تک  ه ی یقرارگاه؛ ول یپشت اط یتو ح ادیم تایبن  هیخب کاف یلیخ -
با     هر کس با سبک خودش مبارزه تن به تن خوادی در ضمن دلم م دیشی م خی تون توبتک 
 حرف سالن رو ترک کرد. نیبعد ا   نداره ده ی فا  گهید  یتک یکنه مرب نی رو تمر تایبن

بود و    هوشیب  هنوز تایرفتم تو اتاق بن هیبود و بدون توجه به بق ختهیبه هم ر اعصابم
 یسوزن سرم و از دستش جدا کردم که با آخ آروم  یش تموم شده بود. به آرومسرم
 هاش رو باز کرد. چشم 

 گفتم:   یبدجنس با

  ی کرد میتسل ن یجان به جان آفر گهی! فکر کردم د؟ی باالخره بهوش امد یخانم نازک نارنج -
 ! یفسقل

 گرفته گفت:  ی با صدارو تو حلقه گردوند و  هاشچشم 

 . یشیزرت و زرت جلوم سبز م کردم که یچه گناه  دونمی نم -

 !خوادیم اقت یکنار من بودن ل  زم،یعز پاداش کدوم کارت هستم   نیبب -

پر از   ین یس هیو   نی رو در آورد و صورتش رو سمت پنجره کرد. بدون حرف رفتم پا ادام
چه   مدونی به پنجره بود نم رهیهنوز خ  ششیرو برداشتم و برگشتم پ  ی مقو ی ها یخوراک
بهش  زدی طور ساکت و صامت زل م نیوقت ها هم شتریکار داشت که ب نیبه ا ی اعالقه
  یراه نجات ما؟! آروم صداش زدم که هوم کشدار بشه خوادیم یبچه چه جور نیآخه ا
  داد. لمی تحو

 . یندار نی با هوتن تمر گهی از فردا د ی ریرو بخور جون بگ نایا  ایبچه ب ایب -
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 برگشت سمتم و گفت:  یخوشحال با

 واقعا؟!  -

 ! می شد ری با حضور هوتن جفتمون غافلگ که

 !؟ ی شیازم خوشحال م یخالص ی بودم که برا ی بد یانقدر مرب -

 با خجالت گفت : تایبن

 اممم راستش... زهیخب چ -

 زد و گفت:  یلبخند تلخ هوتن

بسازم    یاقعمبارز و هیفقط خواستم ازت  یداشتم، نه مشکل ینه من باهات پدر کشتگ -
آشنات کنم اگه بهت سخت گذشت   دتی جد  یزندگ  ی هات یو واقع تی  خواستم با جد

 ! خوامیمعذرت م

 گفت:  تایبره که بن رونیخواست از اتاق ب و

 .ونتمیو نترس بودن و جرعت اآلنم رو مد  زه ی ممنونم ازت انگ -

  دشی جد  یخشن زندگ  هیبا روح  دیبا  تای حق با هوتن بود بن دیبدون حرف رفت شا  هوتن
 فعال نشدن. تایبن ی هاراه آموزشش اشتباه بود چون قدرت   یول شدی روبه رو م

 :دی راحت غذا بخوره که با دهن پر پرس تایتا بن م ی رفتن هوتن سرم رو کردم تو گوش بعد

 ده؟ یبهم آموزش م یپس ک  ستین می حاال که هوتن مرب -

 بودم جواب دادم:  یطور که سرگرم باز نیهم

 . میکن نیباهات تمر  دی با انیامون طبق دستور ک مه ه -

 اتون؟! همه  -
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قدرتت رو آزاد کنه که   تی از انرژ ادیاره هوتن قصد داشت با خسته کردنت و استفاده ز  -
 اط یگفت از فردا مبارزه تن به تن اونم نه تو باشگاه تو ح  انیک  نی هم ی موفق نشد برا

 کار آموزا.  هیدر کنار بق یپشت

حال  هی درست بشه و به من  یقراره همه چ کنمی من چرا من هر وقت فکر م ی خدا -
 ام؟! تو کاسه  یذاریم ینجور یا ی بد یاساس

تن به تن با چندتا   نیبدم و بهت لطف کنن و قبل تمر  شنهادیپ دی کم تر غر بزن البته شا -
 .یتا آماده بش یکن نی تمر لهیوس

نون و   کم یروکنار زد برش داشتم   ینیس ینگفت و دوباره مشغول خوردن شد وقت یزیچ
 آب توش بود! 

 بهش انداختم و گفتم: ینگاه

 خب.  ی کردینون و آب هم رحم نم  نی به ا ، یزک  یماشااهلل به خرس گفت -

 رون یاز اتاق زدم ب ادیرو گرفت که پرت کنه سمتم که با سرعت ز بالشت

  یزی حرص خوردن داشت چ ی برا  یزیچ شهی. همکردی م زیسوپرا  من رو  شهیدختر هم نیا
  نی هفته تمر کی دادم از فردا تا  امیپ انی. به ک کردی درونم رو آروم م ی هاکه به شدت کرم 

بود که  اهیس ی هاآشام خون   ی دردسرها ریاونم انقدر ذهنش درگ  رو بسپاره به من تایبن
 داد. یبدون حرف اوک 

 حرص بخوره  یخوش بگذرونم و اون فسقل یحساب فردا قراره کل نیا با

  تایپنجره بن ریو ز  اط یخون گرفتم و رفتم تو ح  سهیک  هیو  های مرب  خچالیسمت   رفتم 
 نشستم.

 و ماهش داره  اهیآسمون س  نیبه ا ی اه عالقهدختر چ ن یا دونمینم
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تو سرش   یبفهمم چ تونستمی بهش کاش م شهیم  رهیبودم با عالقه خ  دهی بار د ن یچند
  رسه،ی به نظر م نیتنهاست غمگ ی چقدر وقت گذرهیم

 ی. حسابدیته کش سهیک   ی خون تو یک  دمینگاه کردن بهش بودم که نفهم ریدرگ  انقدر
  رهیگ ی لب پنجره است دلم آروم نم تایکه بن  یو شکار داشتم اما تا وقت دنی هوس دو

کالفه پنجرش رو قفل کرد و رفت تو   تایبعد بن قهی بازم بهش حمله بشه! چند دق ترسمیم
رفتم دنبال شکار تا  و   دمیپر  واری از د عیخدا خواسته سر  از اتاق و بعد چراغ خاموش شد منم

 باشم. یفردا پر انرژ ی تازه کنم و برا  ییگلو 

 ( تای)بن

باز کردم که چشمم   یلب زمزمه کردم و چشام رو به سخت ریز  یحس سوزش دستم آخ با
 برمنه؟! نداره دائم دور و  یبشر کار و زندگ  نی ا دونمی روشن شد نم ایبه جمال س

  یگذاشتن انرژ  هیسر به سر بق ی برا شهیکلکل رو شروع کرد انگار هم دیبازم رو د  ی چشما تا
هم پا به پاش باهاش کلکل کنم البته نه  یتنوع گاه ی برا ومدیداره البته منم بدم نم

 !شهیهم

تو   همش رو یچطور دمیآورد که انقدر فکرم مشغول بود نفهم  یخوراک ینیس کی  برام
 شده بودم.   نیسنگ یحساب یخندق بالم جا دادم ول

که تنهام   ییم مثل تموم وقتا شد   رهی رفتم لب پنجره نشستم و به آسمون خ ایرفتن س بعد
تنهام گذاشتند   سالهزده یکه س ی اخانواده  ی برا  یاومد سراغم حاال جدا از دلتنگ یدلتنگ

 هم هستم. انایو ک  وانیعمو، ک دلتنگ عمو و زن

  ی برا ی بهتر ی جا ایاون وقت دن دی نبود و تنها نشد شا نیدلتنگ نشد غمگ شدیم کاش
 بود.  یزندگ 

هام پنجره رو چفت کردم و به آغوش  شدن پلک  نی چقدر گذشت اما با سنگ دونمینم
 ببره.  یالیخی و ب ی خبریب ی ایخواب پناه بردم تا منو به دن
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مگس مزاحم رو رد کردم دوباره داشت خوابم گرفت که دوباره   م ینیب  ی حس قلقلک رو با
اب شد و با تمام توان  دوباره پرش دادم که باز امد رو صورتم عصابم خر می نیب ریاومد ز 

  شد. حسی ب تو صورتم که از شدت ضربه صورتم از درد  دمیکوب

  یشدم داشتم با خودم فکر م  رهیبهش خ یجیچشام رو باز کردم و باگ  ایخنده س ی صدا با
 یکه با حرفش به عمق فاجعه پ خندهی چرا م هیچ  هیقض نجاست یچرا ا  ایکردم من کجام س

 بردم!

و هرهر شروع کرد به  گرفتمی م لمیبود کاش ازت ف یصحنه باحال یلی خدا! خ ی وا -
 .دنیخند

  !هیابونیغول ب نیاون مگس مزاحم ا دمیفهم تازه

هزار برابر شد و   از جام بلند شدم که باز لحظه ها برام کش امد انگار سرعت من  تیعصبان با
که چند   ایم تو شکم س بودم که با تموم توانم مشت زد ایجلو س هیصدم ثان  کی از  یدر کسر

  مزشیب ی های از شوخ یکی  ا یقدم رفت عقب و خم شد رو شکمش واقعا دردش گرفت 
 بود؟ 

 .نمی اش ببچهره رو تو  تونستم هنوز آثار درد و تعجب یکه صاف شد م هیچند ثان بعد

 که! ی بابا ناز شصتت شکمم و داغون کرد ؟ی تو بود نیدختر واقعا ا  -

  دیرسی تر به نظر مهم افتضاح  یجنگل  هیاز   افمیق سی براش در آوردم و رفتم تو سرو ییادا
  یکار هیو   انینه انگار خدا زده پس کله ک  بردم رونی دوش گرفتم و سرم رو از در ب هی  عیسر
فرم قرارگاه رو  ی هاو لباس  رونیرفتم ب عیسر ستیداده که تو اتاق من ن ای س نیبه ا
 ! دمی پوش

بلندم رو به   ی هم نبود موها ی مناسب نبود! اما چاره ا  ادی گله مرد ز هی ن ی دن بظاهر ش  ی برا
ها  آشام خون نیا  ستیبستم که تو دست و پام نباشه معلوم ن ی سرم گوجه ا  ی باال یسخت

 به خودم امدم!  یپر  ی با صدا  دن؛یبرام د ییهاچه خواب 
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 عادت کرده بودم که صداش و بشنوم و دنبال جسمش نگردم گهید

 مرگ ما چطوره؟!  ی بانو -

 ! ؟ی از کجات در آورد گهید نویا -

لقب خوشگل رو   نیو فرشته و مرگ ا  عتیطب ی بانو ب یبا ترک به خرج دادم و  تیخالق -
 برات ساختم. 

اون حالت  تو  منو   در و باز کرد و آمد تو و  ایبراش کج کردم که همون لحظه س و  افمیق
 کرد و گفت:  ی و تک خنده ا  دی مزحک د

 الحمدهلل؟!  ی سکته کرد  ی ا افهیچه ق نی ا -

 خودم رو جمع کردم و گفتم :  عیسر

 ن؟ یتمر می بر  -

که  دمیر گوشم شنکنارو  یپر ی و سر تکون داد و جلوتر ازمن راه افتاد صدا  دیخند  چشاش
 گفت: 

 خدا بهت رحم کنه دختر!  دهیبرات د  ی بد ی فکر کنم خواب ها  -

 گفتم:   رلب یمثل خودش آروم و ز منم

 دلش به حالم بسوزه!  ایس  نیا دونمیم  دی خدا به دادم برسه بع دوارمیمنم ام -

املت   ی برا دیکشی تا بشقاب گرفت و پر کرد دلم پر مدو  زیاز رو م ن یپا  می دی رس یوقت
 معرکه زن عمو!  ی پلو و خورشت ها ی و برا وانی ک  یژاپن ی ها مروین ی برا انایک  ی های فلفل

به خودشون زحمت بدن   یل یخ شهیم  دایشده پ  لی و آپز و گر یکباب  ی که فقط غذا نجایا
  نایندازم باالتر بخاطر وجود کار آموزاشون ا ب کالم رو  د یبزارن کنارش البته با هم نون  کهیچند ت

 زدم. یسق م  دیها باشه که فقط خون باآشام خون  نی اگه دست ا شهیم دایپ
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  بشقاب و کنار زدم دویچی فکر خوردن خون دلم به هم پ با

 با تعجب گفت :  ایس

 ! ؟ی خور یچرا نم -

  اشتها ندارم -

از وسط جمع  بخور که باز جنازه غش کردت رو   ارهیبدنت کم م  می سخت دار  نیدختر تمر  -
  نکنم.

نگفتم همون موقع بود که چندتا پسر وارد شدن و با   یزیرو براش کج کردم و چ چشام
 تعجب بهم نگاه کردند.

 .می رفت یپشت  اط یشدم که همون موقع بلند شد و به سمت ح اینکردم و منتظر س ی اتوجه

  شد! ینم دهی آسمونش دبود و  بیو غر  بی جا پر لوازم عج اون

که با  دن یکش نی من دست از تمر دن یبودند که با د نی در حال تمر  یچهل پنجاه نفر هی
 تذکر هوتن دوباره مشغول شدن هوتن بدون توجه به ما مشغول آموزشش بود.

 دست از نگاه کردن به هوتن برداشتم و رفتم سمتش.  ایس  ی صدا با

 جلوش اشاره زد و گفت:  لهیکه به وس ستادمی ا ایکنار س رفتم 

به  یو شدتش هم بستگ   زنهیاز سمت مخالف بهت ضربه م یبهش ضربه بزن یوقت -
 ! رهی قبلش بدنت رو گرم کن که وسط کار عضالتت نگ یات داره ولضربه 

هولم داد   هیگفت کاف قهیگرم کردن بعد چند دقخودم رو رو تکون دادم و شروع کردم سرم
 به جلو و گفت شروع کن.

 یبه کلفت خی چهل تا س یپنجاه سانت بود و س  با  یبود که قطر بدنش تقر  ی چوب له یوس هی
 بودم. دهی رو تو پاندا کونگ فو کار د نیا ه یشب رونی ده سانت از هرجاش زده بود ب
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ضربه محکم بهش زدم که با همون سرعت از سمت مخالف بهم    ک ی  یاطیاحت یب با
نگام رو   ایخندون س ی کتک خوردم با صدا یابعقب حس دمیکه خودم رو کش نی برگشت با ا

 با حرص بهش دوختم.

 ! یستون وحش گنیها بهش م بهت بگم! بچه کوچولو رو   نینبود لقب ا ادمیاوه  -

تمسخر   لهیوقت وس چیمن ه تا یبن گنیپسرا حرصم گرفت به من م ی خنده  ی صدا با
  یباهاش رو از سر گرفتم!حساب نیرفتم سمت ستون و تمر  تیبا عصبان شم ینم گران ید

دوباره لحظه ها برام کش امدند و سرعتم چند برابر شد و   قهیکتک خوردم اما بعد چند دق
شناخت    یمنو نم یکه اگه کس یکردم طور یم ع قبل کتک خوردن با دستم از خودم دفا

 کردم. شتر یبرعتم رو سر ذوق امدم و س یکاره ام حساب  نیکرد چند ساله ا یفکر م

هوتن و  و  ایاز ستون فاصله گرفتم و برگشتم سمتشون س  دست زدن چند نفر ی با صدا که
 گفت:   ی با حالت بامزه ا ا یبودن.س  کایها

 !مونهیم ادمی  روته،ین ی آزاد  ی هااز محرک  یک ی  تی پس عصبان -

 رو تو حدقه براش گردونم که هوتن گفت: چشمام

 شد.  یباورم نم دمیدیمخودم ن ی هااگه با چشم   -

نگاه کار کرد و من فقط بهشون لبخند زدم بهت و تعجب و رو تو   د یهم تا کایها
سرعت و    دن ی بود براشون چه برسه به د بیعج یوجودم به اندازه کاف   دم،یدی آموزاشون م

 گفت :  ایمن نبود س اری و در اخت شدیم  دای خودش سر و کلش پ یکه گاه یقدرت

 بدم؟  ادیو فردا دفاع  تن به تن بهت   یکن نی تمر نیامروز با هم هینظرت چ -

 رو تکون دادم و گفتم تشنمه!  سرم

توشه برو بردار درش رو که باز   یاشاره زد و گفت آب معدن اط یکنار ح ک یکوچ خچالی به
خون توش  سهیفقط سه چهارتا ک  تر بود که یمنم خال بیشد از ج یکردم بادم خال

و   دیکش  کای دست از حرف زدن با هوتن و ها یبا کالفگ  ایکه س هیرگشتم گفتم خالب  بود
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اونجا بردار بدون حرف وارد   خچالی  از میخورد بحانهکه ص یخب برو تو سالن یلیگفت خ
 سالن شدم.

و آب رو برداشتم تا   خچالی پسر اون جا بودن بدون توجه بهشون رفتم سمت   چندتا
 خواستم برگردم پشتم ظاهر شدن. 

 ! ؟ی دی کار آموز جد ؟ی هست یگفت:تو ک  شونیکی

 احمق. رهی گ یوقت کارآموز زن نم چیگفت:گروه ه یکی  اون

کردم که  یبستن کالفه دوباره سعتوجه خواستم از کنارشون رد بشم که راهم رو  بدون 
 ! یبر میذارینم ی دوباره همون پسره گفت:تا جواب ند

زن بکشه و بهش زور بگه متنفر بودم   هیگندشو به رخ   کلیمرد ه ه یکه  ن یاز ا شهیهم
از خجالتش   یفوتبال درست و حساب یری ادگ ی ی کرد برا یمسخرم م وانیکه ک  یزمان یحت
  شدبای االن فعال م دیکه نبا یپسرا دست گذاشته بودن رو حس نیو االن ا  اومدمیدر م

 داشتم گفتم :  غکه از خودم سرا یلحن نیخشک تر 

 بکش کنار. -

 ! دنیپسره و دوستاش شروع کردن به خند  که

 و دوباره گفتم :  دم یکش یقیرو بستم و نفس عم چشمام 

 بکش کنار!که تکون نخوردن.-

و   دمیسر کش نفس کُلش رو   هیو باز کردم و    یدر بطر نی خوب خودتون خواست یلیخ
 ! نیمشت به شکم پسره ضربه زدم که افتاد زم ک یت  و با سرع  نیو پرت کردم زم یبطر

دادم و دستش رو   یحمله کرد که منو بزنه جاخال گشون ی د یکیرفت کمک اون و   شونیکی
و   دنی از راه رس ایمحکم نگهش داشتم که همون موقع هوتن و س و   چوندمیگرفتم و پ

 همزمان گفتن:
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 جا چه خبره؟!  نی ا -

 که مشت خورده بود گفت:  یبزنم اون یامدم حرف تا

و که آخش در   چوندم ی پ شتریخودش حمله کرد از حرص دست پسره رو ب   هوی دونمی نم -
 امد.

 گفتم: ایبه س رو

 خواست سواالش رو جواب بدم.  یراهم رو بسته بود و م گهیدروغ م -

 م یزنی جلبک رو ول کن از درد کبود شد بعد حرف م نیخب اول دست ا  یلیخ -

به صورت کبود پسره انداختم و هولش دادم جلو که تعادلش به هم خورد و   ینگاه مین
  کی رو به اون سه تا گفت: بار آخرتون باشه بهش نزد  تیهوتن با عصبان نی افتاد زم

 ! نیشیم

 گفت:  دادیکه دستشو ماساژ م یاون

 نه!  ای دهیکار آموز جد  می بدون م ی خواست یفقط م -

 و گفت:  دیبرداشت و سر کش وهی آبم هیکنارم  خچالی از   یالیخ یبا ب ایس

 ! نهیب یفرشته مرگه و داره آموزش م-

 که مشت خورده بود گفت:  یاون

 خنده داره واال!  زهی م زهیدختر ر هی فرشته مرگ اونم  -

 جلوم روگرفت تو همون حالت گفتم:  ایحرص خم شدم که بزنمش که س با

 که مشتم برات کم بوده دلت هوس کتک کرده! نی نه مثل ا -

 هوتن دورشون کرد و گفت :  که
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 افتاد؟!  رونیب کشمی از بدنتون م تا قطره آخر خونتون رو  نمتونیبب  تا یدور بن گهی بار د -

داره  می نگذشت که حس کردم خالکوب یزیکلنگ سرتکون دادن و رفتن چ نیع اوناهم
 ! سوزهیم

 همون لحظه هوتن گفت:  که

 ! اهیس  ی ها آشم خون  اد؛ینم و خاکستر م ی وب-

 رفتن  اط یشد از جات تکون نخور و با دو همراه هوتن به ح ی بهم گفت:هرچ ایس

 .دمیشنیمبارزشون رو م ی صدا

و به سمت   اوردمیطاقت ن گهی دومش د ادینه؟ که با فر ایشدم برم   دودل ای س ادیفر با
 رفتم.  یپشت اط یح

شده بود سرعت   شتریب م یخوناشام بودن سوزش خالکوب کی  ریچهار پنج تا کارآموز درگ  هر
دوبرابر اونا سرعت و   اهیس ی هاآشام العاده بود، اما خون فوق   ایو هوتن و س  کایمبارزه ها 

از اون ها بهم حمله کرد و گلوم رو تو دستش   یکی قدرت داشتن محو حرکت اونا بودم که 
که همون لحظه   شی سرد خاکستر ی دستامو گذاشتم رو دستا شدمیمگرفت! داشتم خفه 
 شدم  رهینبود با تعجب به رو به رو خ یازش باق ی زی خاکستر شد و چ

  تینها یدوباره لحظه ها برام کش امدن و سرعتم ب دمی به سمتش دو کای ها ادیبا فر  که
  کیکه متوجه من بشه با  نیشد و قبل ا ریدرگ  کای که با ها یآشامشد رفتم سراغ خون 
لمس از    هیروفقط با  گهیپنج خوناشام د بیترت ن ی شد و به هم  لیلمس به خاکستر تبد

بردم؟!   ن یاونا رو از ب یراحت  نیبه ا  یره شدم من چطوریبردم با تعجب به دستام خ نیب
 فکر کنم خوابم! 

  چیپ چی حضه پم ت یواقع ست ی ن ایخواب و رو نا یا  دادیبهم نشون م  هیبهت زده بق افهیق
که دارم هم زمان بهم هجوم   یتعجب و شوق قدرت یاز طرف کارآموزا رو مخم بود ی ها

 رو ازم سلب شده بود.  یهر کار آورده بود و قدرت
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رو چک ودوباره   یتیمدار امن  عیداشتن سر کاینسبت به ها  یبهتر ت یوضع ایسو   هوتن
  کایساختمون منم رفتم کنار هاتو بردن ها رو  یسالم زخم ی فعال کردن و به کمک کار آموزا

 نشستم 

  رفت ی و از دستش خون م دیکش یم ینا منظم  ی ها نفس

 حالت خوبه؟!  کای ها -

 داد و گفت:  لمیتحو ی ا مهیرو باز کرد و لبخندنصفه ن چشماش

 دختر!  یکُشی م زی چه تم -

  هیشد و بعد با  ادیلحظه ها کش امدن و سرعتم ز  هوی شهیشوکم خودم باورم نمهنوز تو  -
 لمس خاکستر شدن.

 زد و گفت:  هی تک واری و به د دیخودش رو باال کش یکم

 چند برابر شد! تو  یینا یقدرت ب ومدنیلحظه ها کش ن -

 ! ؟ی چ یعنی -

 . ی عکس العمل نشون بد عی سر یتونستهزار برابر شد و  تو  یینایکه قدرت ب نیا  یعنی -

 !کشتنی مرگ با لمس م ی همه فرشته ها -

مخصوص   لهیوس هی  ایها با خنجر  ینوع کشتنش فرق داشت بعض یهر فرشته مرگ  -
  اهیس  ی مشت به قلب خوناشام ها هیقدرتمند بود اون با   یلیما خ  یداشتن فرشته قبل

 !بردی م نیها رو از باون 

 لب گفتم که ادامه داد:  ری ز یاهوم
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  ینیرو تو خواب بب یباهاش بکش دیرو که با  یخنجر ا ی یتو ش م یما همش منتظر بود -
  نیتو اول  م؛ی شد زی سورپرا یبا کار امروزت حساب یول یو کارت رو شروع کن یکن داشی بعد پ

 و قشنگ مثل خودت! فی ظر یکن یو دخترونه هم عمل م فی که ظر ، یفرشته مرگ دختر

بگم که همون موقع با   فی تعر نینداشتم مقابل ا  یزیگرفت چ شی کردم لپام آت حس
 خورد!  ی درد هی به   ایس ن یدر رفتم باالخره ا کای نگاه گرم ها ریاز ز  ایحضور س

 خوردن خون دلم آشوب شد!  دن ی داد بازم با د کایخون رو به ها  سهیک 

 رو گرفت و گفت:  کایبغل ها  ری هوتن امد و ز امیب  موضوع کنار  نیوقت با ا چی نکنم ه فکر 

 رفتن !  ی ا  گهیو بدون حرف د  نهیامده بزار زخمت و بب اکوی د می بر ایب -

ازم گرفته   ی و مبارزه و کتک زدن اون جلبکا که انرژ  نیتمر ینخورده بودم و بعد کل صبحانه
 بود و حالت تهوع داشتم! 

 رو به رو شدم.  ایمهربون س افهیباز کردم که با ق چشامو  مینیبب ریدرست ز جوجه ی بو با

 زد و  هیتک وار ی جوجه رو سمتم گرفت و گفت بخور! ازش گرفتم و کنارم نشست و به د لقمه
 :دمیگاز گنده به لقمه زدم وبا دهن پر پرس  کی پاشو دراز کرد،  کی

 تونستم اونا رو بکشم؟!  ی من چه جور  ایس -

 گفت:  بهم انداخت و ینگاه مین

 . ی و قدرتت باعث شد عکس العمل نشون بد  ی که احساس خطر کرد نیا  ی برا -

 رو بکشم!؟  اهیس  ی آشام هاخون  تونمیمن هر وقت بترسم م  یعنی -

بلکه هر   اهیس ی هاآشام البته نه خون  یکار رو کن ن یبا کنترل ا یریگ  یم  ادیکم -نه کم -
 ! یببر نیاز ب یتون  یرو م ی موجود

 نه!؟  ای  دمیدرست شن نمیخواستم بب یشدم م رهیبهش خ ناباور
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 قورت دادم و گفتم:  یدهنم رو به سخت  آب

 ؟! رو  دیسپ ی هاآشام خون  یرو حت ی وونیح ا یهر آدم  -

 رو تکون داد و گفت:  سرش

 رو! ی اره هر موجود -

 شدم!  رهینابارور به دستام خاز دستم افتاد و لقمه

  یندارم؟ نم زامو ی حق لمس عز گه یمن د یعنی ره یبگ تونست جون همه رو یکه م ییدستا
لب   ری و ز د ی اشکام چک رمیگ یرو م  شیدست بزنم چون زندگ  ی موجود زنده ا چیتونم به ه 

 گفتم: 

 چقدر من وحشتناکم!  -

 !؟ یگیم نوی!چرا ای العاده ادختر تو فوق  -

شونه  امندیمتنفر بودم س یزندگ  ن یاز ا دمی ترس  یهق افتادم از خودم از دستام م-هق به
 هامو گرفت و گفت: 

 ؟یکن یم هی چته دختر چرا گر - 

 نکنم!  یوقت ناخواسته اشتباه هیرو مشت کردم که  دستام

و با وحشت    دمیخودمو عقب کش رهی بود تا خواست دستامو بگ دهیترس  یحساب امندیس
 گفتم :

 نه! -

 ! زده به سرت؟؟! ؟یکن  یم ینجوریچت شده چرا ا تو   تایبن -

 !رمی گ یهمه رو م یرو ندارم چون من زندگ  ی موجود چیحق لمس ه گهیمن د  -
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 یم یقهقهش به هوا رفت طور  هیشد و بعد چند ثان رهیحرفم اول ناباور بهم خ نیا با
تا خواستم   دمیرو باال کش مینیجک سال رو براش گفتن با حرص ب  نیانگار بامزه تر  دیخند

 پاش.ازش استفاده کنم و با لگد محکم زدم تو  دی امد نبا ادمیمشت بهش بزنم 

که توش   ییبا صدا شد  یکه دردش گرفته بود اون لبخند مسخره از صورتش پاک نم نیا با
 گفت:  زدی خنده موج م

 همه مرگباره ؟!  ی که لمس کردن تو برا  ی دیرس جهینت نیبا کدوم منطق به ا  - 

 ! رهیمی با لمس من م ی اهر موجود زنده  یگفت  خود خرت -

 .ی که بخوا یاون هم وقت یکشی رو م ره،یبم  دیتو هر کس با ونهی د -

 ! فهممینم -

 ! یچون نفهم -

 بهت نشون بدم!  ایداد و با خنده گفت ب یبهش بزنم که جا خال   گهیلگد د کی   آمدم

لمسشون کن مطمئن   یکی یک ی رفتم و چندتا پسر رو صدا زد که امدن بهم گفت  همراهش
 !وفته ی نم یباش اتفاق

 ! ندازمیو به خطر نم  یمن جون کس ی شد  ونهیتو د -

 بهم اعتماد کن.  -

که تو نگاهش بود بهم قوت قلب   ینانیهاش نگاه کردم آرامش و اطمچشم  به
چشام رو باز   هیپسره رو گرفتم بعد چند ثان ی لرزون بازو ی هام رو بستم وبا دستاچشم  داد 

رو لمس   هی بق خواستمی ونم داشتم  دی کردم پسره با لبخند رو به روم بود راستش هنوز ترد
و   کای آموزها به اضافه هوتن و هاو مجبورم کرد نصف کار  شدینم ال یخ ی ب ایکنم اما س

که واقعا با هر   ن یز اداشتم ا یراحت بشه حاال حس بهتر  المیخودش رو لمس کنم تا خ
 حالم بد بود!  رمیرو بگ ی لمسم جون کس
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 باشم   یچه موجود ترسناک تونمی من م نمیبی کنم م یکه بهش فکر م یوقت اما

که ته  یفاصله گرفتم من  شی ماه پسه - دو ی تایشده چقدر از بن بهیبرام غر  تایبن نی ا چقدر
نجات جون   تیاالن به عنوان فرشته مرگ مسئول بود کهیبا توپ چهل ت یباز می سرگرم

خاص بودن و قدرت داشتن   شهیها روبه عهدم دارم هم  یلیمرگ خ تیها و مسئول یلیخ
  نیاز ا یدرک درست  تونمیکه نم جمیاونقدر گ دمی رس بهشرو دوست داشتم اما حاال که 

برام داره داشت   ی دی جد  زی سوپرا  ایدن نیهاش داشته باشم انگار هر روز او قانون  ایدن
 که هوتن آمد سراغم و گفت:  بردی خوابم م

 ! یباش  دیهم با   و تو   میجلسه دار  -

سالم کوتاه دادم و  کی  می وارد اتاق شد یوقت  رو تکون دادم و همراهش رفتم سرم
تو خوابم هم   یبود رو انتخاب کردم و نشستم حت وی آر و  ایس نیکه ب  یصندل نی ترک ینزد

 ! رمی و جلسه بگ  نمیبش  پیآشام خوشتتا خون  شیش   نیکه ب دمیدیرو نم ی الحظه نیهمچ

 حواسم رو جمع کردم.  ان یک  ی صدا با

  لیهمه وسا  نیهم با ا ما شده اون  یوارد قرارگاه آموزش اهیآشام سهفت تا خون  یچطور -
 هم تو روز؟ و اون  یتیامن

 کالفه نفسش و فوت کرد و گفت:  هوتن

گذاشته و    ارشونیرو براشون فراهم کرده و تموم کدها رو در اخت طی آموزها شرااز کار یکی  -
 کرده!  رفعالیچندتاشون هم براشون غ

که گوشت   رسمی م جهینت نی من هر لحظه به ا  و  رفتی تر مهر لحظه درهم  انیک  ی هااخم
 وجود نداره!  ایتو دن اروی  نی تر از اتلخ 

 با شک گفت:   کایها

 بودن؟!   یآمدن تو قرارگاه ما دنبال چ یچ ی که برا نهیا  ی حاال مسئله بعد -
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 ضرب گرفت و گفت :  زیبا انگشتش رو م اکوید

که دنبال چندتا مدرک   نیامدن، دوم ا  تایکه دنبال بن نی اول ا زنمیمن دوتا حدس م  -
 جا.  نیامدن ا 

 وسط حرفش و گفتم:  دمی پر  هوی

من با خبر شدن   تیآموزهاتون از ماهامروز کار نیچون هم  سین یآمدن دنبال من منطق -
 جا.  نیبه قول شما مدرک امدن ا   ای لهیوس ک یبه نظرم دنبال  

 گفت:  انیکرد که ک  یم  تمیاذ  رشون یخ نگاه

 ! تاستیدرسته حق با بن -

 رو به جمع گفت :  وتنه

 :اگفتی س هویموافقت کردن که  هیکه بق دم،یو بهتون خبر م  فهممیو م  کنمی م یبررس -

با   یبودن اما ما سه نفر ل یتازه تبد ی هاآشم نبود کارمون ساخته بود درسته خون  تایاگه بن -
 ! میومد ی از پسشون بر نم مونی معمول یکارآموز

 گفت:  جانیبا ه  کایها

  شتریب هیکه چند ثان  کشتشونی م عیو سر  فی انقدر ظر نید یدی م کیو از نزد نی بود دیبا  -
 ! دی طول نکش

گوشت تلخ هم   نی ا شدیم گری من چقدر با لبخند ج ی اوه خدا انیافتاد به لبخند ک  نگاهم
دلبرش بودم و زمان و مکان و فراموش کردم  ی هابه چال لپ  رهیخنده مگه بلد بود؟! خ

وجور کردم  جمعبه خودم و امدم و خودم رو   ایکه با سقلمه س عاشق چال لپ بودم شهیهم
آب شدن من   ی نفر برا هی نیکه البته هم  دینفهم ی کس دهی ند  ریخ ایس  نیخدا رو شکر جز ا 

 بشم!  ونهیدکوبه تو سرم تا  یموضوع روم نی انقدر ا دونمی از حاال م هیکاف

 رو به من کرد و گفت:  انیک 
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 ! ؟ی درون خودت نشد یحس ای  رییدوماه متوجه تغ نیتو ا -

 کردمیبهشون به چشم خوناشام نگاه نم گهیازشون پنهان کنم راستش د خواستم ی نم گهید
 دونستم، ی خودم م دی و اونا رو جز خانواده جد

 انداختم و گفتم: نیرو پا  سرم

! که امروز  شدیاز حد معمول م ادتریو سرعت و قدرتم ز آمدنیها برام کش ملحظه  یگاه -
و دست من   ادیم  شیپ ییهوی البته همشون   دن یو د  صی قدرت تشخ گن یبهش م دمیفهم
 ! ستنین

 تکون داد و گفت: سرش رو  انیک 

  کی تا قدرتت آزاد بشه خودش  یری قرار بگ تی تو موقع دی با  می دیکه فهم نیخوبه هم -
 م بزرگه! قد

المصب    دهی جواب م یلیکردنشه! خ یقدرتش عصبان ی هااز محرک  گهید یکی گفت  هو ی ایس
 با حرص پاشو لگد کردم که با درد گفت: 

 نه !؟  یشینم الیخی ب یتو تا لنگ ما رو نابود نکن -

 براش باال انداختم و گفتم : ابروهامو  که

 نه! -

 انیک  ی هاکه نگاهم دوباره افتادبه چال  میخنده همشون به هوا رفت منم باهاشون خند  که
همه بلند   انیک  دی ندم با خسته نباش ا یخودم رو جمع کردم تا باز اتو دست س عیسر  یول
درب و داغون و له بودم که   یبخوابم، حساب یهم به سمت اتاقم رفتم تا کمو من  می شد

 برد.   ماببه متکا خو دهی سرم نرس

  یهام رو باز کردم اما کساز خواب دل کندم و چشم  کنهی داره نگاهم م  یکیکه  نی حس ا با
 نشستم سرجام!  خیبغل گوشم س یپر ی که با صدا بردی دورم نبود!دوباره داشت خوابم م
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 نیاحمق ع ی مشت لگد دختره  ری ز رمش یبگ خواستی امد دلم م زشیخنده ر ی صدا
کالفه موهام رو چنگ زدم و ازجام بلند شدم ساعت شش   لهلویکرم تو وجودش م امندیس

 !دادی رو نشون م

حرص   لعنت با یوقت صبح رو تجربه نکردم لعنت بهت پر نیموقع مدرسه هم ا  یحت من
 خندونش امد که گفت:  ی صدا دم یسمت حموم رفتم و در رو به هم کوب

 ! شهیخشک م رتیش  گریحرص نخور ج -

 زدم گفتم:  داد

خودم دونه  ی اون وقته با دستا نمتیکه قدرتم کامل بشه و من بب  یبه روزت پر ی وا -
 !یکف دستت که باهاشون آش رشته درست کن ذارمی م کنم،یرو م  هاتس یدونه گ

همه   نیخاله ا  گریج ی برا زمی دوما به عصابت مسلط باش عز سین یاوال که اسم من پر  -
 خنده!  ریو زد ز  ستیاسترس خوب ن

 : دمیچفت شدم غر  ی دونادن ی ال از

 هاتیمسخره باز  نی که تموم ا امی فقط منتظر روز ست ی اسمت مثل خودت برام مهم ن -
 رو جبران کنم. 

که   دمیرو پوش هاملباس  عیسر رونیدوش گرفتم و آمدم ب عینگفت و منم سر یزیچ گهید
بالنسبت    ایتو، در حال خشک کردن موهام بودم که س ادیوقت ن  هی امندیس ی دقم آقا نهیآ

 و امد داخل اتاق!  نی بشر نسبت دادم سرشو امداخت پا نیگاو که به ا فیح یعنی گاو 

تو   خوردیداد وگرنه م  یجا خال  یمتری لیدستم و با حرص پرت کردم سمتش که م تو  برس 
 کله پوکش! 

  یانتظار داشتم االن تو خواب ناز باش یرو از رو بست ری شمش  یاوه فرشته خانم سر صبح -
 ! ی اشسته و ُرفته آماده  یول
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داشتم   ی اخالق گند ومدیخون ازم در نم ی زدی حرص بهش زل زدم االن اگه بهم ساطور م با
  یزهرمار م هیبق ی کرد منم کل روز رو برا یاونو بهم زهر م یخوابم حساس بودم اگه کس رو

 کردم!

به نحوه احسنت انجام داده بود از سکوتم جا خورده بود اما جواب من    یکار و پر نیا و
 بود!  میفقط سکوت و نگاه عصبان

 رفت.  ن ی که با پلک زدن از ب نمیبیم  امندیدور س  دی هاله سف هیحس کردم  نیح نی هم تو

 شده؟!  رینکنه روحت تسخ میترسون یم یدختر دار بگو  ی زیچ کی   تایبن -

 ! دیکشینم هاشیبازسخره م  نیاالنم دست از ا  یحت

  هیرو دارم و تو  ایس ی قدرت خورد کردن استخون ها کردمی حس م تی شدت عصبان از
مشتم گرفتم و  رو تو  قشینشون بده   یکه بتونه واکنش نیسمتش و قبل ا دم یحرکت دو 

 : دمی تو صورتش غر

 ! کشمتیاشاره م کی با  خورمیقسم م یبدون اجازه وارد اتاقم بش  گهیبار د کی فقط  -

 هاش رو باال گرفت و گفت:و دست   دیلحظه از ترس به خودش لرز  هی ی برا

 . یتو بگ یخب آروم باش باشه هر چ  یلیخب خ یلیخ -

و جلوتر از اون به سمت سالن   م یصاف کردم و بهش گفتم بر  قشویبهش نگاه کردم و  یکم
 راه افتادم!  یغذاخور

 ! هیکه دهنش امروز بسته بمونه برام کاف  نی بود هم یبرام نشونه خوب ایس  سکوت

ازم خواست که بدنم   یبا لحن آروم و دلخور یپشتاط یح می صبحونه مفصل رفت ک یاز   بعد
 منم بدون حرف شروع کردم به نرمش کردن!  و گرم کنم 

اجازه رو نداره که   نیبود اما ا  میتو زندگ  یآدم فعل  نیقابل اعتمادتر  و  نی بهتر ایس درسته
رفتم سراغ ستون   ایبدون توجه به س قهیسوال ببره بعد ده دق ر یمنو رو ز یشخص م یحر
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باهاش برام آسون شده بود که انگار نه  نیشروع کردم انقدر تمر  باهاش رو  ن یو تمر یوحش
 !کنمی کار م لهیوس  نیانگار بار دومم هست که دارم با ا

 و رفتم سراغش!   دمیکش نی ه دست از تمرصدام کرد ک  قهیچهل دق -ی س بعد

مشت آورد سمت صورتم   مقدمهی ! و بیری بگ ادیدفاع از خودت رو   دی شروع اول با  ی برا -
 دادم!  یجاخال ی اراد  ری بود اما باز لحظه ها کش امدن و من غ عیحرکتش سر 

 شکمم و از درد مچاله شدم! همون لحظه مشت بعد رفت تو  که

  عیفرزتر و سر  یلیاز تو خ فتینباش ممکنه حر  ی ارزه تک بعدوقت تو مب چی درس اول ه -
 تر باشه. 

  ایس ی در پ یبعد چند حمله پ ستادمی رو تکون دادم و صاف ا سرم

که خورده بودم رو  ییهابدم البته اگه اون مشت و لگد  یتونستم خوب جاخال باالخره
 ! رمی فاکتور بگ

 پس از ضربه خوردن نترس!  یبزن یریگینم اد ی  یمشت و لگد نخور درس دوم تا  -

 ! دادمیم یهاش رو جاخالتند ضربه - منتظره بهم حمله کرد که تند ر یغ دوباره

 گفت :  امندی چند ساعت س بعد

  دمیدو بایسرم رو تکون دادم و تقر  میدی! بعد از ظهر ادامه میناهار بخور یتونی م هیکاف -
 ! یخورسالن غذاتو 

  می از کارآموز بود اما بدون توجه بهشون مشغول خوردن شدم که همون لحظه خالکوب پر
 بهم حمله کرد.  اهیآشام سخون  کی نشون بدم  ی عکس العمل  نکهیسوخت و قبل ا

 ! چوندیداد و دستم رو پ یکردم لمسش کنم اما جاخال یسع

 . دیسر رس  ایشکمش که همون لحظه س  ی تو دمی آرنج دست آزادم با تموم قدرتم کوب با
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هاش رو تو پوستم فرو کرد از شدت درد نفسم  دندون یکه بهم برسه اون لعنت نی قبل ا اما
 خوردم.  نیرفت و با زانو زم

شد   ریدرگ    کردم با سر بهش بفهمونم که خوبم و با اون یسع کرد،ینگاهم م یبا نگران ایس
کردم  ی مدام تو دلم دعا م  دیرسی اون نم ی به پا یداشت ول یسرعت و قدرت خوب ایس

آشام  توان مقابله نداشت با ضربه آخر اون خون  گهیهم د ای س انیکاش چندتا از بچه ها ب
شدم خواستم برم سمتش اما انگار فلج شده بودم و قدرت    گرانشن  نیافتاد رو زم اهیس

هام چشم  شدیخارج م نمیاز س نیهام سنگنفس کردی م درد متکون خوردن نداشتم شون
هام رو باز کردم که پلک  یدستم رو گرفت به سخت  یکیکه حس کردم   شدیداشت بسته م
 . دمیخودم د ی رو رو انینگاه نگران ک 

 لب گفتم: ریز

 ! امندیس -

 شده؟  یاون خوبه! کجات زخم -

 شونه چپم.  -

  کی مشغول شد و کمتر از   شی شد با گوش رهیزد و به زخمم خ لباسم و کنار قهیوحشت   با
 باال سرم بود.  بیغر بیعج لهیوس  هیبا  اکوید قهیدق

 به زخمم انداخت و گفت:  ینگاه

 فکر کنم ارزش تحملش رو داشته باشه. یدرد داره، ول دونمی م -

خمم وصل کرد و  دستگاه بادکش رو به ز دمی سر و تهش نفهم یب ی هااز حرف  یچیه
 روشنش کرد. 

انگار تموم جونم از زخمم   رمیبگ رو  ادمی فر ی بود که نتونستم جلو  ی درد به حد شدت
 . شدیم ده ی کش رونی داشت ب
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 . دمینفهم یچیرفت و ه یاهیداد زدم که چشمام س انقدر

 )چند ساعت بعد( 

 داشت تو   اهی سرم رو برگردونم س یوقت رفتی هام رو باز کردم دلم ضعف مچشم یحالی ب با
لزج و سرخ که قطعا خون بود رو با اشتها   عیبزرگ که حکم پارچ رو داشت اون ما  وانی ل کی
 .خوردیم

  یریگیرو م خودت   نیکه گفت:همچ رمیجمع شد و خواستم نگاهم رو ازش بگ صورتم
 یاست که دار سهیک  نیچهارم ن ی ا ی شد هوشیب یاز وقت  ی انگار خودت خون مصرف نکرد

 !یکنی تموم م

حال به هم زنش  یدنیقلوپ از اون نوش  کیطور که   نی شدم هم  ره یبهش خ یجیگ با
بود و   ونی که به کمد آوز یخون سهیاشاره کرد که نگام افتاد به ک  یبه سمت خوردیم

 !هیخون چ  سهیمنظور اون جلبک از چهار ک  دم یشلنگش به دستم وصل بود تازه فهم

و حالم رو بد کرد و وادارم  دی چیپ مینیبتند و گس خون تو   ی که بو دمیکش یقیعم نفس
 کرد عق بزنم! 

  هیامد تو اتاق و با  انیکمکم کرد، که به خودم و اتاق گند نزنم ک  میمعده خال خوشبختانه
  داز یو بهش غر زد صد بار گفتم جلو آدما خون نخور رون ی رو انداخت ب ای س یردنپس گ

بچه تخس رو آروم کنه  نیا  تونستیکه م یخندم گرفت انگار تنها کس ایمظلوم س افهیق
 بود!  انیک 

 بهم انداخت و گفت:  ینگاه مین انیک 

 ! ؟ی خوب -

 شد!   رهیخ رونیگفتم و اونم بدون حرف رفت جلو پنجره و به منظره ب یلب اهوم ریز

 انیک  کنهی فکرش رو م یشدم به اون، قد بلند و چهارشونه با ظاهر مرتب ک  رهیخ منم
البته   سیاال رئ ه یشب یکه به هرچ رسهی به نظر م پی بزرگ باشه انقدر جوون و خوشت سیرئ
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جور داشتم    نینشه هم کیآدم بهش نزد  هشیکه داره باعث م یشگیهم تیاون اخم و جد 
گرفت و    شیکرد لپام آت  رمیکه با نگاهش غافلگ کردمی م نشیخودم سبک سنگ شیپ

 کردیداشت نگاهم م قیلبخند عم کی حاال اون بود که با  شرمنده نگاهم رو ازش گرفتم
  کای با آمدن ها  جمع شده اون تو تتیکه نصف جذاب تیلعنت ی هالعنت به اون چال 

نگاهم    شتریب گهی د هیاگه چند ثان خورمی از روم برداشته شد قسم م انینگاه ک  ینیسنگ
 ! شدمی نگاهش ذوب م ی از گرما کردیم

جلوم گذاشت که با   گریپر از ج ین یس  کیسرم خون تموم شده رو از دستم جدا کرد و    کایها
 .سمتم  د یدو مهی سراس انیبوش دوباره عق زدم که ک 

  یاز بچگ رو حس نکنم  گریج ی بو  شتریرو پس زدم تا ب ینیگرفتم و س  مینیرو جلو ب دستم
 رو برد!  ینیس  عیسر  کا یگاو و گوسفند متنفر بودم ها  یو لوازم جانب  گریاز ج

 شکم و معدم درد گرفت!  ی ها چهیعق زدم که ماه انقدر

هام رو بستم تا احساس تهوع نکنم که همون  زدم به تاج تخت چشم  کهی حس ت یب و
 هام رو باز کنم! وادارم کرد چشم  دهیموقع عطر جوجه و کوب

 دادو گفت:  روبهم   ینیبا لبخند وارد شد وس  کایها

  .یدوست نداشته باش گریج کردم،ی شرمنده فکر نم -

 زمزمه کردم. یلب ممنون ر یزدم و ز یجونی ب لبخند

به صاحب   ینیدست امد تو س هیکباب بردارم  کهی ت  هیو  ینیخواستم دست ببرم تو س تا 
منو و غذاهم در نوسان   نی نگاهش ب یچراغون ی هاکه با چشم  بود ا یدست نگاه کردم س

 بود.

نرفته بود   رونیب ینیاخم کردم بهش که ابروهاش رو باال انداخت هنوز دستش از س هی
با حفظ  انیبه هوا رفت اما ک  کای که خنده منو ها پشت دستش دی محکم کوب انیک  که

 لگد هم بهش زد!  هیکردنش  رونیسمت در و بعد ب  دش یرو گرفت و کش ا یاخمش گوش س
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روشن کردن بس که خنک  یشروع کردم به خوردن انگار تو دلم کولر گاز  یضیلبخند عر  با
  شد.

از اون     اشتهام رو باز کرده بود بالنسبت گاو، که داشتم بدتر امندیاز س یریحال گ دا  ی شد
 اوردم! یدخل غذا رو م

  خواستی م ینوشابه تگر هیتکون خوردن نداشتم دلم  ی غذا مثل گراز خشک شده نا بعد
 .شدیم  دای عمرا پ نجایکه ا

  هم بعد گفتن استراحت کن منو تنها گذاشت انیرو برد و ک  ینیس  کایها

 شدم.   ریغافلگ یپر ی که باصدا  شدمیم المیغرق فکر و خ داشتم دوباره

 ؟ یرو فعال کن  روهاتیو ن  ی به خودت بد یتکون  ی خوای تو نم -

 چرا؟!  یدونی نداشتم م ی اخواسته  نیتو بودم چن ی من اگه جا -

 نه چرا؟!  -

  ییچنان بال  نم ینحس تو رو بب ی افه یچون بالفاصله بعد از کامل شدن قدرتم، که بتونم ق -
 !یبش مونی بودنت پش یکه از پر  ارمیسرت م

آزاد  ی برا  یتالش چی چرا ه ی گرفت یرو به شوخ ز یباش تو چرا همه چ ی جد کمی  تایبن -
 ؟یکنی نم روهاتی شدن ن

 کنمی سخت م  نیتمر  کنمیاهه دارم جون مبخورم که نخوردم دوم یچه شکر  دی با  گهید -
  .شهیمرگم تازه داره فعال م ی هاقدرت 

 چرا؟!  یدونی هنوز خاموشه م عتتیدختر طب ی هااما قدرت  -

 جا کنم که فعال بشه.کوه رو جابه  د یحتما با دونمی چه م -
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 ؛یدوشت هست باور ندار ی که رو یتیهنوز به خودت به قدرتت به مسئولنه چون تو   -
 !کنمیمن خطر رو حس م ای به خودت ب تایبن

 .ام یآشام هستن که من از پسشون برمچندتا خون  یکنی شلوغش م یدار ی ادیز -

  زهیغر ی و از رو  ی اراد ریها رو هم غآشام خون  اون یستیتو هنوز دفاع از خودت رو بلد ن -
 !یکشت

 غلط!  یچدرسته   یچ دونمیانقدر رو مخ من نباش من خودم م یحاال هرچ -

  .ی بود  والی ه هیاالن  دیرسی نم انیک  شبیاگه د یچیه یدونی نم یچیتو ه -

 ! ه؟یمنظورت چ -

 ه یتو االن   دیجنبیم ر ید انیآشام زهرش رو وارد بدنت کرده بود، اگه ک اون خون  -
و راه درست رو   ی ایبه خودت ن یتا وقت تایبن اه؛یآشام سخون  ک ی ،ی بود یآشام وحشخون 

توجه   یکسچ ی که به حرف ه یچون تو انقدر خودخواه  امیسراغت نم گهید  یرینگ شیپ
 . یکنینم

 ی بار هم ال کی مادرت اما  ی هاسراغ کتاب  یبر   دیدرک قدرتت با  ی گفته بودم برا بهت
 .خداحافظ. ی ها رو باز نکردکتاب 

 نگرفتم فکر کنم رفت.  یجواب یبار صداش کردم ول چند

با هوتن بود و بعد خسته و   نی تمر کردمیکه م یمدت تنها کار نی بود من تو ا یبا پر حق
 ایکه س ی بودم و بعدش هم خواب جز اطالعات کم هامی کوفتگ ی برا ی مونده دنبال مرحم

نداشتن و همه از حدس و گمان و   یکدوم منبع موثق چیکه ه ی هابهم داده بود و کتاب 
 .دونستمی از وجود خودم نم یزی کرده بودم و چ مطالعهبودن  هی بق یاطالعات عموم

دوم خودم که دختر  مهیشد به فرشته مرگ من از ن  یکه از خودم داشتم محدود م یاطالعات
م چه  بشناس هام روتالش نکرده بودم خودم رو و قدرت  یحتاطالع بودم و  یبود ب عتیطب

 بشن.  تی کنم فعال و تقو یکه سع  نیبرسه به ا 
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که انگشتر نشان گرگ توش بود و باز کردم و   یمادرم رفتم پاکت ی هانوشته  کتاب و  سراغ
 لب شروع کردم به خوندن.  ر یز  دمیکش رونیبخونم رو ب خواستمیکه دوماه بود م ی کاغذ

 تا ی به دخترم بن ی انامه

 سرنوشت   سندهینو نامبه

 .ستمیقطعا من کنارت ن یخونی نامه رو م نیا یدار یترم وقتدخ سالم

هست رو به نحو احسنت   دوشت  ی که رو یتیمسئول  دیمن تو با  ی دختر قو زمی عز ی تایبن
صلح طلب به توئه   ییگناه و موجودات ماورا یب ی هااز آدم  یلیچشم و دل خ یتمام کن

 داره!  یپر توان تو بستگو  کیکوچ ی هاهست که گره کورش فقط به دست  شیدر پ یجنگ

محافظ از وجودت با خبر   ی هانه یگرگ  سیرئ یانگشتر نشان گرگ رو دستت کن یوقت از
 . کنهی جنگ کمکت م نی که تو ا ی افراد نیاز وفادار تر یکی دنبالت اون  ادیو م شهیم

هست که مطمئنا قبل از   انیک  یبهش اعتماد کن دی که با یآدم  نیو مهم تر  نی تر یاصل اما
 ی انه یرید یها دشمنآشام و خون  هانه یمحافظ( کنارته دخترم گرگ  ی هانه یگرگ  سی )ر نیآئ

و  یدو گروه برقرار کن نیا نی صلح رو ب د یدو رگه با ی ده ی برگز کی باهم دارند تو به عنوان 
 ! یمتعهدشون کن

افراد قابل   هیکنن بق یها بهت کمک ماون یدارنگهبان محافظ  کی محافظ و  یپر کی  تو
  .یکن دایاتحادت پ ی اعتماد رو برا

جز عمل کردن به  ی ااما تو چاره  نهیهمه از اطالعات برات سنگ  نیحضم ا  دونمیم
که همه ما   رسهی م یروز دونستمی م ی که متولد شد یاز وقت یسرنوشت ندار ی هاخواسته 

من، من   ی همتای ب دختر یعنی  تای اسمت رو گذاشتم بن ن یهم ی برا میکنی بهت افتخار م
طبقه هفتم کتابخونه رو بگرد اونجا   ی بر خورد یمشکل هدارم هر وقت و هرجا ب مانیبهت ا

 برات گذاشتم.  یزیچ هی

 مادرت! س یتو آرتم  دوستدار
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 مادرم تو   ی شدم انگار بوصورتم  یس ی از تموم شدن نامه مادر متوجه خ بعد

 . کردی م ترتاب ی رو ب نوای و من ب خوردی و تاب م چیتک کلمات نامه پ - تک

 .بردمیم یوجودم پ  تیاز قبل به اهم شترینامه رو خوندم و هر بار ب گهی و چندبار د ن یچند

 شیدر پ  یرسوند که راه سخت نیقیبه  کرد و اطالعات مادرم منو  ارمیهوش  یپر ی هاحرف 
 دارم. 

 داره.  یطلب به عرضه و شجاعت من بستگصلح  ی ها ییو ماورا  گناهیب ی هاجون آدم نجات

 .کنمینم دتی و ناام جنگمیات م خواسته  ی قطره خونم برا  نیتا آخر  خورمی قسم م مامان

بازش کردم  یرو جلدش نبود وقت ی انظرم رو جلب کرد نوشته  یکتاب با جلد چرم مشک هی
 جلو روم ظاهر شد.   بایز یازش خارج شد و چند نوشته با خط یرنگ یینور طال 

 اسمش برام آشنا بود. چقدر زی اسرار آم  ی معنو ی ها نهیگنج

کتاب رو ورق زدم بازم نور   یشد با شگفتصحفه رو کامل خوندم نوشته ها محو   یوقت
رو قلب و مغزم   قأینوشته ها عم انگار خوندمیهر سطر رو که م دی جد ی و نوشته ها ییطال 
  دیچقدر طول کش دونمینم کردمی ها رو حفظ و درک متک واژه   -و انگار تک  نشستیم

 نابود شده بود.  با  یقرتمومش کردم کمرم ت  یاما وقت

بعد کتاب   هیدور کتاب رو گرفت و چند ثان ییکمرم رو در کردم که همون موقع نورطال  قلنج
 وجود نداشته!   یکتاب نی شد، انگار از اول همچ دی ناپد

  -ی شدم، نه واقعا انگار جد رهیکتاب خ یخال ی و دوباره به جا دمیهام رو مالبار چشم  چند
شد. بعد از چند لحظه به خودم آمدم و زدم تو سر خودم گفتم جمع کن   دی ناپد ی جد

بعد   یملت  کی ب بهت و تعج یشده حاال تو خودت عامل اصل یخودت رو دختر انگار چ
که  ی دید  بی و غر بیعج زیانقدر چ ؟یکن یرفتار م ال خ نیکتاب ع کی شدن   دیناپد  ی برا
 توش گمه!  نیا
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دور   ی دی هاله سف کی شدم که همون لحظه  رهیو به خودم خ  ستادمی ا نهیشدم جلو آ  بلند
  نیکس درمورد ا چ ی! چرا هه؟یچه کوفت گهید ن یآب دهنم رو قورت دادم ا  دمیخودم د

 بهم نگفته بود!؟  یزیچ

اون مه دورم  رونیب دمی عقب رفتم که خوردم به در و با سرعت نور بازش کردم و دو -عقب
برم که زارت خوردم به  یک  شی کجا و پ دونستم ینم  شدیهام دور نماز جلو چشم  نهیتو آ 
و گفتم   دمیسرم رو مالکه خودم رو نگه داشتم   افتادمی تعادلم به هم خورد داشتم م  وارید

 درست کرده؟!  واری د راهرووسط  یکدوم احمق

 ! گه؟یمنم د  واری االن منظورت از د -

 ! زنهیهم مگه حرف م واری اکثر امام زاده ها، د ای -

 بگو!  یور یهات رو باز کن کم تر درلحظه چشم  هی -

 هام رو بستم؟ چشم  یمن ک  ی ا -

 هام تو دلم گفتم: باز شدن چشم  با

 !نیفتبارک اهلل احسن الخالق یجذاب واری چه د -

 تموم شد؟!  -

  جواب دادم: یجیگ با

 ! ؟ی چ -

 زدنتون!  دی د -

 هاش زل زدم و گفتم: تو چشم  ییپررو  با

 اره تموم شد!  -

 ! ییبایهاش نه، عجب تناقض زلب یلو   دیخندیهاش م رو باال انداخت، چشم  ابروهاش 
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 ! ؟یرفتی عجله کجا م ن یاال با اح -

 مه دورم افتادم وگفتم : ادیحرفش دوباره  نیا با

 !رمیم   یفکر کنم دارم م-

 شد و گفت:  هول

حتما مفهوم داره   هاده ی خواب برگز نیبب کنه؟یدرد م تیجا  ای  ؟ی دیشده خواب د  یزیچ-
 بگو!  ییبگو!؟ الو کجا گهیها بگو د ؟ی دی د یچه خواب

 ور عه بابا! -ور  -ور  زی ر کی بذار حرف رو بزنم  ریدهنت رو گل بگ قهیاوف سرم رفت دو دق -

  انیزدم من به ک  ی چه گند دمی تازه فهم کردیم گرد شده بود و با تعجب نگاهم  هاشچشم 
 کردم. نیبزرگ رسما توه سیرئ

 ردم و گفتم: که از خودم سراغ داشتم و رو ک  یحالت نیتردهنم رو قورت دادم و مظلوم  آب

 نشونه مرگه مگه نه!؟  دمیدور خودم مه د نهیتو آ  -

  دونستیدو حالت بود نم  نیبدبخت ب  دیبهم زل زد بعد کالفه دست تو موهاش کش ناباور
 بامزه شده بود!   یلیخ افشی کنه ق هیگر ایبخنده  

 گفت:   هیچند ثان بعد

  هیلیقدم اون برابر سه قدم من بود ماشااهلل گور  کی  دمی بدون حرف دنبالش دو  ا؛یدنبالم ب -
 خودش!  ی برا

و دستش و گرفت جلو اسکنر و    ستادی ا می اتاق کنفرانس که اون روز توش جلسه داشت جلو
 کتاب قطور بهم داد و گفت:  هیدر باز شد  

 ! ش؟ی که بهت بده نخوند امندیکتاب و داده بودم س ن یا-

 د با تعجب گفتم: کتاب نگاه کردم جلدش که آشنا نبو به
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به دردم نخورد چون مشخص بود   ادیبهم داد که ز سی نونه فقط چندتا کتاب دست -
 همش از حدس و گمان نوشته شده! 

 هم و گفت: رفت تو  اخماش

 هاس! بچه نیع یپونصدسال سن داره ول -

از   یکیبا   یوقت کنهی قسمت رو نشونم داد و گفت بخون کمکت م کی و باز کرد و   کتاب
برداشت و گذاشت الش و کتاب رو بهم   زیم ی مداد از رو ک ی  ینترس یش یهات آشنا مقدرت 
 داد. 

که حوصله خوندن نداشتم اما من به خودم به مامان قول داده بودم تمام تالشم رو   نیا با
به خودم دادم حال قول هم    نیالبته ا  رم،ینگ یررو سرس  یز یچ چیبه بعد ه ن یبکنم و از ا

گفتم با من کار   انی.رو به ک ومدیخوشم ن مزشیب یشوخ  نی از ا چیه رمیبگ ی رو به زود ایس
 ؟ یندار

 رو تکون داد گفت:نه  سرش

  که صدام زد رفتمیم رونی اتاق داشتم ب از 

 شدم!  ! برگشتم سمتش و منتظر ادامه حرفش تایبن -

 روح خودته! ی دید نهیاون مه دورت که تو آ  -

که اگه در پشت سرم نبود تا االن   وفتادمیپاهام شل شد و داشتم پس م انیحرف ک  نیا با
 شده بودم. نینقش زم

 گفت:  یزی تمسخر آم ی با صدا دیشن انیبود و حرف ک  ده ی که تازه رس هوتن

بهم برخورد درسته من فرشته مرگ بودم    ترسهیما رو نگاه از روح خودش مفرشته مرگ  اوه
 داره. یو اتفاقاتش برام تازگ  ایدن نیهنوز ا اما هامی لیو خودم عامل وحشت خ

 به هوتن زدم و رفتم تو اتاقم! یرو تو بغلم محکم تر کردم و تنه محکم انیک  کتاب
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و منو عامل تمسخر    نشستی وجودم م تو  یکه گاه یاز خودم خورد بود از ترس عصابم
تو   حرف هوتن  یو ه دمینفس سر کش ک یرو گرفتم و   زیم ی آب رو وانی کرد، ل یم گران ید

ها   شهیتو دستم خورد شد و خرده ش وانیکه ل شدیچ دمینفهم شد یذهنم تکرار م
 دستم فرو رفت تو 

 اما نه به اندازه قلبم  سوختی ردم مبه دست آش و الشم ک  ینگاه

  دمیها رو کش شهیبرداشتم و دونه دونه ش میش یآرا  زی رو از رو م نی و موچ دمیکش یآه
 !  رونیب

 هیاول ی هاخشک شده رو بشورم که نگاهم به جعبه کمک  ی که خون ها ییتو روشو رفتم 
  یقینفس عم انیکردن دستم رو بستم و دوباره برگشتم سر کتاب ک  یخورد بعد ضد عفون

 سطر اول رو شروع کردم به خوندن! و  دمیکش

 یو ناپاک یروح افراد را که نشان دهنده پاک دن ید ت یدرصد از فرشتگان مرگ قابل هشتاد
 پاک بودن روح آن شخص است. یروح به معن ی د ی سف نندیبب توانندیآن شخص است را م 

 وجود دارد.  وستهیناپ ای وستهی به طور پ اهیچند لکه س ای  کی افراد   یر روح برخد یگاه

و پاک    دهی پوش گاهچ یدر حق هم نوع خود است که ه ینشان دهنده مقدار خطا و ناحق که
که  ی تا به حد شودی با تکرار در انجام آن خطا بزرگ و بزرگتر م های اهیس  نینخواهد شد و ا

 کند.  یم اهیس روح فرد را کامال کدر و

  یدارد و وقت دیآشام سپخون کی به اندازه   یقدرتش کامل شود قدرت  یمرگ وقت فرشته
 شود.  یبرابر م ده ی آشام برگزخون  کی شود با  ل یتبد

 مارک مرگ دارد! کشدی اشاره دست م ای که با ضربه   یفرشته مرگ  معموال  

که باشد به خواست فرشته،    یهر جا و زمان گذاشته شود در  یرو کس یمرگ وقت مارک 
گاه از آن   چی ه شودیم هیتوص  ارزشمند است اری.خون فرشته مرگ بسشودی نابود م فرد
 .ردیمورد استفاده قرار گ یطانیاهداف ش ی نشود چون ممکن است برا ینگهدار ای  دهینوش



 وارونه   ی ا ی دن 

 
116 

 

ها فاصله    لومتریآن از ک  ی که بو یاست به طور زیوسوسه انگ  اری خون فرشته مرگ بس ی بو
راه حل   هی خون فرشته فقط   ی کردن بو یمخف ی است برا  صیافراد ماورا قابل تشخ ی برا

 ها هست. الهه  نیوجود دارد که آن هم در سرزم

دو دل بودم که  دیو سپ اهیس ی هاآشام به تفاوت خون   شدی کتاب مربوط م ی بعد بخش
 به من غلبه کرد و شروع کردم به خوندن .  ی نه که آخر کنجکاو ایبخونم  

  با  یتقر  دی خورش می درنور مستق فقط به دنبال خون و قدرت هستن و   اهیس ی هاآشام خون 
به خاکستر   ی و پس از نابود شوندی کم نابود م -کم و  شودی ندارند و قدرتشان کم م یینایب

 است. خاکستری و بو  دینم شد  ی وجودشان بو  دنی. مشخصه فهمشوندی م ل یتبد

آرام را   یرنگ آرامش و زندگ  گریهرگز د   شوندی م لیتبد  اه یسآشامنکه به خو  یکسان
در روز   دیسپ  ی آشام هاهستن! خون   هیشب شتریدرنده ب وانیح کی بلکه به  دی نخواهند چش

  یو تنها تفاوت آنها با زندگ   خوابندی م  یگاه خورندیغذا م کنندی م یزندگ  دینور خورش ر یو ز
 .باشدی کنترل قدرت و فکرشان م ی انسان گونه مصرف خون برا

حفظ جان انسان ها با   ی رو برا  نی از ا ستنیخوار و قدرت طلب نخون  د یسپ ی هاآشام خون 
  یروزیپ  یمبارزه خاکستر به جا ماند به معن نی. اگر در اکنندی مبارزه م اهیسی هاآشام خون 

است، مشخصه  اهیگروه س ی روزیپ یشد به معن  ختهیر یاست و اگر خون دی گروه سپ
 . باشدی م اسیعطر خاک و گل   دی سپ ی اهآشاموجود خون  دنیفهم

گرفتم   میجذب مطالب کتاب شده بودم پس تصم   یبود حساب هانهیبعد در مورد گرگ  فصل
 بخونم و جلو برم. ارهیکه خواب منو از پا در م یتا وقت

  میتقس یاغی ی هانه یو گرگ  د ی سپ ی ها نهیمحافظ گرگ  ی ها نهیها به سه گروه گرگ  نهیگرگ 
 هستن صلح طلب اما جنگ بلداند.   عتیطب ی قسم با بانومحافظ هم  ی هانه یگرگ  شوند،یم

از دردسر رو   یطلب هستن و معموال به دنبال آرامش هستن و دورصلح دیسپ ی هانه یگرگ 
 به دنبال خشونت و قدرت هستن. ی ادیجنگ طلب و تا حد ز  یاغی ی هانه یگرگ   پسندند،یم
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گروه ،بتاها    سیآلفاها رئ دارند  یسه عضو اصل شان یهاگروها در درون گله  نیسه ا  هر
 دست بتاها هستن.  ریگله و امگاها ز   سی دست راست رئ

از گروه   دهندی م حیترج هانهیهستند، هرچند گرگ  اهیسی هاآشام خون  هانهیگرگ  یاصل دشمن
 هم دور باشند.  دیسپ

و   زیسا  رییموجودات ماورا هستن قدرت تغ  نی ترالعادهموجودات جز فوق  نیا های پر
 . میستیساخته که ما از آن مطلع ن  بیعج یاز آنها موجودات ز، یگوناگون و اسرار آم ی جادوها

مرگ بار   ی وردها  یکه جدا از قدرت درون ییموجودات ماورا نیاز قدرتمندتر  یکی  جادوگران
 یموضع مشخص افراد ماورا هستن که  ن یجادوگران جز مرموزتر دارند یبخش  یزندگ  ای

 ندارند.

  باشدیبا قدرت فوق العاده کنترل چهار عنصر م یدختر عتیطبی همان بانو ای عت یدخترطب
را داشته باشد به   نهیگرگ  ایآشام خون  کیکه قدرت   یعتیطبی از بانو ،ی میقد ی هادر کتاب 

دشمنان   ی رو و  نی عنوان ملکه قدرت نام برده شده و همه موجودات از او وحشت دارند از ا
 دارد.  ی دنابو ی برا ی ادیز

کابوس همه   شمیبشم، م  لیرشته مرگ هم دارم و اگه تبدکه قدرت ف عتمیدخترطب کی  من
  گفتیکه م  یاز خطر یبردن من هستن منظور پر نیبه دنبال از ب هایی پس همه ماورا

 پس. نهیهم

  ییهم جز موجودات ماورا ا یرون یسرزم ی هاها و ملکه آخر کتاب رو هم خوندم الهه سطر
چون رفتن به   ستیآگاه ن شانیاز قدرت و توان نی کس جز افراد آن سرزم چیهستن که ه

 ... نیآنها خالف قوان ن یسرزم

پهن شدم و به   ان یرو کتاب ک  یهام تار شد و من از خستگچشم  خوندمیکه م طورن یهم
 خواب پناه بردم. ی ایدن

نگاهم به ساعت   کردیسرم درد م  دنی خواب ریشدم و بخاطر د داریگردن درد از خواب ب با
 . ترهم یتامغز که از من آن  نی بود لعنت به ا مینوافتاد شش 
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و    بلندم بودم ی شستن موها  ریگرم گردنم رو ماساژ دادم درگ دوش و با آب  ری رفتم ز کالفه
شد و   یخال  رپامی به در حموم از ترس ز دی کوب یخر  هیگردن و سرمم کالفم کرده بود که  درد

 رفت. یاهیهام سبهم وارد شدچشم  ی اکه لحظه ی از شدت درد نی با کمر افتادم زم

 .دی زمان به گوشم رسدر هم  ی با صدا ایس دهی ترس ی بار صدا نیا

 .ی! جواب بده لعنتتای بن تا؛یبن -

  دیکل ی هادندون  ی ال از کندیکم در رو از جا م -داشت کم دادم رون یحبس شدم رو ب نفس
 :دمی شدم غر 

 ش یرو شکوند صاحابی کن اون در ب ول ودوساعتهست یب ناقوحتایبن درد،و تا یبن -

 پشت دره!  دادیهنوز نشون م  اینگران س ی اما صدا ومدیدر زدن ن ی صدا گهید

 حالت خوبه؟!  دمی و شن ی زیافتادن چ ی من صدا  تایبن -

 ! رونیب امی تا من ب  کایدنبال ها  یبر  شهیم ادینه ز -

 .گردمی بر م کای اره االن با ها -اره  -

کردم تند از حموم برم   یدور خودم و سع دمیچیصبر کردم تا بره بعد حوله رو پ   هیثان چند
  دمی لباس پوش یخوشبختانه وقت و لباس بپوشم اما درد کمرم سرعتم رو کم کرده بود  رونیب

  .دنیرس

  ایس نی جلو ا  هیکنم اما گر ه یگر خواستی که به جونم افتاده بود دلم م ییهاشدت درد  از
تا   دمیکشیم  قیعم ی هانفس مدام گهی د ذاشتیجلو تموم عالم آبرو برام نم ییرسوا  یعنی

 گفت:  یبا نگران  کاینشن.ها یهام جاراشک 

 ! ده؟یکجاهات ضرب د تایبن -

 کنه.  یدرد م  یلیکمر و گردنم خ-
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 مانع شد گفت:  ایرو تکون داد و دستش رو گذاشت رو کمرم تا خواستم بلند بشم س سرش

 بکنه!آروم باش بذار کارشو  -

 اما...! -

 درمانگره!  کای ها -

 درمانگر؟  -

 کنه. یم شتریرو ب  یوشکستگی زخم و کوفتگ ی آره اون سرعت خوب شدن جا -

 بهم زد و گفت :  ی شدم که لبخند ره یتعجب بهش خ با

 کنم.  دایهات رها بشن تا بهتر نقطه درد رو پبدنت رو آروم کن بزار عضله  -

 رو تکون دادم و بدنم رو شل کردم که گفت:  سرم

دارند مثل تو که قدرت   یقدرت بخصوص کی  شنی که انتخاب م ییهاده ی هرکدوم از برگز -
 یریدرگ   کی درمانگر بودم اما تو من اول  امده یبرگز کی . منم یرو دار عت یمرگ و دختر طب

 کرد.  لیتبد من رو انیبه زنده بودنم نبود که ک  ی دیشدم و ام یزخم یحساب

به قسمت دردناک بدنم    کا یها ی هاکه از دست  ییراحت شدگرما الم یها خحرف  نیا با
  بود. بیالعاده برام عج و فوق  دادی م نی داشت دردم رو تسک دیرسیم

و   شدنیگردنم شل م ی هاچهیبه گردنم انگار ماه کی بعد دستش رو رسوند نزد  قهیدق چند
 .کردندی درد رو فراموش م

برگشتم سمتش که تشکر   کردمی جز سرم احساس نم ی درد گهیاز جام بلند شدم د یوقت
 منو ترسوند. اشده ی پر ی کنم اما رنگ و رو

 ! ده؟ی چرا رنگت پر یخوب کای ها -
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استراحت درست   کمیرو گرفته با  م یانرژ  یدرمانگر ی روی ه از ننترس دخترجون استفاد -
 !کنمی م نگیمعجون سرخ دوپ هیبا   ستیچون االن زمان استراحت ن یول شهیم

رو بستم و   هامفکر خون خوردن معدم مچاله شد و حس تهوع بهم دست دادچشم  با
 گفت:   ایکه به س دمیشن ارمیبلکه باال ن دمیمقطع کش ی نفس ها

  رفت. حرف نیرو شروع کنه وبعد ا  نی ساعت استراحت کنه بعد تمر کی اجازه بده  -

باز  هام روچشم کرد و   ماریهام بسته بود که عطر املت با کره و نون تازه هوش چشم  هنوز
 کردم.

 زد و گفت:  یور هیلبخند   ایس

 ممنوعه!  جان یکردم برات و املت درست کردم هرچند ا  یبازی پارت کمی- 

 گفتم:  خوردمیکه م نطور یلقمه تپل گرفتم و هم هیو  دمیرو از دستش قاپ ینیس

 هام!من عاشق دور زدن ممنوعه -

 کرد و گفت:  ی خنده ا تک

 .ادی اصال خوشش نم انیچون ک  یبکشعالقه دست  نی بهتر از ا - 

 بهش زدم. یزی و چشمک ر  ادیکه من خوشم ب نهیمهم ا  ادیخب ن -

 بعدش هم رفت!و من رو  یپشت  اط یح ایب گیساعت د کی بهم زد و گفت   یمهربون لبخند
 افتاد.  یز یچ ای  یکس ادیتنها گذاشت انگار  نشیغمگ ی هابا فکر چشم 

دوست نداشتم   توجه باشم ی کردم به سردردم ب ی سع نیساعت سرحال رفتم پا   کی  بعد
بهم   د ی هم رس ایگرم کردم که س یکه به مامان دادم بشه کم یمانع قول یجزئ ی دردها
 گفت: 

 و تو از خودت دفاع کن.  کنمیمن بهت حمله م  -
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  شیبعد بهش زدم که مشت  ی زیردادم و لبخند یمشتش امد سمت صورتم که جاخال  هوی
و    ستیدر کار ن یاصال رحم دمیفهم زدی تو پهلوم فرو رفت حاال اون بود که بهم لبخند م

کرد و من   ی از همه جهات بهم حمله م ایحواسم رو جمع کردم و موفق هم بودم ستموم 
رو   ختم یبه هم ر  ی موها هیگفت کاف ایگذشته بود که س  یفکر کنم چند ساعت کردمی دفاع م

 دست انداخت دور گردنم و با خنده گفت:  ایکنار زدم از صورتم که س

 خانم.  یاس آبجفوق العاده  تی ر یادگ یسرعت   -

ها رو افتادم که سرنوشت اون  دوقلوم  ی برادرها ادیخانومش دلم قنج رفت  یلفظ آبج از
 زدم و گفتم:گشنمه. ایبه س یقی ازم گرفت لبخند عم

 ت: باال انداخت و گف ابروهاشو

 تو جوجه؟!   یشیچرا چاق نم یخور یخرس م نیع -

  نی دو برابرش رو تمر خورمیکه م یمن هرچ یزنی هات کف پام االن چشمم مچشم  -
 .کنمیم

دو تا بشقاب پر کرد و بالنسبت   شهی سلف و مثل هم  زیو بدون حرف رفت سمت م  دیخند
 گفت:   ایآمد و به س  ویکه آر  نی سر تمر م ی ساعت دوباره رفت ک ی بعد   م یخورد گاو 

 کنم؟!  ن ی تمر تای با بن ی دیاجازه م یجناب مرب -

 ! لیبا کمال م -

 بهم حمله کرد.  و یار هو یکه  کردمیتعجب نگاهشون م با

بدم و چندتامشت   یخوب جاخال تونستمی بود و اولش نم امندیاز س شتریب یلیخ سرعتش
بشم و دفاع کنم  نکیس  ویتونستم با سرعت آر  قه یجان کردم اما بعد چند دقو لگد نوش 
 گفت: ایکه س می کرد نی تمر یدو ساعت  هیفکر کنم 

 با تعجب نگاش کرد و گفت:   وی! که آر هیکاف -
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 نگذشته که! یزیهنوز چ -

 هم گفت:  ایس

 کارت داره. انهیدستور ک  -

 گفت:   رو به من کرد و بعد

 !یدار نی تمر  اکوی فردا با د -

بدون حرف   یاستراحت کن یبر  یتونی هم م جلسه تو  رمیرو تکون دادم که گفت من م سرم
  هی  بعد دادم ی گند م ی راست رفتم حموم بس که عرق کرده بودم بو  کیرفتم تو اتاقم و  

چقدر   کنمی حس م شتریروزا ب نیمامان ا  ی هادوش کوتاه نگاهم افتاد به دست نوشته 
 کنه! یم تمی نداشتن خانواده اذ 

  یچیانگار ه یمادر نداشته باش ینداره وقت کی نکنه بزرگ و کوچ مادریرو ب  یآدم  چیه خدا
سختت   ی روزاکه تو یرو ندار یکس هیپشتت خال یعنی  یپدر ندار یوقت یندار ایدنتو 
کس از همه جا و همه یوقت  یعنی  یهم خواهر و برادر ندار یبه دستاش باشه.وقت دتیام

شدن تو  که غده  یبگ ییهااز بغض   شونه هاش ورو یکه سر بذار یرو ندار یکس ی اخسته 
 گلوت! 

  نیدور هوام رو داشتن که زمکه عمو و خانوادش کنارم بودن و دورا  یی روزا  ی برا تنگهدلم
 دمیکش یآه  یدونی قدر داشتنش رو نم ی رو از دست ند ی زیتا چ گنینخورم راسته که م

 مامان  ی هاشدم به نوشته  رهیخو

گره خورده حس    عتیکه وجودت به طب دونستم یم  ی متولد شد یمن از وقت زم،ی عز ی تایبن
کتاب اجدامون  خونت مشابه قدرت منه تا قبل تولدت بارها و بارها تو و  قدرت ت  کردمیم

قدرت رو داره و اون راه نجات   ن یکه ا یاز مادر شهی متولد م  یعتیخونده بودم که دختر طب
 خونت قدرت تو   نی کس نگفتم که ا چیبه ه نیاز خطر ماوراء هست. بخاطر هم  تی بشر

هر عنصر و از خودت   نهیا  یدر مورد قدرتت بدون دی که با یاصل نیمهم تر   زمیهست عز
شروع فکر کن   ی برا یاز خودت بدون آب رو   دی بدست آوردن قدرت آب با  ی مثال  برا یبدون
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کار  نی چون ا یبارها موفق نش دی بار دوبار و شا  کی  دی شا یمشت آب تو دستت دار هی
 ! طلبهیرو م  ییتمرکز و دقت باال

 و... ایو در اچهیبعد رودخونه بعد در یو تو دستات دار اربیفکر کن جو   ی که موفق شد بعد

  یباهاش هرکار یتونیو م ی آبت مسلط شد  ی روی به ن یبه قدر کاف یکه حس کن یوقت تا
  نی از ا شتریب زمی طوره عز نیهم   هم گهی د ی روهاین ی جون بد ی مثال  بهشون شکل بد یکن

کنه  یو سع  وفتهیاز تو ب ریغ  یها به دست کسنوشته نی دادن خطرناک ممکنه ا حیتوض
چند جمله منظورم   نیکه از هم یاونقدر باهوش هست دونمیازش استفاده نادرست کنه م

  .یرو بفهم

ذهنم مرور کنم اول گفت تمرکز و  کردم حرفاشو تو  یمامان رو کنار گذاشتم و سع نوشته
نگذشته بود که حس کردم   هیز چند ثانهنو منهاز وجود  یدقت مهمه و حس کنم آب جزئ

پرنده   هیسقف سوراخ شده و   زدمی شده با وجود شانس گندم حدس م سی کف دستم خ
آب از کف    چشمام رو باز کردم در کمال تعجب یکرده اما وقت  یرو دستم کار خراب

گاو وارد اتاق شد با   نیع  ایبهش بودم که س ره یخ آمد ی و باال م دی جوشیهام مدست 
 نگاش کردم که گفت:  تیانعصب

قرمز   تی جا وضع نیکه ا نهی وجود داره اونم ا یتر االن موضوع مهم  د یببخش  -دی ببخش -
 شده. 

 امن. ی جا  کیگفت که ببرمت   انیحمله کردن ک  اهیآشام سخون  چندتا

 مبارزه کنم. خوامی شکر خورد با تو من م انیک  -

 و ممنوعه. نهیخالف قوان انیاز حرف ک  یچیسرپ -

 هام.من عاشق دور زدن ممنوعه   کنم یادآور ی الزمه بهت  -

 ...یاما ک  -

 وسط حرفش و گفتم:  دمی پر



 وارونه   ی ا ی دن 

 
124 

 

باهام   جای بحث ب پس رمیقرار بگ تشیموقع تو  دی آزاد شدن قدرتم با ی من برا ایس  نیبب -
راه   به ناچار دنبالم  ایو س رونیاز اتاق رفتم ب عیو سر  کنمی نکن چون من کار خودم رو م

تو   اهیآشام ستا خون   ستیب  ی بود باال ی توخراوضاع خر کی  دمیرس  اط یبه ح یافتاد وقت
  کی داشت با  ییبه تنها انیک  بود. یکارآموزها شکست ما قطع ود بود و با وج اط یح

 . شهیم کی داره از پشت بهش نزد اهیسآشام خون  ک ی که متوجه شدم   دیجنگی آشام مخون 

  ادی شدم انقدر سرعتش ز ریآشام درگ و با خون  انیخودم رو رسوندم به ک  یچطور دمینفهم
مشت   هیکردم و گذاشتم  سکی بدم و از خودم دفاع کنم ر  یجاخال تونستمی بود که فقط م

ارزشش رو داشت چون   یبود ول  یمشت دردناک  بزنه بهم که همون لحظه لمسش کنم
نابود   م ی داشت با  یناک بود و تقرحشت گروه و ی هاچه شد، اوضاع ب لی اون به خاکستر تبد 

کنم از   تی شدم که حما ایدن ن یمن وارد ا کردمی داشتم نگاه م عرضهیو من ب  میشد یم
از خشم   ی می فکر موج عظ  نیبا ا  سازشهو مبارزه کنم با هرکس که مخالف صلح و  هاگناه یب

بود   بیخودم عج ی برا ی بعد ی هاآشامهام حس کردم و رفتم سراغ خون رگ  و قدرت رو تو 
انجام نداده بودم چطور با سرعت و قدرت مبارزه   یحرکت رزم چی که تو عمرم ه یمن
لذت بخش بود   کردم،ی لمس خاکستر م نیهم بدون مبارزه با اول هاشونی لیو خ کردمیم

بودن و   ریدرگ  هیتاشون با بقآشام مونده بودن که سه تا خون  پنج گران،یاز د ت یحما
من استفاده کرد و   یاز حواس پرت یرو با لمسم خاکستر کردم که دوم ی با من اول وتاشوند

 .امنهیتو س  یقیوارد کرد که مصادف شد با درد عم  نمیبه قفسه س یضربه محکم

نداشتم که  یتوان چیهم برام سخت شده بود از شدت ضربه ه  دنینفس کش یحت
هام جلو چشم  ایام که دنخون  دنی هاش رو فرو کرد تو شاهرگم و شروع کرد به مکدندون 

 شد.  اهیس

 ( امندی)س

  یاتفاق دوارم ی ام اد،یکنه و همراهم ن یبخواد لجباز دادمی درصد هم احتمال نم کی  اصال 
شد با   ری درگ  اط یحتو  می دیکه رس نی.همکنهیزنده چالم م -زنده انیوگرنه ک   وفتهیبراش ن
با سرعت   هو یکه  ادی از پس خودش بر ب تونهینم ییحس کردم تنها  اهیسی هاآشام خون 
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راحت شد و رفتم کمک کار   یکم  المینابود کردنشون خ به مبارزه و  دشروع کر ی ادیز یلیخ
آشام داره از خون  هی دمیبندازم که د تایبه بن ینگاه ک یبرگشتم   قهیآموزها بعد از چند دق

 .خورهیخون م  تا یشاهرگ بن

متوجه ما شد   ری جذبش کرده بود د تایکه خون بن یانقدر  دیهم رس انیباال سرش که ک  رفتم 
رو   تای بن نبض رونی ب دیکش نشیقلبشو از س انیاز خودش ک  یقبل نشون دادن واکنش

 ش کرد و بردش تو بغل انیسرد شده بود ک  یبیو بدنش به طور غر زدی کند م یلیگرفتم خ
  انی.ک شدیم  بدتری هم ه تایو اوضاع بن دادی جواب نم گرفتمی رو م کایها  یهرچ ساختمون

 ! تاینکردن بن ای کردن  ل یتبد یمونده بود تو دوراه 

 بشه.  ریکن نذار د لشی تبد انیک  -

 بهم کرد و گفت:  ینگاه کالفه

  شد؟! یو حالش بد م کردی چطور با چندش به خون خوردن ماها نگاه م ی دیند  -

منتظر فرشته مرگ   دی با گه یچند قرن د ستی معلوم ن می رو از دست بد تایاگه بن انیک -
 ! ؟ی دی فهم کنمی م لشیخودم تبد ینکن لشیاگه تبد  میباش ی بعد

  تایبن ی اما پا کردمیم یبود حتما قالب ته ی عاد طی بهم انداخت اگه تو شرا  یخشم نگاه با
زنده کرد،   منی ها خاطره ستاره رو براکه بعد قرن  یمن دختر ی وسط بود خواهر کوچولو

از اون   تایشاهرگ بن  کیسرش رو برد نزد انیک  نمیتلف شدنش رو ببو  نمیبش تونمینم
حال   نکهیا  ی ساعت گذشته بود اما به جا میبدنش کرد! ن دسمت سالمش زهرش و وار

سرد  خی  نی بعد ع ی و لحظه سوختیتو تب م ی الحظه  شدیبهتر بشه بدتر م تایبن
قسمت گردنش که اون  عیکرد و سر نش یمعا دید  هوشیرو ب تایبن یوقت  د یرس کایبود.ها

  کمال تعجب در زدکنار  یخونش و خورده بود رو چک کرد و لباس و کم اهیخوناشام س
قبل خاکستر   یاون لعنت می شد دیرسی گردنش به قلبش م ی که از رگ ها یاهیمتوجه رد س

 . می دی فهم  ریکرده و ما د تایخون بن وارد شدنش زهرش رو 

 نگاه کرد و گفت:  انیبا سرزنش به ک   کایها
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 ! ؟ی چطور متوجه نشد انی ک  دهی واقعا ازت بع -

خونش رو خورده بود   یلیخ یآشام لعنتنداشت اون خون  دهیهم فا  دمی فهمی اگه م یحت -
با    کایها وارد خونش کردماما من زهرم رو  شدیزهر از بدنش باعث مرگش م  دنیو کش

 تعجب گفت: 

 ! ؟ی چ -

 و گفت:  دی موهاش کشتو  یکالفه دست انیک 

 کنم.  لشیخواستم تبد  -

نداشتم فکر از  هاش گرفت منم قدرت تکون خوردن دست نشست و سرش رو تو  کایها
 ی هاجنون وار شروع کرد چند جا از رگ  انیک هو ی قلبم رو به درد آورده بود تا یدست دادن بن

به زور جداش کرد و   کایرو گاز گرفتن و زهرش رو وارد بدنش کردن که ها تا یبن یاصل
 زد: یمدام داد م  انیرفت ک  مکشو به ک  دیرس  وی همون موقع آر

 ذارم! یاز اونا بشه نم یکی ذارمینم های لعنت نیولم کن -

 :دی غر تیبا عصبان  کایها

بدنش تحمل   فهیضع یلیاون خ دهیبع  یحرکت نیبزرگ همچن سیاز رئ ان یک  ای به خودت ب -
درصد   کی اگه  یو حت یکنیخودت نابودش م ی هابا دست  یحجم از زهر و نداره دار نیا

 . ی ود کرددرصد رو ناب هیکارت اون   نی باشه با ا دی به برگشتش ام

که هر روز   یینگران بود نگران دردسرها دمیفهمیبود حالش رو م  ختهی به هم ر یلیخ انیک 
ضعف ما   یکه قربان یگناهیب ی هاو آدم  ومدی ازمون بر نم یو کار دیرسی گزارشش م

چند ساعت گذشته بود هممون غرق   دونمینم شدنی م اه یسی هاآشامخون  یخوارخون و
 .می بود تایبه بن رهیخ  المونیدر فکر و خ

هوتن بود از نظر اون نشستن   دادی که داشت به اوضاع قرارگاه سروسامون م یکس تنها
 .ستیمرده توش ن که ی مثل فاتحه خوندن باال سر قبر تایبن جونی سر جسم ب ی باال
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 خودش رو رسوند!  ع یسر کای که ها تایامد باال سر بن هوی انیک 

و    دیبر  زی دستش رو با چاقو رو م که چند ساعت گذشته نی نکرده با ا ی رییگفت تغ  انیک 
 گفت: تو دهنش و  خت یو خونش رو ر رو باز کرد  تایدهن بن

 قدرتمند از خودش بتونه نجاتش بده  ی خون دی خون از دست داده شا  یلیخ -

  دیرو نه رد نه تا انیو کار ک  می نداشت تایبه برگشت بن ی دی ام چی مون هکدوم  چیواقع ه در
ندونه هر لحظه که  تایبن تی وضع نی حداقل خودش رو مقصر ا می. اجازه دادمیکرد یم
  .دادیمشتش فشار مقلبمو تو  ی کی انگار  گذشت یم

 کردمیم  هیاگه جاش بود گر خوردی خوره داشت روحم و جسمم رو م  نیع تاینبود بن فکر 
 ندارم. تحمل از دست دادن دوباره خواهر کوچولوم رو من زدمیداد م

که   یهفت ساعت قبل تا وقت شیدار و ندارم رو بدم و برگردم به ش شدیم کاش
منه که جلو خواستش   ریامن تقص ی جا هی بردمشی با کتک م اط یبره تو ح  خواست یم

وقت صورت   چی ه بخشمی وقت خودم رو نم چ یاتفاق براش افتاد ه نیشدم و ا  می تسل
  کی مثل  واقعا فرشته بودن برازندشه  نمیبی بستم م ی هااز پشت پلک  ی رو حت تایبن روحیب

 .دهیدختر کوچولو معصوم خواب

هم کنه نگا  تیرو باز کنه و با حرص و عصبان شیطوس ی هاچشم  بشه داری که ب شدیم کاش
 بشه. داری فقط ب  یبندازه ول کهیو سرم غر بزنه و بهم ت

گرفت با وحشت صدام زد   نبضم رو امد باال سرم و   کایبود که ها  یچطور امافه یق دونمینم
نفس   ی برا یژنیاکس هاممهیر تو  گهید یجواب بدم حت تونستمیبود نم  نیزبونم سنگ

  ی باز شد برا اریاختیهام بکه به صورتم زد راه نفس و اشک  یمحکم یل ینبود با س دنیکش
 نهیحال بب  نیاتو من رو   یاز اتاق خارج شدم، دوست نداشتم کس ترسوا نشدنم با سرع 

 مختص خودمه امندیس نیا
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تموم کردم برگشتم قرارگاه   خون رو  سهیک که پنج  نیبعد ا یچند ساعت گذشت ول دونمینم
هم    تایدور بودن از بن دل کنهی آرومت نم یمسکن چیه گهید یچند قرن عمر کن یوقت

 نداشتم.

افتاد   تای هم به بننگا  یکه رفتم رنگ و رو دار تر بود وقت یاز وقت هاافه یق دمی رس یوقت
حالت ممکن   نی ترنبود انگار تو آروم  روحی و ب  دهیصورتش رنگ پر   گهیتعجب کردم د

تو   ختیریو خونش رو م  دادیدستش و برش م  انیبشه هنوز ک  داریخواب بود و قرار بود ب
 کرد و گفت:  د و بلن  انیک  کایدهنش ها

 . میدیجا به نوبت بهش خون م نیبرو شکار ما ا انیبسه ک  -

 نبود قبول کرد و گفت:  یکه راض نی با ا انیک 

فرد    هی ی با صدا بشه اهیسآشام ذارم خون و ن  رمی رو بگ لیتبد نیجلو ا  شدی کاش م -
 . میناشناس هممون جا خورد

 نشده!  اهیسآشام به خون  لیاون تبد  -

 : دی پرس ینیبا بدب انیها، ک آشام نه خون  دادی رو م هانهیگرگ  ی بود نه بو بیعج

 ! ؟ی هست یتو ک  -

 ! تایمحافظ بن یپر ندام یمن ل -

 بود. فی و ظر  بایها ز  یتر امد واقعا هم مثل پر جلو

 زد و گفت:  ی پوزخند انیک 

 رو باور کنم!  اتتیچرند  دی چرا با -

  خب باور نکن. -

 .می ستادیجلوش ا  انیمنو ک   ادیب تایکه خواست سمت بن نیهم
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شد و صداش رو درست پشت سرمون   بیغ هیاز ثان یکسر رو باال انداخت و تو  ابروهاش 
 ! می دیشن

 هاشو تو حلقه چرخوند و گفت: چشم  نایک 

 ها نبود. یکارن ی ری ش نیبه ا ازین یهست یپر ی هم ثابت کن ی گهایمدل د   یتونستی م -

 بود گفت:  تایبه بن رهیکه خ جورن یهم

و قرمز بود   ییکه توش محلول طال  شهیش  هیکرد و  بشیتره دست تو جباحال  یجور نی ا -
 و در آورد تاخواست بهش بده داد زدم:

 ؟یکنیم  یچه غلط یدار -

 زد و گفت:  یمهربون لبخند ه یتعجب بهم نگاه کرد اما بعد چند ثان با

خواستم برم سمتش که   ادیبه هوش م  قهیمحلول رو بخوره کمتر از چند دق نی ا یوقت -
 بازوم رو گرفت.و آروم زمزکرد:  انیک 

 پس آروم باش. ستین لیدلی جا ب نی آمدنش ا  و هیپر  کی اون   -

 روم و گفت: داد و امد روبه  تای خوش رنگ رو به بن عیما  اون

  !یدار یبر خالف ظاهرت قلب مهربون  ی امندیاگه اشتباه نکنم تو س -

 کرد و گفت :  انیبه ک  رو

 و رفت!  نی آماده باش  ادیبهوش م گهید هیچند ثان تا

خون   سهی ک  هی خچال یتکون داد رفت از   سرشو  کای و ها می جمع شد تایدور بن های زامب نیع
 و امد. وانیل هیتو  ختیر
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  ری مون کرد و زه چشماش رو باز کرد بعد چند بار پلک زدن متوجه ما شد با تعجب نگا  تایبن
  خونی خون رو گرفت جلوش و گفت بخور تا بو وان یل کای لب گفت گلوم خشکه آب اما ها

 رو ازش دور کرد و گفت:  وانیل عیسر   کایزدن که هاوع کرد عقشر  دی به دماغش رس

کرده اما خون هنوز حالشو بد   ی هم ط لیچطور ممکنه؟! زهر وارد بدنش شده مراحل تبد  -
 !کنهیم

دستش رو خراش داد  هوی تای بود به بن رهیخ ینیب  زیبا ر  انیاما ک  گفتی م ی زیچ هی  هرکس
 ی هاگرفت و دندون  شیآت  تایبن ی لحظه مردمک چشما هیتو   کرد تایصورت بن کی و نزد

از رگ   تای بدون حرف گذاشت بن ان یحمله کرد سمت دستش، ک  بایزد و تقر رونیب ششین
 و گفت:   دیگرفت و سر کش کایها  زخون ا وانیدستش خون بخوره و ل

 . کنهیترت م ی که تو رو نکشه قطعا قو ی زهر -

  یرو م سهیخون ک  انیهم آورد ک  کا یها  اریخون برام ب گهید  سهیگفت چندتا ک  کای به ها رو
بهش   تایکه بن دیدستش رو کش انیک  قهیبعد چند دق کردی م هیاز دستش تغذ تایخورد و بن

بکش بعد   قینفس عم گفتی مدام م  تایدم گوش بن کای ترسناک شده بود، ها یلیخ دی غر
  لیتبد  یبه چ تا یا بگه االن بنت ان یبه ک  میشد  رهیشد هممون خ ی دحالتش که عا هیچند ثان
 شده! 

 و گفت:  دیکش یآه انیک 

آشام با قدرت  خون  هیآشام اََبر خون  کی شده به   ل یتبد تایخوشبختانه بن ایمتاسفانه  -
 نبضش رو گرفت و گفت: کا یها  دیآشام سپخون  التیتما یول اهیسی هاآشام خون 

 درسته بدنش گرمه و نبضش مثل ماست.  -

 تعجب گفتم: با

  سرش رو  انی! ک کنهه؟ی ها استفاده مآشام خون موجودات زنده از خون خون  ی به جا یعنی -
  بود. جان یاز ترس و تعجب و ه یقیتلف  تای بن افهیتکون داد ق دی به نشونه تأ
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  لیو حاال تبد   وفتادهینو فرشته مرگ هنوز براش کامل جا  عتیدختر طب  تی داشت ماه حق
 ! یآشام خاکسترشده به خون 

 گفت:   کایها

 ! ان؟یباشه درسته ک  هم رده تو  د یبا  تای پس االن بن -

 سرشو تکون داد و گفت:  انیک 

رده شما که بود از  هم ی تو حالت عاد برهی درسته بدون شک تو مبارزه همه شما رو م -
 ! بشیجتو  زارتونی شده م  ادیحاال قدرتش ز ومدی پس همتون بر م

و از دست ندادنش خوشحاله بدون   تایبن  لیکه از تبد نیا  یعنی انینوع حرف زدن ک  نیا
 ! تا یو فقط من موندم و بن رونیاز اتاق رفتن ب یکی  یکیحرف  

 ایگفت:س دی با ترد تایبن

 .یجانم فسقل -

 چقدرش درست بود؟  انیک  ی اهحرف  -

 همش.  بایتقر  -

 از شما؟!  یکی شدم به  لیمنم تبد  یعنیاالن   -

 بهش زدم و گفتم :  ی لبخند

 قدرتمند تر از ما!  یک یبه   ی شد  لیتبد -

 قدرت!  نیاز ا ترسمی من م  ایس -

االن   تو یهست یخاکسترآشام خون  کی حاال هم  یعیدختر طب یفرشته مرگ  تو   تایبن -
 استفاده کن!  گرانی کمک به د ی ترس از قدرتت برا ی به جا  یفرد ماوراء هست  نیقدرتمندتر 
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 ا؟ یس -

 بله؟!  -

 یاما واقعا بعض یندازیدوقلوم م ی برادرها ادی من رو  ایخوبه، س یلیبودنت کنارم خ -
 ! یخوب کنمی که فکر م نهیاشتباهم ا نیبزرگتر  کنمی که فکر م یرو عصابم یها جوروقت 

 زدم و گفتم:  ی خنده ا تک

 یانداخت می آدم زندگ   نیزتریعز ادی منو  دمتیکه د  یاما از وقت تایباورت نشه بن  دیشا  -
چون تا   هامت ی خودت رو وقف بده به اذ  شهیروزم شب نم  زمیدرضمن من اگه کرم نر

 ادامه داره ! کشم ینفس م یوقت

و پر از خون کردم و گرفتم   وانی و ل دمی بر یو رگ دستم رو سطح  تای کردم به بن پشت
 سمتش و گفتم: 

  !ی ما شد ی ایکه وارد دن نی بابت ا  یمن به فسقل هیهد  نمیا -

 با ولع ازش خورد!  دیعطر خون به دماغش رس یاما وقت  کردی هش مبا چندش نگا  اولش

تندش حالم رو بد کرد اما   ی و آورد ب کایکه ها یوانی ! چرا لهیعطر خون چ ن یا هیقض  ایس -
 برام لذت بخش بود؟! ی که داد یوانیل نیا  ای  انیخون دست ک 

  لتی کامل آزاد نشدن تبد روهاتیکه هنوز ن طیشرا نی تو احاال و  میما قصد نداشت  تایبن -
تو اونقدر حالت بد بود  کرده و   هیفقط از خونت تغذ  اهیسآشام اون خون  م یفکر کرد  ما میکن

  لی تنها راه نجاتت تبد م یکردی و فکر م  می دست و پاهامون رو گم کرده بود انیکه من و ک 
کرد  نت یآمد و معا  کایکه ها ساعتک ی  ا یساعت  می کارو کرد بعد ن نی ان ایکردنته و ک 

به   ی دیام  چی ه مید یفهم رینفوذ کرده و ما د یلیتو بدنت خ اه یسآشامزهر خون  مید یفهم
اما   رهیجونت رو بگ تونستیچون وجود دوتا زهر متفاوت تو بدنت م  می برگشتت نداشت

فقط   ستین ادمیاالن اسمش  یامد که حت یپر ک ی از خون خودش بهت داد و بعد  انیک 
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و   ی نشد اهیسآشام گفت خون  به خوردت داد و  یزیچ  کیمحافظ توعه بعد   یگفت پر
 وسط حرفم و گفت: دی پر  ی رفت و چند لحظه بعدش بهوش امد

 ! ؟ی دیدرو  یواقعا پر -

 هم خوشگل بود!   یلیاره خ -

 رو کج کرد برام که گفتم:  هاشچشم 

 خون بهت بگم؟!  تیدرمورد نوع جذاب ی خوای نم -

من هنوز جوابم رو نگرفتم تازه   یزن ی ور ور حرف م یدوساعته دار  دمی پرس سوالک ی  -
 بگم!!؟  ی خوا ینم یرسپیم

 ! ی خفه شد ری اووووف نفس بگ -

  ی م میتقس ی به سه قسمت نامساوخورد اگه چاره داشت حتما من رو  یحرص م قشنگ
 کرد!

 زدم و گفتم:  یکج لبخند

  اهیسی هاآشام ! خون آشامهخون ه ی  یزندگ   زیانگ  جانیخوردن خون قسمت جذاب و ه -
و اون رو از   خورن ی و تا قطره آخر خون انسان رو م کننیوقت به شکارشون رحم نم چیه
که باعث   ی کم به حد یلیاز خون انسان به اندازه خ دیسپی هاآشام ! اما خونبرن ی م نیب

 ن یتر اما جذاب کننی رو شکار م هاون یها حوقت  شتریب ای کننی مرگ انسان نشه استفاده م
برامون بد و   های و خون بعض ها خون دختر باکره و خون فرشته مرگهآشام خون  ی خون برا

خون آدم و   یهست یخاکستر آشام خون ک ی حال به هم زنه هم بوش هم طعمش اما تو 
تو از خون،   چون کنهی م درو ب  نداره و مثل قبل حالت ی تی برات جذاب ونایح

 صورتش رو جمع کرد و گفت: یکنی استفاده م اه یو س  دیسپی هاآشام خون 

 خون شماها!  ی اَ  -
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 رو باال انداختم و گفتم:  ابروهام

که   یآخر  وانیالزم به ذکره که ل ی خوردیرو م  انیخون ک  جانی با ه یپس چطور -
 خودم بود. خون ی خورد

 رو نشونم داد و گفت:  ششین ی هادندون  یبدجنس با

 !های اتو هم خوشمزه -

 رو تکون دادم و گفتم :  سرم

 . میدار شیدر پ یکار برو بخواب دختر جون فردا روز پر  -

 .میآموزشت رو زودتر تموم کن دی تر شده باخطرناک کمیاوضائمون    ی شد لی که تبد حاال

 رو تکون داد و رفت سمت اتاقش وسط راه برگشت و گفت:  سرش

 دارم! یهنوز حس تشنگ ایس -

ممکنه جنون   یکن ی رواده یز  د یتو خوردن خون نبا  هیعیطب ی شد لیچون تازه تبد   تایبن -
از خون خوشمزه   وان یل کی  گهی د ساعتک ی  یرو به خطر بنداز هایلیجون خ و  یری خون بگ

  برات. ارمیم و یآر

 و گفت:   دیخند

 آقا غوله!  یمرس -

 گفت:  ان یدادم و نشستم که ک  یجمع بودن سالم همه انیک  شیرفت منم رفتم پ یوقت

 .نهیکه خالف قوان یدونیم  رهیشکل بگ ینشو دوست ندارم حس کی نزد تای به بن ی ادیز -

 تو هم و گفتم:   دم یهام رو کش اخم
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حرفا بهتره به  نیا ی رو از َبرم به جا نیهست من خودم قوانبرام مثل ستاره  تایبن-
  ادشیشکار نداره و بخاطر قدرت ز طی اون شرا میباش تای بن ی خون برا کی کوچ بانکک ی  فکر 

 سرش رو تکون داد و گفت:  انیک  شهی زود به زود تشنه م

که نتونسته تب   یو تا زمان نی تو بانکش بذار نیهر کدوم موظف هست  سهی ک  کی  یروز -
مراقبش   د ی با ی لیخ رهی که جنون خون نگ نیخونش رو کنترل کنه سر ساعت بهش خون بد 

 . میباش

  اهیسی هاآشامسمت اوضاع خون  دی بحث رو کش وی وافقت کردن آر سر تکون دادن و م همه
 و گفت: 

روح توسط   نی منتظر د دینبا گهید  دیشا  می دار اجیقوا احت   دیو تجد  لیبه تبد  دا  ی شد انیک  -
نتونست    تایاگه بن میکن یصبر م گهیکالفه سر تکون داد و گفت دو روز د  انیک  می باش تایبن

  ن؛یکن لیو تبد  نیهستن رو انتخاب کن ط یواجد شرا  نیکنیکه فکر م ییکنه بعد اونا  یکمک
  من

 ذهنشون رو چک کنم!   دی قبلش با  فقط

 ( تای)بن

  یسع کردمی م یکه بازم احساس تشنگ نیخون آورد برام با ا  وانیل کی ساعت   کی سر  ایس
شدم   ل ی که تبد یوقتبه جنون خون برسم، از   دمیترسی کردم خودم رو کنترل کنم چون م

شدن رو   ل یو گروهش من انتظار تبد انی.برعکس ک کنمی خونم حس م  ی وجود قدرت رو تو
 .شمیم لی نشده بود که به کدوم گروه تبد د یتو اون کتاب ق قایداشتم اما دق

گفته بود   هامیی از توانا ارمیب  ادیشد رو به  بیکه غ یکتاب ی هاکردم دوباره نوشته  یسع
  نیماوراء با هم بیعجا  ونیکلکس  شدم دهی که شفا هم م یشفا بخش، فرشته مرگ  ی روین

خون   وانیل کی با   ایشدم که س داریچشمم خورد ب ی که تو یفکرها به خواب رفتم. با نور
 منتظرم بود. 
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که داشت با   ایبود و حواسم به س وانیبود نگاهم به ل صیقابل تشخ  انیخون ک  عطر
خودم که بهش  ی چقدر کنترل دارم رو کردی حتما داشت فکر م کرد،یمن رو نگاه م ینیبز یر

خر افتاده بود  -به خر  یجا سر نکشم گلوم از شدت خشک هیرو  وانیحمله نکنم و ل
 هام خوند که صبر ندارم.دوختم از چشم  ایکردم و به س جدا وانیگر گرفتم رو از ل ی هاچشم 

جرعه بخورم تا   -رو جرعه  انیدوست داشتم طمع خون ک  رو بدون حرف سمتم گرفت وانیل
 یلیخ  وی و آر ایبگم طعم خونش از س تونمیلذت ببرم از قدرت خونش به طور قطع م 

 گفت:  ایس کردمی مزه م -طور که مزه  نیهم بهتره

کم   -کم کنهی جرعه خوردن بهت کمک م -جرعه یخوری درست م یول  یکم تحمل یلیخ -
 رو بهش دادم و گفتم:  یخال وانیون خوردنت لبه کنترل خ یمسلط بش

 ام!آماده   نیتمر  ی برا -

 که گفت:  رفتمی رو تکون داد و راه افتاد منم پشت سرش م سرش

 . ینفر قراره هم زمان با چند نفر مبارزه کن ک ی امروزت متفاوته عوض   ن یتمر -

 چند نفر؟  یعنی -

 پنج نفر!  -

 به نظرتون؟!  ستین ی نامرد -

 . یمبارزه با چند نفر رو داشته باش ییتوانا دی نه با -

 منتظرمون بودن.  وی و آر کای و هوتن و ها  اکوید  اط یح می دی رس ینگفتم وقت یزیچ گهید

 مشت و لگدشون له   ریخوندم پنج تا غول تشن آماده بودند تا منه بدبخت رو ز اشهدمو 
 کنن.

 زد و گفت:   یلبخند کج امندیس
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 استو ذهنت نساز وگرنه کارت ساخته   یچهارچوب چی و ه ری بگ ی ه رو جدمبارز  -

 زد و گفت:   یلبخند مهربون و یآر

هات اکتفا نکن تو همون لحظه هوتن  ات استفاده کن فقط به چشم از حواس پنج گانه  -
هام تو حلقم بود هنوز درست  دادم وگرنه دندون یبهم حمله کرد خداروشکر به موقع جاخال

هم زمان سمتم آمدن دوباره لحظه ها کش آمدن و ضربه   کای و ها ایبودم که س  ستادهینا
 دادم! یهاشون رو جاخال

 : دیبه گوشم رس کایها ی اون سه تا بودم صدا   ریطور که درگ  مونه

 هم پشت بندش گفت: وی بجنگ آر  یمبارزه باش کی  روز یپ یتونیدادن نم  یبا جاخال -

  ی درد بکش و قو یتا محکم تر بزن یها رو به جون بخرضربه  د یمبارز خوب شدن با  ی برا -
 شو! 

 یهم به جمع اون سه نفر اضافه شدن حاال واقعا دفاع کردن کم وی و آر کای بعدش ها و
  دهیفا  گهیو دفاع از خودم د  ینیدادم منم حمله کنم عقب نش حیمشکل بود پس ترج 
بهش حمله کردم و مشت و سمت فکش   ادیبهم بود با سرعت ز  نیترک ی نداشت هوتن نزد
  ی فرصت برا ن یرت شد زمتو شکمش که پ دمیکوبرو  می داد و مشت بعد یبردم که جا خال

دلم   شدیهم م  شیزیحالش رو نداشتم هرچند انقدر دلم ازش خون بود که اگه چ دنی پرس
  یبودن اما من هنوز خسته نبودم ول یساعت همشون افق می بعد ن سوخت،یبه حالش نم

 گفتم:  ای رو به س ام بودتشنه

 خون!  -

  شمین ی هادندون  یبدجنس یدهنم گرفت بدون تعلل با کم هوتن دستش رو جلو  ایس قبل
دلچسب نبود اما   ادیکه طعم خون هوتن ز  نیگفت با ا  یرگ دستش فرو کردم که آخ رو تو 
که رو شونم نشست   یخونش مانع شد که ازش دل بکنم! با دست یو گرم  ادمیز یتشنگ
که افتاد شرمنده شدم انگار   افشیبه ق  نگاهم دمیکش رونیهام رو از دستش بدندون 

که   کایشده بود نگاهم رو دوختم به ها ده ی رنگ پر  یکرده بودم چون هوتن حساب ی رواده یز
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  نیاما ا شهینم یزیرو داد که چ نانیاطم ن یهاش بهم ادستش هنوز رو شونم بود با چشم 
قطره   رمی هوتن رو بگ ونممکن بود ج کردینم ارمیهوش کایاگه ها کردی و عوض نم یزیچ

تونم    یبودن چقدر م رینظی ب نیع در نیاز گوشه چشمم قل خورد و افتاد رو زم یاشک
 هینشدم که راه نجات بق دهی منه؟! اگه من برگز  ت یواقع نیباشم ا  رحمی ناک و بوحشت 
  پس چرا  داکننی بهش چنگ بزنن و نجات پ هیکه بق یمحکم سمونی و بشم اون ر  باشم

محکم و سفت از   ی جا هیذهنم بودم که رفتم   ی چراها ریبد باشم؟! هنوز درگ  تونم یانقدر م
  تمیاذ  یوقت یکه حت یمن همون یشگیهم یهمون حام امندهیس دمی عطر تنش فهم ی بو
سرم رو بلند    یکردم وقت هیبود محکم بغلش کردم و تو بغلش گر  هم حواسش بهم  کردیم

لبخند   ای! سننیضعفم رو بب ستادنیکه نا ودکس نبود چه خوب ب  چیه  ایکردم جز من و س
 زد و گفت:  یمهربون

 ؟ یخانم کوچولو خوب  -

 اوهوم  -

خون خوردنت رو   یتا بتون کشهی طول م کمی کنه ی م فینترس ترس ادم رو ضع تایبن -
 .می بحران رو گذروند نی همه ما ا  یکنترل کن

  یکه تو کتاب یزیورش نظرمو جلب کرد طبق چکه جوابشو بدم که حاله د ای شدم به س رهیخ
از اون حاله   گهیباشه چند بار پلک زدم که د ایس روح دیبا  نی بود خونده بودم اداده انیکه ک 
 و گفتم:  دمیو باال کش می نیب نبود یخبر

 !  ستی واقعا حقت ن  ایس -

 ! ست؟یحقم ن یچ  تا؟یحالت خوبه بن -

 باشه!  دی روحت سف  تی همه آزار و اذ  نی که با وجود ا  نی ا -

 ! ده؟یسف یگی جون من راست م -

 متاسفانه بله!  -
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 ! ؟ینیروح رو بب یتونیم یاز ک  -

 متوجه حاله دورت شدم!   یشدم االن اتفاق لی بعدشم که تبد دمیاول روح خودمو د  -

 !شهیبگم حتما خوشحال م انیبه ک  دیبا  -

خوب   دنیروح آدما و فهم دنینبودم د یراض تمیقابل  نیاصال از ا اینگفتم برعکس س یزیچ
  یخبریاز درون آدما ب یوقت کنمی که بهش فکر م  هیز یچ نی بد بودن ذاتشون آخر ای بودن 

خبر هاشون با  یبعض فیکه از ذات کث یتا وقت یباهاشون ارتباط برقرار کن یتونی راحت تر م
  نیکه داشتم تمر  یبار نی آخر اد ی  ایبعد رفتن س یر ی ارتباط بگ باهاشون  یکن یو سع یباش

بار راحت تر از دفعه قبل مشتم   نیکردم دوباره تمرکز کنم ا  یافتادم سع کردمیعنصر آب م
  نیهم ی باز برم برا طیو... به مح  اچهیو در  باریتصور جو ی برا دادمیم  حیپراز آب شد ترج

  .ودکه آتش ب ی رفتم سراغ عنصر بعد

قشنگش رو کف دستم   ی گرماشو کف دستم حس کردم و بعد شعله فکر کردن بهش با
 .دمید

که باد بود!   ی با ذوق رفتم سراغ عنصر بعد دادیبود گرماش لذت بخش بود آزارم نم بیعج
  یاز اون ترزیانگکف دستم نظرم رو جلب کرد شگفت  کی دوتا گرد باد کوچ هیاز ثان یتو کسر

 با فکر کردن بهش مشتم پر از خاک شد.  خاک بود ی عنصر بعد کردمی بود که فکرش رو م

 ی واقعا جا کی اتاق کوچ نیامتحان کنم اما ا نیها رو تو ابعاد بزرگترعنصر  خواستی م دلم
  هیممکنه کنترل عنصرها از دستم خارج بشه و  ست ین هایکارن یری ش نیا  ی برا یمناسب
هام رو بستم که دوباره  دم برسه. چشم هم نتونه به دا ایس یبه آب بدم که حت یگلدسته

 حس معلق بودن.  دادحس آشنا بهم دست  کی

بار   نی هوا معلق بودم اتو  دی از نور سبز و سف ی ارو باز کردم دوباره تو حاله هامچشم 
 ! دمی نترس
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هام تا  و مقابله کنم با ترس   رمی بگ ادیکه انتخاب شدم که تجربه کنم   یخود منم، من نیا
از پشت   یپر  ی آشنا  ی صدا نی ز یکه ظالمن و دنبال خون و خونر  ییوس کسابتونم بشم کاب

 ! دی سرم نجوا گونه به گوشم رس

 !یو قدرتت رو کامل کن یخودت رو جمع و جور کن ی زود نیبه ا کردمیراستش فکر نم -

برگردوندن   ی که عمو برا ی همون ساحره ا دمیرو د ندا یسمتش در کمال تعجب ل برگشتم
 محافظ منه؟!  یحافظم ازش کمک گرفت اگه اون ساحره است پس چطور پر 

ام محافظت ازت مجبور شدم به دوروغ به عموت بگم ساحره  ی اما برا ی شکه شد  دونمی م -
 م کمک گرفتم که بهم اعتماد کنه!از جادو  کمیو 

 ! ؟ی ستیساحره ن تو  یعنی -

 محافظ توام!  ینه من پر -

 ! دمی خدا چرا زودتر از صدات نفهم ی وا -

آزاد کردن    ی امن و باز برا ی جا  هی! اآلنم امدم دنبالت تا ببرمت دیرسیزمانش م دیچون با  -
 . روتیکامل ن

 اطالع بدم! انیبه ک  دی ام راستش من با -

 !؟ هیبراشون خوب باشه نظرت چ  یاسترس و نگران کمی به نظرم  -

 !؟یکنی م یشوخ -

که   نهیحاال وقت ا ی زدشون کردشگفت   یچند روزه حساب نی بانو به نظرم ا امی کامال  جد -
 ! یبراشون زهرمار کن اوضاع رو  کمی

 ! م؟ی گردی برم یک  -

 ! می گردیساعت برم۲۴رامونا کمتر از  با کمک  نهیقابل تحس شرفتتیپ -
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 رامونا؟!  -

 آره محافظ دوم توئه! -

 ! یبیچه اسم عج -

  شی توانا ایربط به قدرت   یاسمش ب یشی به بعد با هر کس که رو به رو م نی از ا -
و البته  امی و سرگرم جانی نگهبان عاقله هرچند که من دنبال ه ی! رامونا به معن ستین

 بابا بزرگ به تمام معناست!   کیمحافظت از تو اون  

 زدم و گفتم:  ی اخنده  تک

 دنده!  کیمنه   ی برا یجالب بیمحافظ عاقل ترک   کیبا   ونهی د یپر کی  -

 زد و گفت:  یچشمک

 !ومده ین یتا کس یرو جمع کن اتیلوازم شخص یسر هیدست لباس و  ک یبهتره   -

  -قلبم به تاپ جانیآماده بودم از ه قهیدقرو تکون دادم و مشغول شدم کمتر از ده سرم
 تاپ افتاده بود.

هام رو گرفت و  دست  یوقت عرضه انجام دادنش رو نداشتم پر چیکه ه یاز خونه! کار فرار
 وسط جنگل با تعجب گفتم:  می دیرس  هیاز ثان یتو کسر

 ! ؟ی کار رو کرد نیا  یچطور -

 زد و گفت: یملوس لبخند

 !یتون یتوهم م هاست ی ها و پرفرشته  ی هااز قدرت  یکی   نیراحت ا  یلیخ -

  کینزد  یومدوقتی ذاب شدم که سمتمون ممرد قد بلند ج هیامدم جوابشو بدم متوجه   تا
 گفت:   ندایشد ل

 ! ی سالم رامونا درست به موقع امد -
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 زانو زد و گفت: دی که جلوم رس نیهم

 بانو!  کنمیو سالم مالقاتتون م حی خوشحالم که صح -

 گفتم:  هی مونگال نگاش کردم و بعد چند ثان نیع 

 ممنون رامونا از جات بلند شو!  -

 بلند شد گفت:  یوقت

 ؟ی خبر داد ان یبه ک  ندایل -

 گفت! رامونا با سرزنش گفت:  ییزد و نچ بلند باال یطونیلبخند ش ندایل

با خنده بهم   ینگاه ندای! ل؟ی همه سفارش کردم بهت بازم کار خودت رو کرد نی چرا آخه ا -
 انداخت و گفت: 

 س؟! بابابزرگا  نینگفتم ع -

 که رامونا گفت:  دم ی خندم گرفت و ناخداگاه باهاش خند ندا یل افهیلحن و ق از

 ! دهی بانو از شما بع -

 رو باال انداختم و گفتم:  شونم

 تنوع الزمه!   یگاه -

و زودتر   میکنی رو شروع م نی تمر گهی ساعت د میکلبه ن میرو تکون داد و گفت بر  سرش
 هام رو تو حلقه گردوندم و گفتم: خون به پا نکرده چشم  انیقرارگاه تا ک  می برگرد

 کردو گفت:  ی داره. خنده مردونه ا یپات یقاط  هاشم ی بچه س ن یا  ی دیتوهم فهم -

 رو نشناسه! هاشت یو عصبان انیکه ک  هیک  -
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درخت   کی  ی باال یکلبه چوب هی بزنم غیج یاز خوش خواستی دلم م  دمیکلبه رو د یوقت
بود  زیآرزوش رو داشتم فوق العاده قشنگ و تر و تم شهیکه هم یز یتنومند و بزرگ چ

 سرخ مثل خون بهم داد و گفت :   شهیش کی   نداینشستم ل یوقت

 بخور!  -

 چرا؟!  -

 . یبه خون خوردن نداشته باش ازیو چهار ساعت ن ستیتا ب کنهی کمک م نی ا -

 از رامونا نبود. یداشت خبر یطعم خوب رو تکون دادم و خوردمش خوشبختانه سرم

راحت و ساده رو تو   یزندگ  کی  لیهمه وسا  کردیکنکاش م دوباره داشت کلبه رو  هامچشم 
سرسبزش بود   ی هاکه رو به برکه و درخت  رشینظی ب و یخودش داشت از همه جالب تر و 

به دور از هر   کنمی م یجا و زندگ  نی ا امیراحت م  الیروز از عمرم مونده باشه با خ هیقطعا 
 کباب وارد شد و گفت:   خی به چند س امونار هو ی یجانیاتفاق و ه

 .می گشنشه کباب گوشت گوزن دار یک  -

  دهیکه تا حاال طعمش و نچش ن یبود با ا ز یکلبه واقعا وسوسه انگ ی تو فضا رشینظ یب عطر
رو   یچوب ینیس  یاس وقتخوشمزه  یلیببندم خبودم و گرسنه نبودم اما حاضر بودم شرط 

هام رو برداشتم و با اشتها شروع کردم به خوردن و چشم  خیس  کی جلمون گذاشت 
 در امد. ندایل ی که صدا بردمی لذت م رشینظی بو با تموم وجود از طعم  بستمیم

 !؟ شمی من دارم خاله م هینکنه خبر  یه  -یه -

 هان؟!  -

 !ادیحامله برم ی هافقط از زن یخوریکه تو غذا م  یمدل -

از  ییبه بازوش که گرد طال  دمی گفت که تا بناگوش سرخ شدم و کوب  یچ دمیفهم تازه
 ستاره شد و رو پشت دست راستم نشست.  کی شکل  بازوش بلند شد و 
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 که رامونا با تعجب گفت:  کردمی پوستم نگاه م ی رو ییتعجب داشتم به ستاره طال  با

 براتون صادر شد! چطور ممکنه؟!  شهیهم ی برا ایرو  نی من مجوز ورود به سرزم ی اوه خدا -

 هم با تعجب گفت: ندایل

 مجوز صادر شده بگذره!  نی هزاران سال از آخر  دیشا  -

 !یاجازه رو دار نینرفتن و حاال تو ا  نشونیها به سرزمو الهه هایپر  ریساله که غ یلیخ

 دهنم رو قورت دادم و گفتم: آب

 مجوز استفاده کنم! نیفعال قصد ندارم از ا ینباشه ول لیدلی اجازه ب ن یا کنمی فکر م -

 گفت:  یبا ناراحت ندایل

از  ی خوایچرا نم  دهی رو نم نشیاجازه ورود به سرزم لیدل یکس ب چیملکه مادر به ه  تایبن -
 !؟یفرصت استفاده کن نیا

 تم: و گف دمیکش یقیعم نفس

و بعد مالقات با آلفِا    روهامهیکامل شدن ن  کنمیکه بهش فکر م یزیچ ن یتر االن مهم  ندایل -
 نه! ای شما  نی به سرزم امی که ب رمیگی م میبعدش تصم نی محافظ

بساط غذا رو جمع کرد و   عی نگفت رامونا هم سر  یزیسرش رو تکون داد و چ یناراحت با
 گفت: 

 ! میرو شروع کن نیبهتره تمر  -

مجوز پا به  هیبود که ندونسته و فقط با   ی اد یانتظار ز  رونیحرف از کلبه زدم ب بدون 
  گانهیب با  ی خودم تقر  نی سرزم ی هاکه هنوز با موجودات و آدم  یبذارم؟! من ی اگه ید ن یسرزم

  رامونا به خودم امدم. ی بودم با صدا

 لطفا ! دیا یبانو دنبالم ب -
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لحظه دست از  هی یحت  دمید  یبشر و از وقت نیراه افتادم ا حرف پست سرش  بدون 
موقع حرف زدن هم ادب و وقار از کلماتش   یو احترام گذاشتن بر نداشته حت   فاتیتشر
 نکنم!  یاحساس راحت ادیز شهیباعث م نیهم  زهیریم

 بانو؟!  -

 بله رامونا. -

 مقدس!  نی به زم می دی رس -

 مقدس؟!   نیزم -

 رو کامل کردن! روهاشونین هاده یکه اکثر برگز   هیجا مکان نیبله ا  -

وجود قدرت و در خودش حس کرد و فکر   یوقت ی اده ی که اگر برگز  نهیا  نی زم نیا  تیخاص
 ! رهیگیرو ازش م  روهاشیبه سرش زد خاک مقدس تموم ن یطانیش

 چه جالب!  -

و در  نیزشون استفاده کنرو به نوبت ا روهاتونیاهدافتون و ن ی رو دیشروع تمرکز کن  ی برا -
  نیهم  ی برا  ستین یبگم کار راحت نم یو ا نیاستفاده کن دی انتها هر چهار عنصر رو باهم با

ها قدرت  نیا  قیال نیتا هم به خاک مقدس هم خودتون اثبات کن نی ساعت زمان دار۲۴
 آب رو انتخاب کردم و تمرکزم رو جمع کردم! هایو عنصر پاک  دادمسرم رو تکون  ن یهست

  دونمیغلط نم ایدرست   کردمی رو از خودم دونستم تالطم آب رو تو وجودم حس م آب
انتخاب   ی کامل آب ،به جا ی رویبه ن دنیپله و رس -پله  ی به جا خواستی ازم م زمیغر
  ی رویو گذاشتم ن درونم گوش دادم ی رو تو خودم داشته باشم به ندا ای در هو یو رود  باریجو

کردم و  یآب رو کامال حس م  ی قدرت شناور بودم و خنکا ی تو نآبم کامل آزاد بشه انگار م
  آرامش بخش بود.

 داده بود! لینبود انگار سلول سلول بدنم رو آب تشک یشدم باور کردن رهیدستام خ به
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 !کردیم یوجودمه منو راض  ی ملکول آب تو انوس یاق کی که اندازه  نیا حس

ها از اطراف  و آروم آب  صدایطور که ب نیو هم باره عنصر آب رو فراموش کردم  ک ی به
نبود فکر    ازین گهی حاال نوبت آتش بود د که انگار وجود نداشتن  یشدن به طور دی بدنم ناپد

 کنم.

 زدنیم  رون ی بکه از بدنم  ییهاآتش کل وجودم رو گرفت انگار زاده آتش بودم شعله   چون
رقصان بود که  یآتش من ی هانداشتم تو شعله  ی حس بد چیبخش هلذت  ی و جز گرما

  دمیو چرخ دمی دور خودم چرخ یزی قدرت، حاال نوبت باد بود! به طور غر نی از ا بردیلذت م
که متوجه   بردمی قدرت هم لذت م  نیو داشتم از ا  گرفت شکل    میعظ ی که دورم گرد باد

 هاشون رو شکست. کرده و شاخ و برگ  تیند درخت اطراف رو اذ شدم طوفان وجودم چ

  ی بزنم پا بیآس هیداد چطور دلم آمد بخاطر لذت خودم به بق یجاش رو به شرمندگ  لذت
که از درخت بهم منتقل   یدرخت نشستم و دستم رو گذاشتم رو درخت از شدت حس غم

درخت  ی بار صدا   نیدوباره امتحان کردم ا هیشد شوکه شدم دستم رو برداشتم بعد چند ثان
انتظار   عتیکه روحش گره خورده با طب  عتیدختر طب ازشوکم کرد اون   شتریکه ب دمیو شن
ن رو  معلق کرد و م بود ناخداگاه دوباره نور منو  ریرو نداشت اون ازم دلگ یخشونت نیهمچ

جوونه  دی جد ی شاخه ا ،ی شکستگ ی کرد با لمس جا ییسمت شاخه شکسته درخت راهنما
بود قدرت   نی هم یواقعرفتم لذت  ی بعد ی هاو درخت  ی بعد ی هاسراغ شاخه ی زد با شاد

  رمی اطرافم بگ ی رو از درخت ها یحس زندگ  تونستمی ها مدرخت  میبعد ترم هیکمک به بق
عنصر آخر دستم رو   ی بدونم برا عت یروح خودم رو جز طب هیفقط کاف عتیارتباط با طب ی برا
کردم  یکه تو وجودم حس کردم شوکه شدم نشستم و سع  یگذاشتم از قدرت نیزم ی رو

 گفت:  ینیدلنش ی و فکرم رو آزاد کنم که همون لحظه صدا مروح و جس 

 ! عتیطب ی بانو  ی سالم بر تو ا -

بودم اما انقدر صداش آرامش داشت که اضطراب جاش رو به آرامش داد و آروم   جاخورده
 زمزمه کردم:
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 ! ؟یهست یک سالم تو  -

 من آنجل روح خاک مقدس هستم!  -

 گفتم:  یشرمندگ  با

و غرق شدن تو قدرت   هیکه فراموش کردن بق دونمی! م ؟ی ریهام رو ازم بگکه قدرت ی آمد -
 ست.ا ده ی برگز کی اشتباه   نی بزرگ تر

  دمیفهم  یمونیو حاال که پش ی و اون رو جبران کرد ی شد که متوجه اشتباهت  ن یهم -
 بهت اعتماد کنم!  تونمیم

 هام رو داشته باشم؟! قدرت  تونمی من هنوزم م یعن ی! ن؟یگی م ی جد -

تو   هاده ی از برگز  یلیخ یدار ی چون روح پاک و بزرگ  ی تو انتخاب شد تا یبن یتونی اره م -
  شنی هم قبول م های لیخ اما شهی و قدرتشون گرفته م کننی مقدس اشتباه م نی امتحان زم

 . رن یمی شدن و با خفت م دهیبرگز  یچ ی برا  کننی و در ادامه راهشون فراموش م

 استفاده کنم!  گران ی کمک به د ی ام از قدرتم برا زنده  ی تا وقت دمی قول م -

هر وقت احساس خطر  ی تونی م عتیبا طب روحت گره خورده یعتیتو دختر طب  تایبن -
 !یاز اون بش یو جزئ نیزم  ایرو درخت کوه  یبذاردستت رو  ی کرد

 بشم!   ینامرئ یعنی -

 به خونه! ی برگرد یتونیدرسته، درضمن قدرتت کامل شده و م -

 اما من چهار عنصر و هنوز باهم ندارم و بهشون شکل ندادم! -

  عتیکه تو طب یو هرچ عتی به بعد طب  نیرو بهت داده از ا نیا  هیبه عنوان هد عتیطب -
 !ی که بخوا هیفقط کاف کنهی راه بهت کمک م ن یوجود داره تو ا

 ! اومدنیو رامونا شدم که سمتم م ندایرو باز کردم و متوجه ل هامچشم 
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 تو بغلم و گفت:  دی پر ندایل

 کامل شد!  روتیدختر معرکه فقط تو هشت ساعت ن ی اتو معرکه -

که ستاره بود   ییدست راستم درست جا ی بهش زدم که متوجه نگاه گنگ رامونا رو ی لبخند
سرخ بود و داخل ستاره شکل چهار عنصر  رهیدا  هیشدم به دستم نگاه کردم دور ستاره 

با   ندایمامان نقش بسته بود آب دهنم رو قورت دادم که ل  کشو دیدرست شکل کل عتیطب
 تعجب گفت: 

 کنم؟!  یکه من فکر م یکنی فکر م یرامونا تو هم به اون  -

 لب جواب داد:  ریبه دستم بود و ز رهیسردرگم هنوز خ رامونا

به   خوانیاونا م  نشونیستاره کامل شده نشونه اتحاده و جدا از مجوز ورود به سرزم نی ا -
شما از    رفتن یپذ  یو شکل چهار عنصر هم معن ن یجنگ باش نیشما کمک کنن تا برنده ا 

  !عتهیطب قیطر

  ستم یخوشحال بودم که تنها ن  دمیآنجل رو فهم ی ها حرف  یرامونا تازه معن ی هاحرف  نیا با
لنگه پا دم  کی روزا انگار شانس  نیا  اعتماد باشم نی ا ستهی شا دوارمیو ام  راه نی تو ا

 گفتم:  ندایرو به رامونا و ل ارهیم یمنیُ و برام خوش  ستادهی ا خونم

جا   نیاگه ا خوامی دارم خون م از یقوا ن د یبه تجد  کنمی حس م یام و از طرفخسته  یلیخ -
 قرارگاه!  م یبرگرد  میندار یکار

 سرش رو تکون داد و گفت: رامونا

 خطر ناکه! یاالن شبه و برگشتن کم یول می ندار یکار گهی جا د نیا

 گفتم:  ینگران با

به  ازین رو  یازم سر بزنه من هنوز کنترل یام بشه و فردا اشتباهتشنه ی ادیز ترسم ی م -
 ام ندارم!خون 
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 رو تکون داد و گفت:  سرش

  .می رو از کلبه بردارم و بر لمیوسا نی پس اجازه بد -

رو در آغوش گرفته   یکی شدم به جنگل که حاال تار ره ی تکون دادم و خ دی تا  ی به معنا سرمو
 .اومدی ترسناک به نظر م ی و آرامش کم  ییبایز  ی بودو به جا

 که رامونا امد گفت:  دی طول نکش شتریب قهیدق چند

 .می بر  -

 تعجب گفتم :  با

 ! م؟ی بر  -

 بله  -

زد بهم فکر کنم تموم   ندایکه ل ی که با سقلمه ا نیکنی چرا از جادوتون استفاده نم خب
 گفت: یپاچگبا دست  ندایل ختی جواره بدنم به هم ر 

 . می زودتر بر ستین یکه راه نهیام منظورش ا  -

خطا کار دست   ی و اونم مثل دختر بچه کوچولوها کردی داشت نگاهش م ینیزبی با ر رامونا
 پاچه شده بود! 

 گفت:  یبا کالفگ ندایل

از   تونمیوقت نم  چی ه جا نیبا تله پورت آوردمش ا  کنمی خب بابابزرگ اعتراف م یلیخ -
 نگاه در برم.  نیا  ریز

 با اخم گفت: رامونا

 ! اد؟یم ش یپ یاگه بتونن رد بانو رو بزنن چ  ی فکر نکرد نی به ا -
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 گفت:  یبا ناراحت ندایل

 نباشه!  صیبردم که قابل تشخ نیرو از ب تا یبن ی بو میبخدا قبلش با گرد جادو -

 گفت: تی با عصبان رامونا

ها ممنوعه مگر با دستوِر ملکه مادر و مطمئنم بدون  آدم  ی ایاون گرد تو دن ی واستفاده  -
 .ی کارو کرد ن یاجازه ا

 به رامونا و گفتم: رو کردم  نگفت یزی انداخت و چ نی سرش رو پا یبا ناراحت ندایل

 . کنهی م وونمیعطش خون داره د سیبا تله پورت برگردون حالم خوب نمن رو   -

 من گفت:  -من  با

 کار خطرناکه! نی اما بانو ا -

 تو هم و گفتم:  دمیرو کش هاماخم

 اونم با تله پورت!  می ! بر ستین کنمی که من ناخواسته تو عطش م ی تر از کارخطرناک  -

از   یو تو کسر  می گفت و اونم سرش رو تکون داد و دست هم و گرفت ا ندیتو گوش ل یزیچ
 . می بود ابونیخ کی قرارگاه نبود وسط  هیبا تعجب اطرافم رو نگاه کردم اما شب م ید یرس هیثان

 تعجب گفتم: با

 ! ستیجا قرارگاه ن نیا  میفکر کنم اشتباه امد  -

 گفت:  رامونا

  شیتا بق جان یا  میامد  انیک  یقرارگاه آموزش  وفتنیشما و به خطر ن تی امن ی درسته، برا -
 ! میرو پرواز کن
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شد   یچ دمی! نفهمدادی قدرت م ی رو حس کردم بو ی االعاده خون فوق   ی بو نیح نی هم تو
  دیرسیکه به مشامم م ییسمت بو ادی نتونستم خودم رو کنترل کنم و با سرعت ز گهیکه د
بعد   یکم د یرسی م نیهام به زمگل، گام  ی هاگل برگ  یباد و به نرم ی به تند  یسرعت  دمیدو
شدم اما   اهیسآشام بهم فهموند جذب خون خون  میخالکوب  سوزشبست  به کوچه بن  دمیرس

اون قدر   تو گردنش فرو کردم هام رو روش و دندون  دمیپر  هیاز ثان یمهم نبود تو کسر
همه خون بدنش و   با  یبود تقر دهیفای ب فرار کردن ی بود که دست و پا زدنش برا یزخم

رو با لمسم خاکستر کردم اما   اه یسآشام ! وهمون لحظه خون دنیو رامونا رس ندایخوردم که ل
چندتا   ای  کی بود که هنوز   یمعن نیبه ا  نیهنوز ادامه داشت ا می سوزش خالکوب

بودن رامونا و   که سمتم حمله کردن دو تا دینکش یدور و بر هستن طول نی ا اهیسآشام خون 
از خجالتش در امدم و نتونستم   یحساب گشون ی د یکی شدن و منم با  ریدرگ  یکی با  ندایل

خونش رو    شترِ یبازم ب یول  که عطش نداشتم نیبا ا رمیجلو وسوسه خوردن خونش رو بگ
 بعد خاکسترش کردم!خوردم و

از پشت بهش   کردی مبارزه م ی شده بود و رامونا با زحمت داشت با اون لعنت یزخم ندایل
 و تو گردنش فرو کردم!  شمین ی حمله کردم و دندونا 

جنون   اد یخوردن خون ز دونستمیکار و کردم م ن یلذت خون خوردن ا  ی بار فقط برا نیا
که با  یلذت  نیبا ا مقابله کنم   تونستمی رو خودم نداشتم و ناخداگاه نم یاما کنترل ارهیم

از قدرت   یوبعد خاکسترش کردم موج دمی خواستمش همه خونش رو مک یتموم وجود م
حس   نی مقدس ا نیزم موقع کامل شدن قدرتم تو  یتکردم که ح یرو تو وجودم حس م

. االن قدرت انجام هر  گرفتی آشام نشأت مرو نداشتم و همه از خوردن خون سه تا خون 
با قدرت  امی خاکستر آشامخون  کی من   ستیدار من نجلو  کسچ یرو دارم و ه یکار

 ! عتیطب ی و بانو  مرگی فرشته 

 فرد ماوراء هستم!  ن یتونه با من مقابله کنه من قدرتمند تر  یکس نم چیه

  گهید ی هاآشام از خون  شتریسرعت و قدرتم ب  دونستمی م یحت دنی کردم به دو شروع
 است. 
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 و مخم بود!و رامونا ر  ندایل ی هاکردن  صدا

  ادیرو ز  دنمیسرعت دو  کنم یتونم همه رو رهبر  یجواب پس بدم من م  یبه کس دی نبا من
 نبود!  ندایرامونا و ل ی از صدا یکه خبر دمی کردم اونقدر دو

 ایکه س  ییبه همون جا  دمیاما رس  یچه طور دونمی بود که دنبالش بودم نم یزیچ  نیا و
دل کوه که آسمان پر ستارش سکوت و  تو   ی آورده بود همون چشمه بار من رو  نیاول

شروع کرد به   م یاز آمدنم نگذشت که خالکوب قهیهنوز چند دق کردی م هیآرامش و به آدم هد 
نفر امدن جلو   یس -ست یچند لحظه بعد حدود ب سوختن خودم رو رسوندم پشت کوه

 گفت:  شونیکی چشمه 

به درد نخورش دور هم جمع شد   ی دور از چشم انجمن و اعضا شدی که م ییتنها جا -
 بود! جان یهم

 سرش رو تکون گفت :  گشونی د یکی

 بگو!  دی خب باراد از اخبار جد یجا قرار گذاشت نیکه ا هیمنطق  هیآروم ی جا -

 داشت صداشو صاف کرد و گفت:  یکه چهره بور شونیکی

  اهیسی هاآشام و تعداد خون  م ی بود نی دجمع کردن متح  ریکه ما درگ  ری چندماه اخ  نیتو ا -
 ! میدادی م شیرو افزا 

 !دادنیم  می و اون رو تعل کردنی محافظت م دی و گروهش داشتن از فرشته مرگ جد انیک 

 نبود برام گفت:   صینشسته بود صورتش قابل تشخ یکی که تو تار ی مرد  کی

تا   می کن لشی تبد دی ما با ان یکرده اما قبل ک  دای زودتر از ما فرشته مرگ رو پ ان یپس ک  -
  کرده. دا یکه فرشته مرگ رو پ یباراد مطمئن از ما بشه یجزئ

 پسر بوره جواب داد: دوباره
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اطالعات رو در عوض   نیکه اسمش بهداده ا نی محافظ ی از کارآموزها یکیاره مطمئنم   -
 م یکن لشی ه بعد از گرفتن فرشته مرگ تبد شدنش به ما گفته قرار ل یتبد

 مرده جواب داد:  همون

 ... د یبوده! ما با  نیهم ی برا  انیک  یچند حمله ناموفق ما به قرارگاه آموزش لیپس دل -

اونا رو متوجه  پام  ریز زه ی ر ناله چند سنگ  ی صدا   دوی لحظه پام لغز نیتو هم درست
 حضورم کرد.

 رو صورتم و تا خواستم برم پسر بوره گفت:  دمیشال رو ازسرم و کش  عیسر

 اون جاست؟!  یک  -

کنم و چند قدم رفتم سمتشون که همشون   طنتی ش  یدلم خواست کم یآن  میتصم هی تو
 گارد گرفتن و چندتاشون شکل گرگ شدن پسره دوباره گفت:

 ! ؟ی هست یتو ک  -

 زدم و گفتم:  یصدادار پوزخند

 کابوستون! -

بهتره   ا یکه داشتم  ی قدرت ن یبا وجود چند یعاقالنه نبود حت یینفر اونم تنها یبا س یریدرگ 
 بگم نشون دادن خودم اشتباه بود! 

االن وقت    ستیفرشته مرگم کامل ن  ی رویهنوز ن یول  امیکه نود درصد از پسشون برم نیا با
  نیواگر بخوامم اون ها همچ ستیکار من ن دنیچون عقب کش ستیهم ن یمونیپش

 لحنم گفتم:  ن یپس با محکم تر  دن ی بهم نم ی اجازه ا

 من کابوستونم!  -

 پسر بوره با خنده گفت:  همون
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 ! و بهم حمله کرد! ؟یسرخ بش ن یکابوس متحد ی خوایم  یوجب کی هه تو  -

تازه   ک یرو نداشتم اما باهاش مبارزه کردم نه مثل   یعکس العمل نیکه انتظار همچ نیا با
فرصت دفاع از  ی. حتکردمی تند تند بهش حمله م یخاکسترآشامخون  ک یوارد مثل 

  فیضع ی اد یز نایرو لبم شکل گرفت ا  ی حمله کردن پوزخند برسه  خودش رو نداشت چه 
 با من!  یدشمن ی بودن برا

  نهیکه دو نفرشون گرگ  گشونی بار پنج نفر د نیاش دادم، اآب خوردن شکست  نیع راحت
اما از پسشون بر امدم تا امدم   سخت شده بود مبارزه کردن یبودن بهم حمله کردن کم

که زود عکس العمل نشون دادم اما  نیاز پشت بهم حمله کرد با ا شون یکیرجز بخونم  
 ! دیبازوم رو خراش

  قیعم ینشسته بود بهم حمله کرده نفس یکی که تو تار ی همون مرد دمی که کردم فهم دقت
 گفت :  دویکش

 خونه!صالخ  تو  ی خودت امد ی مرگه با پاعطر خونت نشونه فرشته  -

  تیاز ماه ی الحظه  ی عطر خونم آماده حمله بودن برا ی جعمشون با بو ی هاآشام خون  تموم
 ی هاآشام با چشم پونزده تا خون -ده  دمی خودم رو فراموش کردم و از وجودشون ترس یاصل
به  کردن من بودن آب دهنم رو  کهیت-که یده تزده آما رونیب شین ی هاگرفته و دندون گر 

رو بستم وجود نور رو درون خودم حس کردم ناخداگاه دور   هامقورت دادم و چشم  یسخت
  رونی ب دنیاز قلبم پر کش ییطال  ی هاکه نور وجودم شکل پروانه  دمیو چرخ  دمیخودم چرخ
 گرفتن! و دورم رو 

 یم  یاز من دفاع کنن هرچ یطور نیا  خواستنی م عت یطبی مرگ و بانوفرشته  ی روین
 : دی حالش بهتر بود پرس یشدن پسر بوره کم یخواستن بهم صدمه بزنن پروانه ها مانع م

 ! ؟ی هست ی چه کوفت گهیتو د -

 غرور جواب دادم :  با
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  گفتم که کابوستون  -

ا ادامه رو دستم که خونم رو بخوره انگار پروانه ها سوزوندش ام دی از خوناشام ها پر یکی
 زد: ادیهمه خون رو برگردوند و با انزجار فر هیداد و بعد چند ثان

 ! یهست یچه فرشته مرگ  گهی تو د دهیطعم خونت مزه زهر م-

 بود گفت:  یکیکه تو تار ی مرد  همون

  دی طعم خونت نبا یبش  لیهم که تبد دی آشام سپبه خون  یحت یول ی شد  لی پس تو تبد -
 ! اهیسآشام خون کی به  ی شد لیعوض بشه! پس تبد 

 ام رو خورده بود گفت: که خون  ی مرد

  شیاطینبض و عالئم ح ی انسان عاد ای  دیسپآشام خون  کی بدنش گرم بود مثل  انینه بر  -
 بود! ی عاد

 گفت:   انهیاسمش بر دونستمیکه حاال م یکی تار مرد

بگو از  حداقل  دمیتو ند  ی ها ییمثل تو با توانا   ی موجود چی تو تموم عمر هزار سالم ه -
 ؟ یکدوم گروه

 پر از طعنه گفتم: ییصدا  با

 ! دیبهتره بگم دشمن  ای نی هستم که شما ازش متنفر یقطعا از گروه -

ها و الهه  نهیاز گروه گرگ  دمی و جادوگران شا یپر  ای ییهاآشام که از خون  نهیمنظور من ا  -
 ! یباش

رو   شناختمی م د یکه با یکه دشمن نهیدارم مهم ا یچه قدرت  ای امی از چه گروه ستی مهم ن -
 شناختم! 

 سرت رو به باد بده!  ی ادیجسارت ز یکنی فکر نم  یزبون دراز ی ادیز -
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 نه من که از خودم مطمئنم! زنهی بترسه که بلف م  دیبا  یاون -

 مراقب خودت باش!  ستی خوب ن ی ادیدختر کوچولو شجاعت ز -

 :دمی گردنش و تو دستم گرفتم و فشردم و تو صورتش غر هیاز ثان یکسرتو  تیعصبان با

اما فرصت حروم کردن   رمیجونت رو بگ  تونمی زحمت م نیحاال با کمتر  ن یهم -
دوست دارم ُطعمم رو   زارمیچون من از کشتن بدون لذت ب  دمی رو بهت م شتریب ژن یاکس

 زجر بدم! 

و با    نی ش کردم زمو خرخر گلوش بهم هشدار مرگش رو داد پرت ش ی رو به کبود چهره
 پشت خودم شدم. هیاز اونجا دور شدم متوجه چند تا سا که داشتم یسرعت  نیشتر یب

ساعت رفتم   کی عوض کردم تا راهم رو گم کنند بعد   ری کردم و انقدر مس شتری رو ب سرعتم
 قرارگاه! 

مظطرب منتظرن تا رفتم   انیاعضا ک  هیو رامونا هم کنار بق ندایکه ل دمی کمال تعجب د در
بودبا سرعت امد جلوم و تا خواست دست   انیکه متوجه حضورم شد ک  یداخل اول کس

 روم بلند کنه رامونا جلوش سبز شد و گفت: 

که دست   ن یچه برسه به ا یبه بانو رو ندار  نیهرچقدر هم که حق با تو باشه حق توه -
 !یروش بلند کن

گچ رو   یمشتش موند و کم ی که قشنگ جا  واریدتو   د یمشتش رو کوب تیبا عصبان انیک 
رفتم رو    هیبق یداغون و مظطرب و عصب افهیو ق  انیک  تیتوجه به عصبان یب ختیر نیزم
 گفت:  یملموس یبا ناراحت  ای شدم بهشون س  رهیخ نهینشستم و دست به س زیم

 خبر؟!   یب ی کجا رفته بود-

 گفتم: یی پس با پرو بدم حی که بخوام توض دمیدی نم یلیبراش تنگ شده بود اما دل دلم

 ! ستیبه تو مربوط ن -
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 تو هم رفت!  شتریهمشون ب افهیحرفم ق نیا با

 !آوردی سرم م ییبال   کیدونم اگه رامونا نبود قطعا   یبود که م انیتر ک  یهمه عصب از

 گفت:  یبا ناراحت ندایل

 . میما محافظ شما یناسالمت نی بر ییرامونا جا بدون منو و دی شما نبا-

 رو تو حلقه گردوندم و گفتم :  هامچشم 

 تونم از خودم محافظت کنم.  یم -

به زخم دستم انداختم   یشده نگاه   یکه دستتون زخم نهیهم ی حرص جواب داد برا با
 هنوز تازه بود. 

با شاخه درخت   یام رو باال انداختم و گفتم اتفاقشون  ی دیقی ب با آمدی ازش خون م و
نگاهم به دستم افتاد همون جا که نشون چهار عنصر بود درست وسط   هویشده   دهیخراش

  یجا هم بود و عنصر ها دورش بودند دست نیکه رو شونم بود ا  ی استاره نشون فرشته 
 ! سوختمی م  شیداشتم تو آت ارروش که بدنم داغ شد انگ دمیکش

  یچ دمیشد و نفهم اهیهام سجلو چشم  ایدن هویرو که باال گرفتم تا رامونا رو صدا کنم  سرم
 شد! 

 ( امندی)س

خبر رو به    نیخوشحال بودم و ا  یلیروحش فعال شده بود خ دنی د تی قابل  تایکه بن نیا از
و بهش گفته    دهی د نهیروح خودش رو تو آ  تایتعجب نکرد و گفت قبال بن ادیدادم ز انیک 

گرسنه شده باشه    دیبود با خودم گفتم شا  یکه اتاقش خال تایپنچر دوباره برگشتم تو اتاق بن
به شور افتاد نکنه  ازش نبود دلم  یقرارگاه رو گشتم خبر ی اما هرجا نیو رفته باشه پا 

نکنه تشنه شده باشه و خراب   ایباشنش    دهیانجمن دزد ی اعضا ایسرش امده باشه  ییبال 
جرعت   کردی و من رو نگران تر م خوردیبکنه هزار جور اگه و اما تو ذهنم چرخ م یرکا

روزا   نیا  شهیم یچقدر عصب دونستم یچون م اشتمند انیهم به ک  تایشدن بن دی گفتن ناپد
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فکر کردن و گشتن راه  یی تنها دونستمینبود م ی اما چاره ا ادهیز  یلی خ انیفشار رو ک 
بهم انداخت   ینگاه مین کردیداشت مطالعه م  انیانس شدم ک وارد اتاق کنفر ستیدرست ن
 و گفت: 

جا   نیا ی و امد ی رفته دست به آب که تنهاش گذاشت تاینکنه بن امند؟ی شده س  یباز چ -
  انیبهش بگم انگار سکوت من کار خودش رو کرد و ک   یچه جور دونستمی نم ی گزارش بد
 گفت:  یبا نگران

 افتاده؟!  یاتفاق تایبن ی نکنه برا ایس  شدهیچ -

 تکون دادم که داد زد: و کالفه سرم رو  دمیتو موهام کش  یدست

 شده؟!   یبگو چ یجون بکن لعنت -

 نبود!  تا یرفتم تو اتاق بن -

 !ی سالن غذاخور ای اط یرفته تو ح دیشا  -

  نکردم!  داش یکل قرارگاه رو دنبالش گشتم و پ کردمی فکر رو م نی منم اول هم -

 و گفت:   زیرو م دیمشتاش رو کوب یعصب

دردسر ساز بشه   تونهی م تایگم شدن بن  انیب  عیبگو سر هیشده؟! زنگ بزن به بق ی چ یعنی -
 برامون! 

مدام   انیک  انیها بفاصله که بچه  نیتو ا دادم امی رو گرفتم و به همه پ می حرف گوش بدون 
  دیبلکه بتونه حدس بزنه الاقل کجا رفته طول نکش رفتی و با خودش کلنجار م رفتی راه م

  دهی نبود مخصوصا  اگه دزد ی عاد زیچ تایخبر شوکه شدن نبود بن  نیهمه امدن و از ا 
 ! شدی دردسر م ی اون انجمن لعنتباشنش برامون تو  

 (انی)ک 
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  ی برا یندارم جدا از نگران یفرق  ش یرو داده با اسپند رو آت تایخبر گم شدن بن ایس  یوقت از
خودش و   ی رو یهستم! اون هنوز کنترل تایبن یاش نگران سالمت مسخره  ی انجمن و اعضا

 ! افتنیبه دردسر ب  هیبکنه که هم خودش هم بق یممکنه ناخواسته کار هاش ندارهقدرت 

 .کنمی رو از جا م هاشس ی دونه گ -هم که شده دونه یتالف ی بشه برا  دایاگه پ ی وا

کمکش   گفت ی هاش بگه اگه مچند ماه از قدرت   نی دندست نشد تو ا هیکه لجباز و   بس
  یهرکس نظر نشه یزودتر روش کنترل داشته باشه و انقدر آموزشش طوالن کردمیم
زا و مخرب بود باشه برعکس استرس  دیکه سازنده و مف نیبرعکس عوض ا دادیم
  تایتو اتاق و دنبال بنپسر امدن  کی  راههم یاون روز یاون پر چقدر گذشت که دونمینم
 ! گشتنیم

 گفت:  ی با ناراحت  ایبد باشه س د یبا  یلیاطالعه اوضاع خ یمحافظش ازش ب یپر یوقت

 ! میازش ندار یخبر شینه ساعت پ -از هشت - 

 پسره گفت:  که

شد که  یزی چ هی! اما موقع برگشتن کردنی م نی با ما داشتن تمر شینه ساعت پ -هشت -
  تیبا عصبان میکردی که اشتباه م نی جا اما مثل ا ن ی ا گردهیبر م م یفکر کرد  می گمشون کرد

 گفتم: 

 ! ن؟یدادی خبر م د یبا نیکنی شما بود؟! فکر نم  شیپ -

 دوخت و گفت:  یبه پر نگاه سرزنش بارش رو  پسر

 شد!  تونیباعث نگران ندایل طنتیش ن یا د یما رو ببخش -

 پس کجا رفتن؟!  ومدنین  نجایکه اگه بانو ا هنی موضوع مهمتر ا  اما

 نگاشون کردم و گفتم:  کالفه

 ! ن؟یکه گمش کرد شدیچ-



 وارونه   ی ا ی دن 

 
160 

 

 گفت:  پسره

 یخون ی بانو مجذوب بو میبرگرد م یتا خواست میقرارگاه بود  کینزد ی هاابون یاز خ یکی  -
 اون اطراف شدن! 

بانو   مید یرس یوقت م ید یخون دنبالشون دو ی رفتن دنبال بو عیشدت تشنه بودند و سر  به
که منو   نیحمله کردند با ا   گهی آشام دخون  بود دو  دهی آشام رو کامل نوشخون  کی خون 

آشام  بانو خون، خون   میایاز پسش برب  می نتونست یول می شد  ریها درگ از اون  یکی با  ندایل
 د. یرو هم کامل نوش  دوم

رفت   یح کرد و خونش رو خورد بعدش به سمتآشام سوم هم مجروو به کمک ما امد خون 
بود که سرعت   ادی ز ی به حد شونیبود قدرت و سرعت ا دهی فای اما ب مید ی ما هم دنبالش دو

کنار ما بود اصرار   یکه وقت ییاز اونجا  می رو گم کرد  شون ی نبود و ا سهیقابل مقا  شونیما با ا
 جا با حرص گفتم:  نیاومدن ا می هم فکر کرد ما گاهداشتن برگردن قرار

 رو کامل بخوره؟!  اهیسآشام خون سه خون  نیگذاشت -

 کشنده باشه!؟  تونهی از اون م ادیو استفاده ز  ادهیز های زهر خون اون لعنت نیدونینم

  هیآشام رو کامل تخلحاال اون سه تا خون  هیگرفتن تب خون کاف ی برا شونیکیخون   خوردن
بشه و   یفرج   می ساعت بود که منتظر بود  مین ه رفتهکجا گذاشت شدمیم  ونهی کرده داشتم د

 شهر رو بگردن.   ی جا -ی جا میرو فرستاده بود  نی برگرده چندتا از محافظ تایبن

دلم شور   نی آب شده بود و رفته بود تو اعماق زم قطره کی  تاینبود انگار بن تای از بن یخبر اما
 کار دستمون بده  تایخون بنو زهرِ تو   میبجنب ریکه مبادا د زدیم

رو   تایبزنم بن یتا رفتم حرف ادیبال سرش م یجور ن ی هستن که ا ییهاچه محافظ  گهید نایا
که   ی اکه سالمه خوشحال شدم اما فکر رو دلشوره  نیو ا  دنشی از د که وارد اتاق شد دمید

کنه با سرعت رفتم جلوش   ادیادامه پ  ادیز  میاز نبودنش به جونم افتاد اجازه نداد خوشحال
اونقدر عصابم داغون   واریبه د دمی بزنم تو صورتش رامونا مانع شد مشتم رو کوب یلیس که 

آرامشش عصابم رو   نی بود هم لکس یآروم و ر  یلیدرد رو حس نکردم خ ی اذره  یبود که حت



 وارونه   ی ا ی دن 

 
161 

 

  یوقت م؟ی همه براش نگران بود  یتفاوت باشه وقت  یانقدر ب تونهی م کردچطوری داغون تر م
دختر   نی جوش بود اگه چاره داشتم انقدر ا ک ینزد م داد خون یجور نی رو ا  امندیجواب س

 بهش گفت:  ندایل ادیبه عقل ب یبلکه کم گرفتمی مشت و لگد م ری گستاخ رو ز

 م یما محافظ شما یناسالمت نی بر ییبدون من و رامونا جا دی شما نبا -

از زخم دستش   دایل یاز خودم محافظت کنم وقت تونمی جواب داد م ی دیقی بازم با ب که
نشه؟ با   میترم  عیآشام سرخون  هیخراش رو بدن   کی گفت تازه متوجه شدم چطور ممکنه 

تا خواستم برم   با شاخه درخت مجروح شده هم باورم نشد یگفت اتفاق  تایکه بن نیا
 های افتادفکر کنم بدنش مقابل زهر خون اون لعت نی رو زم هوی نمیبب ک ی زخمش رو از نزد

 نگاه کردم که خودش متوجه شد دستش رو گذاشت رو پهلو  اکویبه د عیشده سر  فیضع
رو صدا زد    ندایجا جمع کنه و بعد از بدنش خارج کنه رامونا با تعجب ل  ک یتا زهر رو   تایبن

 و گفت: 

 اشاره کرد! تاید به دست بنو بع  نیبب جا رو  نیا  ای! بندایل ندا،یل-

 گفت:  دی رو د تایدست بن یوقت ندایل

 صلح عالمت کامل شدنشه. ن یبانو کامل شده و نشون متحد ی روهای ن شهیباورم نم -

 تعجب گفتم: با

 حلقه صلح؟!  -

 بهم انداخت و گفت:  ینگاه مین

 کنهیم یبانو رو معرف  ی هاکه قدرت ن یا نینشون در ع نیا   نیبله به دست بانو نگاه کن -
و   عتی بودن بعد طب های ها و پرگروه الهه  نیاول ده ی هم نشون م شونیا  نیبلکه متحد 

 موجودات و حاال فرشته ها! 

 تعجب گفتم: با
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 ! ؟یپس گروه ما چ -

گروه   کی فقط  هم قسم با بانوعه ی هاآشام سرخ رنگ هم نشون اتحاد خون  رهیدا ن یا-
 ! دهیمحافظ و سپ ی هانهیمونده اونم گرگ  گهید

 رو تکون دادم و گفتم :  سرم

 ! شن؟یاتحاد م نیهم وارد ا گهی د ی کسا -

 !ستنین نشون ندارن چون گروه اونا کامل موافق بانو  یبله ول -

 ! تایکه دوباره نگاهم افتاد به زخم دست بن دمیکش ینفس

 ی لب گفت و جا ریز ی ورد ع یسر ندایزد که ل رونی ازش ب یاهیدست زدم که دود س بهش
 زخم بسته شد! 

 گفتم:  کالفه

خواستن جاش رو   تا یخون بن  ی شکل گرفته اونا با بو اهیس ی زخم با استفاده از جادو نی ا -
اوضاع اصال  خوب   هوشهی ب تایاالن که بن برسونن بیکنن وسر فرصت بهش آس دایپ
 . ستین

 ! میامن باش ی ر جابه فک دی ماست با یجا باعث شکست قطع نیاونا به ا یناگهان حمله

و رامونا    ندایمکان امن بگردن فقط من و ل کی سرشون رو تکون دادن و رفتن دنبال  همه
 به رامونا گفتم:  رو  می اتاق بود تو 

 ! نیمحافظت کن تایاز بن نیکه نتونست ن یهست یشما چطور محافظ  -

 تکون داد و گفت:  یبا ناراحت سرش رو  رامونا
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  ایفرشته  یهامون کمه تا وقتها قدرت انسان  ی ایو دنت  می هست های ما از گروه پر -
هاش رو به ما بده تا قدرتمون  چند قطره اشک  م ی محافظت ازش آمد ی که برا ی اده ی برگز

 تونه مانع محافظت ما بشه! ینم یز یچ چیاون وقت ه کامل بشه

 گفت:  ندایتکون دادم که ل دنیفهم ی رو به معنا سرم

زود بهمون ملحق  ای  رید ی آماده بش هانه یرو به رو شدن با گروه گرگ  ی بهتره برا انیک  -
 .شنیم

از هدفش دور بشه وگرنه من اجازه برخورد با هر دو گروه   تایکه بن ادیب  شی پ یمشکل دینبا
 و گفتم:  دمیهام رو تو هم کشرو دارم اخم

من و   اهی س ی هاام آشبا خون  کنمی صلح و آرامش مبارزه م ی هزار و پونصد ساله دارم برا -
رو   تی آبک د ی تهد ن یبهتره ا میندار یمشکل  چیگروهم با هر کس که طرف آرامش و صلحه ه

 رو از رو بستن!  ری شمش شهیچون اونا هستن که هم یبگ  هانه یبه گرگ  یبر

رفتم رو به پنجره و   حرفیاجازه رو بهش نداد ب ن یبزنه رامونا با اشاره ا  یخواست حرف تا
دادم  یم رون یکه دودش رو ب طورن ی زدم و هم شی رو آت گارمی شدم به شهر آلوده س رهیخ

ما و   نیفرق بود ب  یکه کل نی با ا هاآشام با خون  هانه یگرگ   نهیرید یدشمن شیفکرم رفت پ
  ن یچندبشن   روبهبار هم با ما رو  کی حاضر نشدن  هانه یاما گرگ  اهیس  ی هاآشامگروه خون 

  ن یبار درخواست مالقات و اتحاد بهشون داده بودم اما هر بار با بدتر نی چند شیقرن پ
بار   نیاول ی دختر کله شق برا  کی شکل درخواستم رو رد کردند اما حاال قرار بود به واسطه 

مهمه که  نیهستن و چرا دشمنن برام ا  یچ  که ستیمن مهم ن ی برا  میمتحد بش
که  یزدم که دست یم شی رو داشتم آت گاریس نیچندم دونمی باشه نم  یکیهدفشون با ما  

و   بی پسر عج نی ا رو شونم نشست ومانع شد از گوشه چشم نگاهش کردم رامونا بود
 بیعج امکنه بر  تا یبن ی حاضره جونش هم فدا دمیکه امروز باهاش آشنا شدم و فهم  بیغر

 .شی ری پذ تیهمه مسئول ن یبود ا

 آمدم. رونیصداش از فکر ب با
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 !؟ یخت یکه انقدر به هم ر یکنی فکر م یچه خبرته مرد دود عمارتت رو برداشت به چ -

 و گفتم:  دمیکش  یکالفگ ی از رو یآه

راهم رو اشتباه رفتم که  کدوم  دونمی نم رسمیجا نم چی و به ه کنمیفکر م   زیبه همه چ -
 االن سردرگمم. 

تو   میشناس یرو م جادو تو   نی اما من و تموم مردم سرزم یشناسیتو من رو نم  انیک  -
 .ییکمک به بانو  ی برا نهیگز  نی فرد و بهتره بگم بهتر  نیمعتمدتر 

 زدم و درجوابش گفتم:  یصدا دار پوزخند

که اجازه   نیچه برسه به ا  دونهی مشورت نم قیمن رو ال  یحت تایپسر، بن ز یکمتر مزه بر -
 بده.  یهمکار

بشه   یقراره چ میدونی و بهتر از تو م می رو دار کی نزد ندهیآ  دنیقدرت د های ما پر انیک  -
 کمک به بانو.  ی برا یرو بزار تی پس بهتره تموم فکر و انرژ

 .کنمی نم غیدر یکار چیباشه من از ه یکه دور از عقله ول نیبا ا  -

 :دمی که پرس رفت ی رو تکون داد و داشت م سرش

 حالش چطوره؟!  -

شده به هوش آمدنش ممکنه    فی زهر از خونش خارج شده فقط چون ضع اکویدبه لطف   -
 طول بکشه.

  ره یدورش نبود خ یخوشبختانه کس تایربع بعد رفتم باال سر بن ک ینگفتم و اون رفت   یزیچ
ا معصوم بود دوروغ چرا جذب رفتارش شدم  بچه ه نی ع بود و تو خواب  بایشدم بهش ز 

اما جنس  آمدی خوشم م جنگنیخواستشون م ی و برا ارن یکه کم نم  ییاز دخترا  شهیهم
 بیممنوعه و اشتباهه سرم رو تکون دادم و به خودم نه شخواستن با همه فرق داره تایبن

 زدم. 
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پسر بچه رفتار   کی  نیع  یاون وقت دار یگنده مثال هزار و پونصد سال عمر دار مرد
 !؟یکنیم

بلند شدم و   قهیگرفتم و دستم رو خراش دادم و گذاشتم خونم رو بخوره بعد ده دق ینفس
 من باشم. نهیبیکه م ی کس نیاول ادیبه هوش م یاز اتاق رفتم دوست نداشتم وقت

 ( تای)بن

 هام رو هم نداشتم.اما قدرت تکون دادن پلک  کردمی رو کنارم حس م یکس حضور

طعم رو   نی ا شدی مگه م داد ی خوش طعم بهم داشت قدرت م یخون دی نکش یطول اما
تو   یطعم رو حت نیچرا ا دونمی نم انیعطر متعلق بود به خون ک  نی رترینظی نشناسم ب

هام رو باز کنم  کردم حس نکردم دوست نداشتم چشم  لهیکه تخ یآشامنوجود اون سه خو 
چقدر گذشت که از   دونمیبود نم گهی د زیچ  کی هبست ی هابا پلک  انی لذت خوردن خون ک 

غرورم اجازه   فیاز خون خوش طمعش بچشم اما ح خواستی اتاق رفت اما هنوزم دلم م
  ریتوجهش به من ز انیهام رو باز کنم.ک رفت چشم  یصداش کنم گذاشتم وقت دادینم

باشه   نارمرک و راست ک  امندیشه که مثل س  یمانع م یچ دونمیبود نم یواشکی و   یپوست
  یافتادم اون س روز یصبح د ادی  هویبزرگ بودن اون رو انقدر خشن بار آورده   س یرئ دی شا

شده بود؟! انگار قدرت  من چم  امند یمن با س یادبی و رامونا ب نداینفر تو کوه رفتار من با ل
  دمیدیم بسته بودم و فقط خودم رو  زیکور و کرم کرده بود و من چشم رو همه چ ی ادیز
 ! زهی نداره! چقدر تنها و رغت انگ یبه کس ازیکه ن ییتایبن

! دروغ چرا من تو  ؟یپشتم نباشه چ گهید ایکه زدم رو جمع کنم اگه س ی گند  یچطور حاال
  ی ایکه قبل وارد شدن بهش تو دن یز یبرعکس چ زشیخشن که همه چ  ی وارونه ی ایدن نیا

هم بودن به نسبت خودشون اما توجه و محبت   هیرو دارم بق امندیفقط س  دمی اطرافم د
خوش قلبم   یبدون حام دونم ی و من نم ساخته یحام کی برام ازش  امندیمضاعف س

برادرهام  ادی منو  بیبود عج  امند یوجود س که تو  یزینه!؟چ ای  ارمیدوام ب تونمیم
  دیمنو ِبهوش د یوقتبود  امندیس آمدم  رونی ب الیدر از فکر و خ ی با صدا انداختیم

هاش  تو چشم  یگ جاش رو به غم بزر ی اون شاد هیاز ثان یکسر شد و تو   یچشماش چراغون
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که زدم   یخودم و وجدانم حرف شیپ اهیسو رو    امندیداد و من شرمنده شدم، شرمنده س
چه کردم نگاهش کردم هنوز   دمی نبود فهم یکاذب بود که حاال وقت  ی قدرت ی همه از رو
با   گهی بار د کی   یحاضر بودم کتکم بزنه سرم داد بزنه ول گفتی نم یزیچ  یول کردی نگاهم م
  کی تلنگر کوچ کی پر از اشکم رو دوختم بهش منتظر  ی هاخانم صدام بزنه چشم ی لفظ آبج
گلوم بود که   ی بغض تو  یکنن اونقدر دای هام راه خودشون رو پاشک  ل یبودم تا س

 کنم! یکه بخوام حرف بزنم و عذرخواه نی نفس بکشم چه برسه به ا تونستمیمن

که   نیجلو امد و بدون حرف رو تخت کنارم نشست با ا  دینگاه اشک بارم رو د یوقت
تر  و من رو شرمنده  زدی نگاه لرزونش موج مهنوز تو  یاما دلخورنگاهش گرم تر شده بود  

 .کردیم

هام بشکنه تا  هق زدم وگذاشتم سد چشم  صدایحرف خودم رو انداختم تو بغلش و ب بدون 
هاش که رو بسته باز کنه دست   راه نفسم یغده سرطان کیکه مثل  یبغض لعنت  نی ا دی شا

 صداش امد که گفت:  ایدن ی جا  نی ترشد انگار رفتم تو امن  ده یچیدورم پ

خواهرم، مثل تو معصوم بود و   ادیافتادم  م یگ فرد زند  نیتر ز یعز ادی دمتیبار که د نیاول -
جنگنده   ی ه یمثل تو روح آوردی داشت مثل تو حاضر جواب بود و کم نم ادیز طنتیش

بهم   گهیدختر د ک یبا وجود   داشت و خوش قلب بود با خودم گفتم خدا دوباره ستاره رو  
کم نذارم   یچیهعهد کردم همه جوره کنارت باشم و برات تو  دمهمون روز با خو  دهیبخش
 ی داد ی تو برادر بودن کم گذاشتم برات که جوابم رو اون طور یلیخ  دمی فهم  روزید یول

و االن آمده بودم    یبش تیگرفته بودم ازت دورشم چون دوست نداشتم اذ   می راستش تصم
بهم   روهات تموم معادالتم  چشم  اام هیو بق کایها و،ی مثل آر یکیتا برات بشم  نمتیبب
 خانم.  یآبج  ختیر

مشتم گرفتم و هق هقم به هوا  تو   رو  راهنشینتونستم خوددار باشم پ  گهیحرفش د نیا با
و   امندیس یمحبت و نگران  ی بودم چطور تونستم چشم رو رحمیبد و ب یلیرفت من خ

ورم باشه اونقدر تو بغلش  ندارم انقدر آدم خوب د اقتیببندم و خودخواه باشم من ل هیبق
 شدم و گفتم:   رهیهاش خچشم کردم تا سبک شدم بعد آروم تو  هیگر
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 کردمی نبودم جنون قدرت داشتم حس م ی ببخش! من اون موقع تو حال عاد من رو   ایس -
  ازیتو قدرت سر باشم و همه به قدرتم ن دیدارن شا  ازیندارم و همه بهم ن ازیکس ن چیبه ه

کس   چیصلح بر قرار بشه ه یوقت  کننی که احساس خطر م یتا زمان ن یاما ا  داشته باشند
که   دمیفهم ی رو وقت هان یا امشه یاون وقته که من تنهاتر از هم ارهند ازیبه من و قدرتم ن
هام همتون رو  من با کارهام و حرف  دمی فهم ری از وجودم پاک شد د های اثر خون اون لعنت

 رنجوندم.

 بهم زد و گفت:  ی بخندل ایس

 کاسه خون!  کی هات شده  ها رو چشم الماس  نی ا زی نر -

 اسم خون آورد گفتم:  تا

 تشنمه!  -

 کرد و گفت: ی اخنده  تک

 !شهیشد حاال تشنت م یات مقبال گشنه ی کرد  دای نه خوبه ارتقا پ -

 دستش و آورد جلو دهنم و گفت: هش کردم که مچ نگا  مظلوم

 .  می ندار شتریکه ب خانمی آبج ک ی  گهی د میچه کن -

  یلیخ ایبود که حس کردم خون س خانومی اثر جمله آبج ایام بود تشنه  ی لیمن خ دونمینم
با    رونیب دمی از مچ دستش کش هام رودندون  قهیبعد چند دق انیخوش طعمه مثل خون ک 

 . رمیجنون بگ ا یبشم  ای س تی باعث اذ   خواستمی ام بود اما نمکه هنوز تشنه  نیا

 با تعجب گفت:  ایس

 ! ؟ی نخورد ادیچرا ز -

 زدم و گفتم:  یخجل لبخند
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رو   دیکه نبا یو کار  رمیکنترل کنم خون خوردنم رو دوست ندارم دوباره جنون بگ دیبا  -
 . بکنم

سالم داد و حالم    نیسنگ یلیوارد اتاق شد خ و یرو به نشونه موافقت تکون داد که آر سرش
 شدم.  های دلخور نیدلم از خودم گرفت که باعث ا  ویدلم گرفت نه از برخورد آر  دی رو پرس

هام رو بزنم و اطالعات گفتم همه رو تو اتاق کنفرانس جمع کنه تا حرف   ایبه س  واشی
بعد همه تو    قهیمشغول شد پنج دق شیسرش رو تکون داد و با گوش ایرو بدم س یمهم

فقط   ا ی نگاه همشون به جز سمشکل بود چون تو    یاتاق کنفرانس بودن حرف زدن کم
ها بخاطر  وقت  یبعض  دی م آدم باکرده بود دشون یانگار از خودم ناام دمیدی م ی سرد

که   ییآدما  نیتک ا  -و من بخاطر تک بگذره کیکوچ ی هاز یاش از چهاش و خانوادهدوست 
بود شروع کردم به حرف   یبه هر جون کندن گذرمیاز غرورم م  کردندیبهم افتخار م روز یتا د
 زدن:

اشتباهم   خوام ی م، نمکرد ریازم سر زد که همتون رو دلگ یحرکاتها وحرف  روزی دوستان د -
  ریرو د  نیکارم اشتباه بود و من ا  ی اراد ریچه غ ی کنم چون در هر صورت چه اراد حیرو توج
خودش کرد و   ریدرگ  و قدرت کاذب خونشون من رو  اهیآشام سسه خون  هیتخل دمیفهم

 .خوامیبشم و راهم رو اشتباه انتخاب کنم من ازتون معذرت م  ورباعث شد به خودم مغر

 منو  ایکه س  نی که بخوام منو ببخشن اما هم ی اد یسرشون رو تکون دادن انتظار ز   فقط
افتاد کاش  انیهم به ک ببخشن نگا  من رو  به مرور زمان د یهم شا  هیبق  هیبرام کاف دیبخش

  ش یهاش رو به نماکه چال  ییاون لبخند هازد از  یو بهم لبخند م  دیبخش ی اونم من رو م
 گفت:   دبا پوزخن  انیبزاره ک 

 ! ؟یبهمون بگ یخواست ی بود اطالعات مهمت که م نی ا -

 رو تکون دادم و گفتم: سرم

با   بارنیکه اول ییو رامونا رو پشت سرم جا گذاشتم رفتم جا  ندایکه ل نی بعد از ا روزینه! د -
چند نفر دارن   دمیفهم می نگذشت که از سوزش خالکوبرفته بودم هنوز چند لحظه  امندیس
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  ینفر یس  -ست یب با  یامدن تقر یوقت شدم می جا قا  نیترک ی نزد ی زیسمتم به طور غر انیم
 . شدنیم

  نیاز موافق یخودشون گروه ی انجمن هستن که برا ی از اعضا دمی هاشون فهمحرف  از
افراد   هیدوست داشتن دور از چشم بق  تربیسرخ از همه عج ن یدادن بنام متحد لیتشک

 انجمن باشن! 

 سرش رو تکون داد و گفت:  انیک 

 ! ؟ی دی هاشون فهماز حرف  یچ  گهید -

 و گفتم:  دمیکش یآه

  کاریو اونا هم ب  نیو آموزشش رو شروع کرد ن یکرد دای فرشته مرگ و پ دنیاونا فهم -
 بودند!  اهیس  ی هاآشام خون  شی نبودن در حال افزا

 با تعجب گفت:  امندیس

که  ییهاآشام تک خون   -و تک می نگفت یزیچ ی باشن ما به کس دهی چطور ممکنه فهم -
خبر به گوش   نیا  یپس چطور می آگاه شدن رو کشت تای جا و از وجود بن نی حمله کردن ا

 !؟ دهیاونا رس

 انداختم و گفتم:  یگوشه چشم بهش نگاه از

 ن در سر داره! آشام شدخون  ی هست که سودا نی خبرچ هی  نمونیب -

 گفت:   تیبا عصبان انیک 

 ! ؟ی اون لعنت هیک  -

 باشه؟!  ن یمحافظ ای  نیمبارز ی تو اعضا  دیشناسیبه اسم بهداد م یپسر -

 گفت : عیسر   هوتن
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اون موقع اجازه   انیداده اما ک  لی بار درخواست تبد  ن ی گروه مرگه چند ی از ارشدها  یکیاره   -
 !دادیرو نم یکس چیه ل یتبد

 رو تکون دادم و گفتم: سرم

جا که باعث حمله   نیا  تیامن فیکار تضع  ن،ی و جدا از ا شونهیا نی خبرچ -
 جا شد،کار بهداد بود! نیبه ا اهیسی هاآشام خون 

 گفت: ایس

 ! دن؟ی تو رو که ند  تایبن -

 هش کردم و گفتم: نگا  یشرمندگ  با

 شدم.  ریکردم و رفتم براشون رجز خوندم و باهاشون درگ  یکارن یری ش -

کردم  یحال سع  نیبشم با ا   مونیاز کارم پش شتریباعث شد ب ندایل دن ی کش نیه ی صدا
 موضع خودم رو حفظ کنم و گفتم: 

 ! دنیمن رو ند  افه یصورتم رو پوشونده بودم ق یول -

 با حرص گفت:  انیک 

 !هیسرکار ال  ی شد واقعا! حاال باز خوبه صورتت رو پوشوند یعال -

 گفت: کای کامال مشهود بود، خب حق هم داشت. ها انیک  ی و تمسخر تو حرفا حرص

 . یفرشته مرگ هست  دنی حساب، حتما فهم نی پس با ا -

 رو تکون دادم و گفتم: سرم

خونم هنوز اغوا   ی تعجب کردن چرا بو یشدم هم شدن ول لی که تبد نی متوجه ا  یآره حت -
 حرفا.  ن یاز کدوم گروهم و از ا  دنیپرسی طعمش مثل زهره و مدام م یکننده است ول
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بلند   کهویو بعد موهاش رو چنگ زد.   واری به د دیدم دستش رو کوب وانی ل تیبا عصبان انیک 
 شد که بره، صداش زدم که با حرص برگشت سمتم و گفت: 

 هات؟ ی کار نیریاز ش  یمونده که نگفته باش ی اگه ید  زیچ -

 رو تکون دادم که گفت:  سرم

 !شنومی م -

 با حرص چشم هاش رو بست.  و

 دهنم رو قورت دادم و گفتم: آب

  ایو چندتا ساحره   نهیبود و تو جمعشون هم چندتا گرگ  انیاسم دوتا شون باراد و بر  -
 جادوگر هم بود. 

 گفت:   رفتیم رون یکه ب نطوریرو تکون داد و هم سرش

 .نی ایدنبالم ب اکویهوتن و د  -

 بودند نشوند و گفت:  هی که بق یزی پشت م رومن  دستم رو گرفت،  ایرفتن اونا س بعد

براشون رجز  یکن، چطور فی مو به مو تعر ایحرف ها رو، ب  نیول کن ا خب، -خب -
 ! ؟ی فسقل ی خوند

رو فراموش کردم خجالت رو گذاشتم کنار و   انیک  ت یبه منم منتقل شد عصبان ا یس جانیه
 گفت:  ای حرفم تموم شد س یرو گفتم وقت زیبا آب و تاب شروع کردم همه چ

 به خودم رفته ُجربزت.  ی گرد و خاک کرد یدختر! حساب یدار ولی ا -

  چی. خوشحال شدم که دوباره من رو تو جمعشون قبول کردن. کاش هدنیهمه خند که
 و خودخواه نشم.  رو فراموش نکنم زهامیعزقدرت نشم و   ر یوقت درگ 

 بهم زد و گفت:  ی لبخند کایها
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 تایحرف پدرانه. بن ای حتیاسمش رو بزار نص ی خوا ی بهت بگم؛ م یز یچ ک ی خوامی م -
 ی ایدن خون خوردن تو   یداره حت یو ِلولمرز  یزی داره، هرچ ی حد و حدود یزیهرچ
حس قدرت کاذبت باعث صدمه زدن به آدم ها بشه، اون   نی ممکن بود ا آشام ها، خون 

 .یاز اشتباهات امروزت گرفته باش  یزرگ درس ب دوارمیام وقت جبرانش ممکن نبود؛

تکرارش کنم اما قدرت   گهی وقت د چی ه دینبا دونستم ی هاش رو قبول داشتم و م حرف
 سرم رو تکون دادم.  رف زدن نداشتم وفقطح

 

 (انی) ک 

رو فرستادم دنبال بهداد تا ازش حرف بکشن و برگشتم سمت اتاق کنفرانس   اکویو د  هوتن
. ناخدآگاه  کنهی م فیسرخ رو تعر  ن یداره رو به رو شدن با افراد متحد تا یکه متوجه شدم بن

حرف   ن یر یو ش اقیهاش گوش کردم، چقدر با اشتو به حرف  ستادمی از همون پشت در ا 
رو لبم ُمهر شد. فراموش کردم چقدر از دستش   طنتشیش ههم ن ی از ا ی ! لبخندزدیم

  یاالن تو چه فکر ی بد صیتشخ  یتونی بود، نم ی ریگغافل  ونی کلکس  تایبودم. بن یعصبان
هم ازش نداشتم. هم   یانتظار عذرخواه ی. من حتباشه یچ شی هست و قراره حرکت بعد

بهش   تایبن دوارمیام لبتهبهش کرد ا یخوب حتینص کای . هاوونهی شجاع باشه هم د تونهیم
اش؛ شدم به صحفه رهیاز در فاصله گرفتم و خ م ی عمل کنه نه فقط بشنوه. با لرزش گوش

  ی همدم روز ها ن یرو لبم اومد، بهتر ی . لبخندشدیصحفه خاموش روشن م  ی اسم سادنا رو
 سختم سادنا بود. جواب دادم.

 سالم!  -

 ! ؟ی خوب زم،یسالم عز  -

 آره، چه خبر؟  -

 . شتیپ امیم ی خوش، به زود ی خبرها -
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 ؟ ی اوه، جد -

 ؟ ی خوشحال شد -

 معلومه که خوشحال شدم!  ه؟یچه سوال نی ا -

 . نمت یتا بب ی پس با -

 . نمتیبی م -

آرامش بهم   یکم روزهام کم کنه و نی ز التهاب اا تونهی زدم. آمدن سادنا م ترقیعم ی لبخند
 بده. 

 دختر معرکه است! نی ا شه،ی م داشیپ زود زمیری خوبه که هر وقت به هم م چقدر

  یبزرگ معرف سی منتظر بوده تا به عنوان همسر رئ شهیقرن هست که کنارمه و هم ن یچند
  دی با عنوان؛ نی خون بخوره اما هر بار من سر باز زدم؛ به نظرم حقشه ا وند ی پ نمونیبشه و ب

راحته   تایاز بن  المیخ گهیکردن. د یتنها زندگ  ی برا هی تر به سادنا فکر کنم هزار سال کاف ی جد
  کی چند آموزش کوچ دی فقط با  ادیاز پس خودش بر م کهن ی شده و مثل ا  املک  روهاشین

 که جواب داد:  دی نکش یطول ایبه س هم بهش بدم. زنگ زدم یخون آشام

 ! سیجانم رئ -

و باال رفتن از ساختمون ها رو   دن یپر  خوامیرو آماده کن ساعت دو شب م تایبن  ایس -
 استفاده کنه. ش یخون آشام  یی و شنوا یینایاز قدرت ب یطور چطور  نی بدم و هم ادشی

 م؟ یا یهم ب کا یو ها  وی آر من و  شهیم سی رئ -

 نماست؟ یمگه س -

تا فردا،   میکار ی ب  میقرارگاه رو انجام داد ی دک و پوزمون االن که همه کارانزن تو   انیعه ک  -
 ! می ایبزار ب
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 ! ایس یشیوقت آدم نم  چیتو ه -

 خوناشام پونصد سالم. هیدرسته چون من االن  -

 رو تکون دادم و گفتم: سرم

 نره.  ادتیساعت دو   ایس -

 قطع کردم. و

 شهیم ی جد  یبه وقتش جور اما  رهی وقت ها رو اعصاب و روانمون راه م  شتریدرسته ب ایس
 ی هم رو  گروه هم کمِک، ن ی. بودنش ببشه  ی در اون حد جد تونهی که هوتن هم نم

ما جور سر پا نگه داشتن   نی تنه داره ب کی  ییجورا کی اما همه دوستش دارن؛  اعصاب
  یزندگ  ل یو پاتال و فس ری مشت پ هی  نیب دشو به قول خو کشهی رو م یزندگ  هیروح
  دمش یکه د یبار  نیقشنگش اول ی و صدا حیسادنا افتادم اون چهره مل ادی. دوباره کنهیم
به دور  حی تفر ی که آمده بود برا لیاص د یخوناشام سپ کی بود.  سیتو پار شیسال پ صدیس

از   یآرامش شدم حبت باهاش هم ص ی. وقتکردیم  یآدما زندگ  نیماورا ب ی ایدن ی اهویاز ه
 وجودش گرفتم که هشتصد سال بعد مرگ رز نامزدم تجربش نکرده بودم. 

 ( تای) بن

 گفت:  ایاز قطع کردن تلفن س بعد

 .م یرو هم فعال کن تی خون آشام ی که قدرت ها م یریبود گفت امشب م انیک  -

 تعجب گفتم: با

 ! ه؟یچ گهید  ی آشامقدرت خون  -

و باال   دنی و پر عیسر  یلیخ دنی و دو میکن تی رو تقو تی نایو ب ییقدرت شنوا  میخوای م -
 .می بد ادتیها رو هم  رفتن از ساختمون 

 رو تکون دادم و گفتم: سرم
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آشامم  رفته بود من خون ادمیبودم که  امعت یقدرت فرشته مرگ و دختر طب  ریانقدر درگ  -
 آشام بودن فقط خون خوردن رو بلدم.از خون   و

 سر داد و گفت:   ی خنده بلند ایس

 ! ایخور یخوب هم خون م  -

  می پارچ بود امد تو و مستق هی شب شتریکه ب وانیل ک ی با  ویکه آر  می دی خندی م می داشت هنوز
. بدون مکث ازش  می نیب ری ز دیچ یپ  انیبپرسم عطر خون ک  یزیکه چ نی دادش به من قبل ا 

 : دیپرس ایچند قلوپ خوردم که س

 ! ه؟یخون ک  -

باال اما بدون توجه بهشون   د ی جفتشون از تعجب پر ی . ابروهاانیجواب دادم ک  وی آر قبل
 گفت:  وی آر که دمیرو سر کش وانیل هیبق

 ؟ ی دیاز کجا فهم -

 حروم نشه و بعد جواب دادم: انیکه قطرات خون ک  دمیرو لب هام کش یزبون

 .شناسمی خون همتون رو م ی من بو -

 سرش رو تکون داد و گفت:  و یآر

 . داشت که نگم خون اونه  دی تأک یلیچون خ نیدونیکه م نیبهش نگ یول -

  ری . زمی تنها شد ایدوباره منو س اونم رفت و م،یسرمون رو تکون داد دیبه نشونه تأ  ایس منو
 : لب و زمزمه وار گفتم

 . شهیکم م ازش ی داده چ خون میانگار اگه بفهم یمغرور از خود راض ی پسره  -

 گفت: ا یس هوی

 . تایبن دهی کش یسخت یلیاون خ ده،یکه نشون م  ستین یاون انیک  -
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 تته پته گفتم:  با

 گفتم؟  یچ  ی دیاز کجا فهم -

 و گفت:  د یمهربون به روم پاش ی لبخند

 .ی هوا بشنو ی بال زدن مگس رو رو یحت یتونیتو م  خوناشام بودنه ی ایاز مزا  یکی  نی ا -

 :دم یبهم فشار آورد و پرس ی گفتم و ساکت شدم. بعد چند لحظه کنجکاو  یاوهوم

 بود؟ یچ  دهی که نشون م ستین یاون انیکه ک  نی منظورت از ا -

  دورتر رو یلی اما انگار ذهنش داشت خ واریشد به د رهی و خ زیرو گذاشت رو م سرش
 گفت:  هی. بعد از چند ثانکردی م کنکاش

 وقت اون آدم سابق نشد.  چی بعد مرگ رز ه  انیک  دمیمن اون زمان نبودم اما شن -

 :دمی پرس یجیگ با

 بود؟!  یرز؟ رز ک  -

 . انینامزد ک  -

 نامزد داشته؟  ان یمگه ک  -

 که عذب مونده باشه؟!  یمرد هزار و پونصد ساله انتظار دار کی نکنه از  -

منتظر موندم ادامه بده نداد، با حرص زدم   یهرچ دم یپرس ی بود سوال مسخره ا ایبا س حق
 به بازوش و گفتم: 

 رو بگو.  اشه یخب بق -

 گفتم بهت.   ادینداره، تا االن هم ز هیبق -

 .گهی بگو د اریدر ن  یمسخره باز   ایس -



 وارونه   ی ا ی دن 

 
177 

 

 شرط داره!  یول  گم،ی م خب یلیخ -

 ؟ یچه شرط -

 .یارین انیک  ی و به رو ینگ یموضوع رو به کس نی ا -

 ادامه بده. ای باشه منتظر موندم س کی کلنگ تکون دادم و با  ن یرو ع سرم

بود و عاشق هم   بایز یلینامزد داشت که خ کی  انیک  با  یتقر  شیکه هزار ساله پ دمی شن -
و اون موقع    شهیم یزخم دای ها رز شد  یریشدن نبود. تو درگ  لی به تبد ی بودند اما رز راض

  انیشده بود و رز مرده بود و ک   رید یلیخ رسهیهم م  ینبوده که نجاتش بده وقت انیک 
 . دیوقت خودش رو بابت از دست دادن رز نبخش چیه

 و گفتم:  دمیکش یآه

 عاشق نشد؟  گهید انیهمه مدت ک  نیا  بعد  یعنی!  زیچه غم انگ-

هم نسبت   انیک  خوادشیساله م صدیو س انهیهست که دلداده ک  یک یعاشق که نه اما   -
 .ست ین لیمی بهش ب

  یزیشد. چ یدلم خال کهویتو وجودم ترک برداشت و  یزیحس کردم چ ایحرف س نیا با
 .کردی م ینیسنگ نمیگلوم و قفسه س  ی رو

 رو نگاه کرد و گفت: شیگوش ایس

 . نمتیبی برو استراحت کن شب م  بهم خورده، تی مأمور -

 رفت.  عیحرفش سر نیبعد ا  و

  کردم،یرفتم اتاقم. حال خودم رو درک نم بهشون وصل ییلویکه انگار وزنه صد ک  ییپاها با
و اون دختر    انیداره؟ اصال ک  یلیبغض کنم؟ چه دل دی من با ان،یچرا بخاطر معشوقه ک 

و    سوختیتو قلبم که انقدر م  ختندیری به من چه؟ انگار هر لحظه مذاب داغ م  دهی بر سیگ
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و کالفم. چم    زاریحالم ب نی از ا رم؟ یمیشدم نکنه دارم م ضی مر. نکنه دیکشی م ریت
 زدم و گفتم:  بینه شدم، به خودم رهیخودم خ به نه،ی آ ی رفتم جلو شده؟

. ی تو که حسود نبود ؟یچ ی آخه برا  ؟یکنیم ی حسود یدار ه؟یحرکات چ نی! ا تایبسه بن -
 افکار و احساسات بچگانه رو. نیبهته بزار کنار ا  ایدن کی مثال چشم 

  یبودم که گذر زمان رو حس نکردم و وقت ریقدر درگ اون  یفکر بودم ولچقدر تو  دونمینم
راه   ایدنبال س اوفتهی جوجه اردک زشت که دنبال مامانش راه م کی  نی آمد دنبالم ع ایس

  کی فقط  دمی کلمش هم نفهم کی  یاما حت زدیداشت برام حرف م  زیر ک ی  ایافتادم. س
 گفت:  ایس ی با صدا هویام. گفتم که مثال متوجه ی مثل اهوم و آره م ی اصوالت

 گفتم؟   یچ ی دی فهم -

 جواب دادم:  عیسر

 . دمی آره فهم -

 کرد و گفت:  زیر  رو چشماش

 ه؟ یخب نظرت چ -

 :دمی پرس یجیگ با

 ؟ ی درمورد چ -

از عصر   تا؟ی. چت شده بندمیفهم   گهیم یو خانم الک زنمی دوساعته دارم با خودم حرف م -
 .ی شد یجور کی

 نشدم.  یجور چ ینه، نه ه -

 ؟ ی مطمئن -

 آره بابا!  -
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 .یختی به هم ر ی جور نیچه مرگته که ا فهممیمن آخرش م  یول -

 . یکنی شلوغش م یدار ی ادیز  ستین می ز یگفتم که چ -

 به پشت بوم. دیرسیرو تکون داد و من رو کشوند سمت راه پله که تهش م سرش

دوباره    انیک  دنیمنتظرمون بودن با د کا یو ها  وی و آر انیپشت بوم ک   ی باال می دی رس یوقت
  یزیداشت براشون چ ایم. سکرد دا یپ تی انگار بهش حساس شدیداشت حالم دگرگون م

 ایکه س زدمی پام ضربه م ی جلو زهی و به سنگ ر نی و من سرم رو انداخته بودم پا  گفتیم
 کردم که گفت:  نگاشتکون داد. با تعجب  من رو 

 حواست کجاست دختر؟ ده بار صدات زدم.  -

 لحظه حواسم پرت شد.  کی  دی ببخش -

  یبود ازم بخاطر رفتار صبح. آه  نی. انگار هنوز دلچرک انیخند ک حرفم مصادف شد با پوز  نیا
 دوباره گفت: ایکه س دمیکش

به ما و خودش نظارت   سپارهی آموزش رو م  نیا  میگفت حاال که ما هست انیخب ک  -
 ؟ ی ا. آمادهکنهیم

آموزش بده؟ حس   بهم  یمرب  هیبه عنوان   ستیحاضر ن یانقدر از من متنفره که حت یعنی
 که گفت:   فقط سر تکون دادم ایحال رو به س نی کردن با ا  کهیتکردم قلبم رو از وسط دو 

و استفاده    یری بگ ادی شدنت هم   لیتبد قبل شدیم م ی بهت بگ می خوایکه م ییهان یا  تایبن -
  نیبه ا می آموزشت رو اختصاص داد نی شد که آخر ییهو ی یاما خب انقدر همه چ یکن

 قدرتت.

 رو تکون دادم که گفت:  سرم

 !نی جا بپر پا نی از ا -

 با داد گفتم:   با  یتقر
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 ؟ ی چ -

 .نی بپر پا گمی م تای داد نزن بن -

با کاردک هم   فاصله بپرم که  نیمن از ا  ؟ ی شد وونهید  ایمغزت رو خر گاز گرفته،   ایس -
 .یجمع کن نی من رو از زم شهینم

 که؟ یخواهر کوچ یبه من اعتماد دار  -

 معلومه که آره. -

 پس به حرفم گوش کن و بپر!  -

 ! ؟یآخه چطور -

پله   کیاز  ی خوای فکر کن انگار م  یاراده کن دیکار تو خون توئه فقط با  نیا  تایبن  نیبب -
 رو نگاه کن!  من  یبر نیپا

رفت   جیارتفاع سرم گ دنی. از دستادهیا  نیپا  دمی. رفتم لب بوم و د دیپر  یبه راحت خودش
و   وی . هنوز سرم رو بلند نکرده بودم که آر اگه اشتباه نکنم پنجاه، شصت متر ارتفاع بود 

 بغل گوشم گفت:  انی. ک دنی هم پر کایها

 ترسو!  -

 . دیبعدش پر  و

موجودات رو به رو شدم و   نی ترشد چرا که من با وحشتناک کلمه برام گرون تموم  نیا
حقم نبود. در اون   یلقب نی برخوردن کردن همچ یو منطق دنینپر  ی و حاال برا دمیجنگ

 .یوارونه بهش فکر کن ی ایدن نی تو ا  دیکه با  هیزیچ  نیلحظه فراموش کرده بودم منطق آخر 

 نرم و آروم رو دو پا فرود اومدم.  یلیو بر عکس تصورم خ دمی پر یناگهان می تصم کی  تو

 زد و گفت:  ی بهم لبخند ایس



 وارونه   ی ا ی دن 

 
181 

 

 نداره.  یگفتم کار ی دی د -

گفتن    می از قد یول هیمشکلش با من چ دونمی پر رنگ شد نم انی گوشه لب ک  پوزخند
 مشکل گشا ابلفضل. واال بخدا! 

 بهم گفت:  ایس

اومدن ساده هست   نیاونم مثل پا ی جام بدان دی باال رفتن از ساختمون ها رو با حاال -
 مثل باال رفتن از پله هاس. یعنی فقط معکوس اونه 

  ونیلیکار رو م نیگفت رو انجام دادم انگار ا ایکه س  یکار الیرو تکون دادم و با فراق خ سرم
  ی واقعا رو انیک  ی پوزخند و طعنه ها نیها بار انجام دادم و برام مثل آب خوردن بود. ا

و منو از هدفم   کنهی بهش توجه کنم چون فکرم رو مشغول م دینبا گهیمخم بود از االن د 
کردن دست از   نی بعد چند بار تمر ا ی. سادیکه من اصال ازش خوشم نم یزیچ کنه؛یدور م

 سرم برداشت و گفت:

 ها.آشام خون ی ایاز دن  ،یرو تجربه کن یحاال وقتشه لذت اصل -

 شوق گفتم:  با

 وقت خون خوردنه؟  -

 خنده و گفت: ری زد ز ایس

 . ی اتشنه یمعلومه حساب -

خون تو رگاش   یخجالت سرم رو تکون دادم و اونم دستش رو گرفت جلو دهنم گرم با
 کنارش زد و گفت: ویکه آر کردی داشت من رو جذب خودش م

و    رمیدوش بگ گندت رو کلیکنه دوست ندارم ه هی بزار از من تغذ  ،ی خون نخورد روزی از د -
 ببرمت عمارت. 
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نکنه چون بدجور   تعارف  یتا کس وی رفتم سراغ آر  عیکنار. سر  دیزد و کش ی تک خنده ا ایس
فرو کردم؛ خون خوش    ویرو تو رگ دست آر  شمین  ی دندونا هیاز ثان یو در کثر  تشنه بودم

خون متعلق  ن یو خوش طعم تر نی داشت اما هنوزم معتقدم خوش عطر تر یطعم
 کنهیمن رو جذب خودش م یطور نیخونشه که ا نتو او یچ دونمینم ی. لعنتانهیک  به

  وی آر ی برا یاتفاق خواستیکه تشنه بودم دلم نم  نی کنار با ا دمیسرم رو کش  قهیبعد دو دق
 دستش رو جلو آورد و گفت:  کا یکارم بود. ها  یدرست ی ایگو وی آر  زونیم  ی . رنگ و رووفتهیب

 دن؟ یفتخار مبانو ا -

 خجالت گفتم:  با

 ...زهی آخه چ -

 گفت:  یبا اخم ساختگ   کایها

و   شتره یساختار خون خوردن تو با ما فرق داره تو قدرت هات ب تای! بنمیآخه و اما ندار  -
خجالت   ی. با کمیهمشون کنترل داشته باش ی رو یتا بتون یبخور یشتریخون ب د یبا

 تری طوالن یبار کم نی خونش ا دنی تو رگش فرو کردم و شروع کردم به مک دندون هام رو 
 گفت:  ا یرفع شد. س میکامال تشنگ یدل کندم از خون ول 

 ن ینه اما به نظرم جذاب تر  ا ی  ادیتو شب خوشت م دنی تو هم مثل ما از دو دونمی نم -
 . ادهیرعت زتو شب اونم با س  دنی آشام دوخون   کی  یقسمت زندگ 

 باال انداختم و گفتم:  ی دیقی هام رو با ب شونه

تا   دمیدو از اون جا هم  تا کوه دوم ی و رامونا دو ندایجا گذاشتن ل  ی برا ی اراد  ری قبل غ یسر -
 نگرفتم. دنی از دو یخودش کرده بودکه حس ریدرگ  انقدر منو  گهید زی لذت چ یعمارت ول

 سرش رو تکون داد و گفت:  ایس

 بدو دنبالم!  -
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 شد. بیغ هیاز ثان یباد در کثر نیع و

 . نطوریهم هم  انیو ک   کایو ها  و یآر

کم سرعتم   -اما کم  دمیدویم ی اولش عاد کردم، دنی گم بشم من هم شروع به دو دمی ترس
 . دمیرفت باال و بهشون رس

کردم   شتری سرعتم رو ب دن یونا دوا ی هم پا ی مسابقه داشتن پس به جا الیانگار اونا خ اما
از   دیرسیبهم م  ان یکه باز هم ک  کردمی م ادیسرعتم رو ز   ی. هدیبهم رس انیو جلو زدم که ک 
شدم   می درخت قا کی  ازش گذشتم؛ پشت ی اشدم و با سرعت فوق العاده یدستش عصب

شروع کرد به سوختن همون لحظه حواسم پرت اومدن   می که خالکوب نه ا ی ادیم نمیکه بب
از درد  ی ادی. فرنیپرت کرد زم از پشت من رو  یکیشد و تا خواستم برم سمتش   انیک 

شدم   رهیاطرافم خ  یاهیبلند شدم و به س عیمتوجه شد و اومد سمتم. سر  انیکه ک  دمیکش
 : ملب بهش گفت  ر ی اومد کنارم، ز انی. ک دمیدی نم یزیاما چ

 نمشون؟ یبی اما چرا نم سوزه،ی داره م میوبخالک  -

 حرص گفت: با

 ! یچون کور -

لب   ریز  انیشد. ک دل من خنک  نفسش رفت و   ی ابه پاهاش زدم که از درد لحظه ی لگد
 :دی غر

العاده. تو  فوق   ییایو بو  ییطور شنوا نیدارن هم ی قو یلیخ یینایآشام ها قدرت بخون  -
 قدرت تو خون تو هست.  نیچون ا  ی بخوا دی موهبت فقط با  نیاستفاده از ا  ی هم برا

  بای و تقر پرت کرد سمت راستش و شروع کرد به مبارزه  من رو  انیکه ک  شدیچ دونمینم
 سرم داد زد:

 هم ازت دفاع کنم هم بجنگم.  تونمیبجنب من نم یلعنت -
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که   یکردم تمرکز کنم درست وقت یبود. سع  ادیز اهیس  ی آشام هابود قدرت خون  انیبا ک  حق
  شونیکیدورم شدم.   اهیس ی آشام ها حلقه بزرگ از خون  کی  متوجه شدمی م دی داشتم ناام

لمسم کشنده است. به   کی اما من فرشته مرگم و   هیبهم حمله کرد معلوم بود مبارز خوب
هم   کایو ها وی و آر ایباهاشون س می بود ریطور که درگ  نی. همشدکه خاکستر  دینکش هیثان
 . دنیرس

بهم ضربه بزنه   خواستیم ی به نامرد یکیکه  م یکردی مبارزه م دوارتری! امیچیبه از ه یکاچ
 سرم داد زد و گفت:  مانع شد، ایکه س

 به گوش هات اعتماد کن!  ؛یبه چشمات ندار ازیفقط ن  دنی جنگ ی برا -

 یشدم اما با کمرو متوجه ن یخاص ی کردم تمرکز کنم و بهتر گوش کنم. اول صدا یسع
و    رک یرجیوزش باد و ج  ی نرمشون رو متوجه بشم. اما صدا ی قدم ها ی تمرکز تونستم صدا
 خون تو  انی جر ی صدا یتپش قلبشون حت ی و صدا زدنی که به هم م ییمشت و لگد ها

همه   ن ی. حجوم ادادمیکم داشتم تمرکزم رو از دست م - . کمدمیشنی رگ هاشون هم م
  ف یهم ضع  مینایب یحت. از شدت سردرد ضعف کرده بودم و کرد یم اموونه ی صدا داشت د

فاصله    نی. تو ا دنیچه برسه به جنگ شدیهم داشت برام سخت م ستادنیشده بود. سر پا ا 
که ازم داشت   یضعف بدنم و خون د یرگ گردنم رو با خنجر بر بهم حمله کرد و شونیکی
اوضاع اطرافم   ی رو یکنترل چی که ه یطور کرد،یترم م جیاشت گلحظه به لحظه د رفتیم

که از قلبم   دمیپروانه ها رو د   شدیداشت بسته م   که چشم هام ی انداشتم؛ درست لحظه
جلو   ایکه دن دی طول نکش ی زی. چزدنیو دورم حلقه م دنیکشیپر م رون ی داشتن به ب

 . دش  اهیهام سچشم 

 

 ( امندی) س

 ی ا. درست لحظهبرم سمتش  داشتی نم یآشام لعنتخون  نیشدم اما ا   تای حال بد بن متوجه
 رو زد. تایشاه رگ بن هااز اون  یکیبه کمکم آمد که  انیکه ک 
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خارج شدن و دورش و گرفتن و   تا یاز قلب بن کهییطال  ی تر از اون پروانه ها بیعج
  ندایتا رفتم باال سرش لرو گرفتن  یزی رو محل زخم نشستن و جلو خون ر شونیتعداد
  یازش راحت شد و به مبارزه ادامه دادم. وقت المیخ  ندایرو بلند کرد. با وجود ل تایو بن دیرس

که تعداد و قدرتشون از   نیفرار کردن. با ا  اهیس ی آشام ها خون  دنیرس  یبانیپشت ی بچه ها
 :دی پرس یشد و با نگران تا یتازه متوجه نبود بن انینکردن. ک  سک یبود ر شتریما ب

 کجاست؟  تا یبن ا،یس -

از اون ها هم   یکیحالش بد شد و   هو یچرا  دونمی اومد و بردش. نم  نداینگران نباش، ل -
 کرد. شیزخم

 قرارگاه.  میبهتره برگرد  -

. اون جا که رامونا رو  می دیبعد رس قهیو چند دق م ی حرف با بچه ها دنبالش راه افتاد بدون 
 رامونا گفت:  م، ی دید

  یمناسب ی تا شما جا یکلبه جنگل م یرو برد شون ی. ما ابانو  ی برا ستیامن ن  گهیجا د نی ا -
 . دیکن دایپ

 سرش رو تکون داد و گفت:  انیک 

 حالش چطوره؟!  -

 داره.  ازیبه هوش اومده اما به خون ن -

 تون چقدر راهه؟ جا تا کلبه  نی ازا -

 .رسمی م هیصدم ثانمن با تله پورت تو  -

 براش اومدن ما به اونجا فعال خطرناکه.  یخوبه پس صبر کن خون بدم ببر -

 امد و گفت:  یبعد با دو بطر قهیچند دق رفت تو  انیتکون داد و ک  سرش رو  رامونا
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 . رهیسر بکشه ممکنه جنون خون بگ  هوینذار  -

خسته و له بودم چندتا زخم   یلیرفت. خ یکوتاه ی و گرفت و با خداحافظ  یطرب رامونا
درمانم کنه. خودم رو انداختم رو کاناپه اتاق کنفرانس. تنها  دی با اکویهم داشتم که د قیعم
  دمیند  زهی سوپرا  ونی مرد کلکس نی. ابود  انیکه با وجود زخمش هنوز سرپا بود، ک  یکس
. آوردی کم نم یول شدیم یغر بزنه؛ درسته خشن و عصب دمی ند ه،وقت از درد بنال  چیه
همه شکه   با  ی. با ورود سادنا تقر دیرسیم کارهابود و به  یهم بمب انرژ طی شرا نیبدتر تو 
بود. با عشوه   بایمرتب و ز   شهی. مثل همادیم ی انگار خبر داشت به زود ان،یجز ک  می شد

 گفت: 

 ن؟ ید یکه انگار جن د نیکنی نگاه م یطور چرا ه؟ یچ -

 کرد و گفت:  انیروش رو طرف ک  بعد

 ام؟ یقراره ب ی بهشون نگفته بود زمی عز -

 هم رفت.  سادنا تو  افهیکه ق تکون داد یسرش رو به نشونه منف انیک 

بار اومده که واقعا   نی صبر و تحمل قبل رو نداره ا  گهیکردم سادنا عوض شده د یم حس
 رو تصاحب کنه.  انیقلب ک 

سادنا رو نداشتم؛    ی کار انتخاب کرده! حوصله ناز و عشوه ها نیا ی رو برا  ی بد می تا البته
داد چه  صیشد تشخ ینم انیک  افه ی. از قختی ری عشوه م لویدو ک   گفت، ی جمله م کی

 داره. یحال

 دراومد. اکو ید ی از جام بلند شدم که صدا یسخت با

 هنوز زخمت رو نبستم.  ا؟یس یری کجا م -

 .قیاون جا رف ایتموم شد ب نجای خونه کارت ا رمیم -
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طلوع آفتاب بود، از ساختمون ها به سرعت   ک ی. نزدرونیحرف از عمارت زدم ب ن یبعد از ا و
 به خونه برسم. طلوع نکرده  د یگذشتم تا خورش

 ( تای)بن

برام آشنا   طیهام رو باز کردم. محشدم و چشم  ار یهوش می شونیرو پ ی پارچه نخ یخنک با
رو درک کردم همون کلبه   تمیتازه موقع  ندایل دنی اومد کجا هستم، با د ینم ادمیبود اما  

از دست من اخالقش  دونمی تو هم بود نم یحساب ندایل ی قشنگ تو جنگل بود. اخم ها
زمزمه کردم   ی ادورگه ی . با صداکردی م تمیگلوم داشت اذ  یخشک. گهیکس د ایبود   یشکالت

 لب جواب داد: ری بهم بندازه ز یکه نگاه نی بدون ا ندایتشنمه،ل

 .ادیاالناست که ب اره،ی رامونا رفته خون ب -

 گذاشت و گفت: یمن احترام  دنینگذشت که رامونا آمد تو با د  یزیچ

 حالتون بهتره بانو؟  -

 آره فقط تشنمه!  -

  نیهم ی برا ن یعطش دار نیکردی مدام تکرار م نیگفت ی که م ونی هز یهوش یدونم تو ب یم -
 .انیک  شی قبل از به هوش آمدنتون رفتم پ

. مینی ب ری ز دی چیپ انیگرفتم تا درش و برداشتم عطر خون ک   عیو بهم داد سر یبطرک ی
  یدست شیمردد بود که پ یزی! نگاهم به رامونا افتاد انگار از گفتن چ انیاز خون ک  بهتریچ

 کردم وگفتم: 

 رامونا؟  یبگ ی خوای م  یزیچ -

 من، من کرد و گفت:  یکم

 .نی همش رو بخور هویبهم گفتن که نذارم  راستش بانو  -
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رو جرعه، جرعه نخورد و لذت نبرد؟   انیخون ک  شهی زدم و تو دلم گفتم مگه م یکج لبخند
 اما درجواب رامونا کوتاه گفتم: 

 نگران نباش حواسم هست.  -

 و گلوم تازه تر.   شدی کم تر م میو بعد هر جرعه تشنگ خوردمی مجرعه  جرعه،

.  . انگار جادو داره کنهیمجذوب خودش م منو  یجورن یداره که ا یچ ان یخون ک  دونمینم
دوم رو داد  یشد و من هنوز خواهان خونش بودم. رامونا بدون حرف بطرتموم  یبطر

چند وقت   نی . رامونا مثل اندا یرامونا و ل ی شدم رو قیدق خوردمیطور که م نیدستم هم
سردتر بود. جرعه آخر   خچالی ناراحت رفتارش از   ایبود   یعصب ندایاما ل کردی باهام رفتار م

 گفتم:  ندایو رو به ل دمیرو لب هام کش یرو خوردم و زبون

 شده؟   یزیچ -

 رو نداد. دوباره گفتم:  جوابم

 شده؟  یز یچ دمی پرس ندایل -

 . ادامه دادم:اوردمیمن کم ن ی ول سکوت کرد بازم

 ! ؟ی گرفت  یمونچه مرگته که الل  یبگ  شهیم ندایل -

 حرف من بود که منفجر بشه چون با داد گفت:  نی منتظر ا انگار

با جونت   یباز  ی بشنو ی خوایهات؟ م یفکر یکه خسته شدم از ب ؟ی بشنو یچ ی خوای م -
وجودت مهمه و ارزش داره اگه  یبفهم ی خوایم  یبا از دست دادن قدرت هام؟ ک  ی مساو
انقدر خودخواه نباش   ؟یکن ی من رو نابود م ایجدا از به خطر افتادن دن  ادیسرت ب ییبال 
 ! تایبن

بهش نگاه کردم انقدر دلش پر بود مگه من چه کردم؟ من فقط حالم بد شد و بد   ناباور
 تو صورتم و گفت:  دیو نداده بودم که غر آوردم هنوز جوابش یشانس
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 ؟ یگینم  یزیچرا چ هیچ -

 جواب دادم: رلبیز

  یبکنم که مشکل یکار خواستم ی اتفاق بود من نم ک ینکردم، اون فقط   یمن کار ندایل -
 .ادیب شیپ

 کرد و گفت: یعصب خنده

 رو باور کنم.  اتی چرند نی خرم که ا دی سپ ی آشام هاآره منم مثل اون خون  -

 و گفت: ستاد ینکرد و دوباره اومد جلوم ا  یبهش توجه یبا سرزنش صداش کرد ول رامونا

 ؟ یبهت دادم رو گردنت ننداخت  شی که چندماه پ ی بند چرا اون گردن  -

 بهت گفتم: با

 بند؟ کدوم گردن  -

م  که حافظت رو برگردوند یکه موقع یکتفت بود. همون یکه مثل فرشته خالکوب یهمون -
 بهت دادم.

 گفتم:  نگاش کردم و  ی. با شرمندگ زنهی بند حرف ماز کدوم گردن  دمیفهم تازه

کتابخونه مادرم بودم، بعدش هم موضوع رو به کل فراموش کردم.  ری من اون موقع درگ  -
 ! خوامیمعذرت م

 بگه رامونا مانع شد و گفت:  یز ی تا خواست چ ندایل

 .ی کرد ی رو اده یتا االن هم ز  ،یکه بانو رو سرزنش کن  یستی ن ی تو درحد-

سمتم و گفت: چند    دیساعت چرخ میرفت و جلو پنجره نشست. بعد ن یبا ناراحت ندایل
 .میقطره از اشکت رو الزم دار
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 تعجب گفتم: با

 اشک من؟!  -

 به رامونا نگاه کردم که گفت: یرو تکون داد که با گنگ سرش

 ی ایما که تو دن ی رویمحافظت از شما. ن ی برا  می جا آمد ن یا انیپر  ن یبانو ما از سرزم -
 . شهیفقط با اشک شما کامل م  ستی هم ن مونیانسان ها نصف قدرت واقع

به ناچار به خاطرات تلخم پناه   ومدین زمی زور زدم که اشک بر یرو تکون دادم و هرچ سرم
 شهیش  هی عیسر  ندایبشه. ل ی بود که اشک هام جار یبودنم کاف میت ی و   ییکر تنهابردم ف
رو   روشونیمقدس ن  نیآورد و چند قطره از اشکم رو گرفت با رامونا رفتن تا تو زم  کیکوچ

 کامل کنند.

خنده هاش؛ چال گونش، اخم هاش، غر   ی ! دلم براخواستی رو م انیگرفته بود؛ دلم ک  دلم
حس از کجا شروع شد   نیا دونمی هاش تنگ شده بود. نمانداختن  کهی ت  یو حت هاشزدن
خفه  ی از دلتنگ ستین  یحالم خوبه وقت و کنارم کنمی بهش فکر م یوقت دونمی اما م

 ریکمتر خونش رو بخورم ممکنه درگ  دی. باخونشهحس بخاطر  نی ا دی شا  حاال شم، یم
  نیبرگشتن با ا  ندایچقدر گذشت که رامونا و ل دونمیاشتباهه. نم شهیبشم که از ر یساساح

 .ارمیخودم ن ی کردم به رو  ی سع دی ترک یم انیکه دلم داشت از غم ک 

 کردم به رامونا و گفتم:  رو

 محافظ نشده؟  ی هانه یاز گرگ  یچرا تا االن خبر -

 نشست و گفت:  یصندل ی رو رامونا

شما فرشته مرگ هم   نکهیبخاطر ا   یول گردندیوقته دنبال شما م  یل یخاش و گله   نیآئ -
 کنند مگر با خواست شما. دای ازتون پ ینشون توانندی نم نیشد   لیتبد  یو به تازگ  ن یهست

 چه کار کنم؟  دی من با -
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و منتظر آمدنشون  دیآزاد، نماد گرگ دستتون رو لمس کن طیمح کیتو   نی بر دیبا  -
 . نیبمون

تر کرده  که هوا رو دلچسب دیوزی م یمی مال  میرفتم. نس رونیرو تکون دادم و از کلبه ب سرم
بود که من   ی چه حس دونمیمقدس رفتم. نم نیبود. دست هام رو بغل گرفتم و سمت زم

رو   اومدی رامونا که پشت سرم م ی پا ی . صدا رسوندی م نیزم کهیت هیرو به اون  
  اجیاحت یهوشیانگار به اون ب پشه مزاحم اطرافم رو، د پر زدن چن ی صدا یحت دم،یشنیم

رفتم وسط    دمیکه رس دیطول نکش یزیرو کنترل کنم. چ می داشتم تا بتونم قدرت شنوا
دورم رو گرفت   ی اهمون لحظه نور نقره  نشستم و نماد گرگ دستم رو لمس کردم که نیزم

حالش خوبه؟ تو   یعنی رفت؛ انیاخدآگاه بازم فکرم سمت ک شد. ن  دیناپد  هیو بعد چند ثان
گله گرگ من رو به    کیزوزه   ی چقدر گذشت که صدا دونمی نشده؟ نم یاون مبارزه زخم
 . ستادی آمد و کنار رامونا ا  ندا یل یمتوجه نشدم ک  یخودم آورد. حت

تر  بزرگ  یمول مع ی ها. از گرگ دمی د خودم یچند متر ها رو دراز گرگ  ی ابعد گله قهیدق چند
اما   کردیدرشتشون به آدم حس ترس رو القا م بتیه دند؛یرسیتر به نظر م ی او عظله 

و   ش یدست نقره ا  هی ی به گرگ ارشد نگاه کردم؛ موها نداشتم!  یچرا ترس دونمینم
. سمتم آمد و درست  شناختمشی ها بود مبود، انگار سال  نابرام آش شی آب یوحش ی چشما

و قدرتمند به نظر   باینوازشش دراز شد. ز ی هام برانشست. ناخدآگاه دست  می قدم کی تو 
  نیحتما از ا  د،یگله غر  ی از گرگ ها یکی .دادی بهم م  یموهاش حس قشنگ ی. نرمدیرسیم

 شده. ینوازش عصبان

ر بودنش آگاه  که نه از ن یگرگ  ن یسرکشم داشت از نوازش ا ی چرا دست ها دونمینم اما
که تو   یگرما و محبت ش؛ی . نگاهم گره خورد به نگاه آببردی بودم نه ماده بودنش لذت م

شدن بهش خجالت   رهیچرا از خ دونمی. نمدیکشی م شی داشت منو به آت دمی نگاهش د
پسر   هی  ی اگرگ نقره  ی چشم به هم زدن به جا  کی. تو  دمیو دستم رو عقب کش دمیکش

به گله انداختم اونا   یشکه شدم، نگاه ی. حسابدمیجوون و خوش قد و باال رو جلو روم د 
  ی پسرک معذبم کرده بود که صدا رهیشده بودند. نگاه خ لی تبد شونیهم به جسم انسان

 رامونا باعث شد نگاهش رو ازم برداره.
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 !نیمحافظ  ی سالم آلفا -

 داد و گفت:  لشیتحو  یلبخند گرم گرمش رو دوخت به رامونا، نگاه

 . نمت یبازم بب کردمیپسر؟ فکر نم یچطور -

 زد و گفت:  ی لبخند رامونا

 محافظ بانو شدم.  -

 خجالت نکشم. فرار نکنم و   رشیکردم از نگاه نفوذ پذ یشد سع ره یبهم خ دوباره

 زمزمه کردم که گفت:  یسالم

اشاره کرد و   ید به دخترمحافظ هستم. بع ی هانهیگله گر  سی رئ ئنیسالم بانو من آلفا آ -
جذابش جز خشم و   ی چشم ها  به دختره نگاه کردم، تو  گروه سودا هستش  ی بتا نمیگفت ا 
 اشاره کرد و گفت: گهی د یکینبود. به  یزینفرت چ

ما   دی به ما سه نفر بگ نیداشت ی به بعد هر کار نیاز ا هم امگا گروه رافائل هستش شونیا -
 ! میباعث افتخاره کنار شما باش  م،یدیانجام م

 گفتم:  یحیتکون دادم و با لبخند مل یسر

 .میکنی فراهم ماستراحتتون رو  طی ممنونم آلفا االن با بچه ها شرا-

 رامونا سمت کلبه برگشتم و گفتم:  با

 م؟ یر یو گروهش کمک بگ انیاز ک  شهی م م،یبراشون چادر بزن می مجبور

 تکون داد که گفتم:  دیرو به نشونه تا سرش

 حرف بزنم. انیببر تا با ک من رو   -

 کنند.  دایشما رو پ ی کار خطرناکه ممکنه جا نیبانو ا -
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 . ستمیبشه و بترسه من ن  میپستو قا  تو  دی که با یاون -

  نینگذشته بود دلتنگ ا شتریدو روز ب یکیکه هنوز   نی پورت کرد قرارگاه با اناچار منو تله  به
بود که با سرعت نور    ایس دی که منو د ینفر نیبودم. اول انیجا بودم؛ بهتره بگم دلتنگ ک 

 گفتم:   یابراز دلتنگ ی. بعد کلشدمی م نینبود قطعا پهن زم واری بغلم که اگه پشتم د دی پر

 باهاش دارم. یجاست؟ کار مهم نی ا انیک  -

 همون موقع صداش آمد. که

 !جامن ی ا سالم، من -

 ی اگه بگم صدا دختر کنارش و دستش رو گرفته ک ی  دمیشوق برگشتم سمتش که د با
ازش   ایکه س  یدوروغ نگفتم. پس اومده بود، همون معشوق دمیخورد شدن قلبم رو شن

 .زدی حرف م

به   خواستی دلم م بشم یداد بزنم و خال  خواستی راه نفسم رو بسته بود دلم م بغض
سخت   یل یرفتار کنم هرچند خ ی کردم عاد یسع بزنم. ادی فر میتنها ی اندازه تموم سال ها 

بشه تموم    ریکلمه از دهنم خارج بشه تا اشک هام سراز  ک ی  هیفقط کاف  دونستمی م بود؛
 توانم رو جمع کردم و گفتم: 

 . امیتازه کنم و ب یلطفا  همه گروهت رو تو اتاق کنفرانس جمع کن من برم لب  -

سمت اتاقم. سرم رو باال  رو گرفتم دنبال خودم کشوندم به ایدست سنموندم و   یحرف منتظر
خودم   شی حداقل پ دی . آره با خونهی از چشام حرف دلم رو م ایس دونستمی چون م اوردمین

  دی عشق رو درک نکرده حاال با یکه هنوز معن یشدم؛ دل انیرو راست باشم من عاشق ک 
 فراموشش کنه.

 از خونت بخورم؟  یمقدار شهیم -

جرعه اشکام   نیرگش فرو کردم بااول ی حرف دستش رو جلو آورد و دندونام رو تو بدون 
 .دی پرسینم ی زیاز اشکام پر بود چقدر ممنونش بودم که چ ا یشدن و تموم دست س یجار
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نوازش   من رو بغل کرد و سرم رو   ایس هقم به هوا رفت؛ -بهم امون نداد و هق هیگر گهید
 کرد.

قلبم   یهام خشک شد ول کردم که اشک  هیتو بغلش گر  ی اقه یدق ستی ب ربع کی کنم  فکر 
 انگار توش آتش درست کرده بودند.  سوختی داشت م

و    یکیکرد  یادآوریبهم   نشیغمگ ی افه یچونم و سرم رو باال آورد. ق ریدست گذاشت ز  ایس
و برادر شده،   قیرف کی برام فراتر از  ایکنه. س هینده و با اشک هام گردارم که با خنده هام بخ

 اون همدم منه.

  افشیتناقص لب هام و چشمام ق از خت؛یکردم لبخند بزنم که باز از چشمام اشک ر  یسع
 لب زمزمه کرد:  ریتوهم رفت وبا شصتش اشکم رو پاک کرد و ز  شتریب

 ! ریآشام پ خون  کی من عاشق شده، اونم عاشق  کهی کوچ یآبج -

 و گفتم: نشیرو گذاشتم رو س سرم

 باشه؟  گهیاولش کس د تی اولو و  یعاشق باش دهی چه فا-

 و گفت:  دیموهام کش ی رو ال دستاش

 .دیجنگی هاش مخواسته ی برا شهیهم  شد،ی نم م یوقت تسل چی من ه یآبج -

 تهش من باشم. خورهی که شکست م یاون ترسمی بلدم، م دنیجنگ -

 قسمت نبوده!  ،ی کرد تالشت رو  ی همه یدونیم  ،ی ستیشرمنده دلت ن  گهیاون وقت د -

 رو تکون دادم که گفت:  سرم

 که منتظرند.  می دست و روت رو بشور بر برو  -
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اندازه چند   قهیشدم. انگار تو چند دق  رهیبه خودم خ نهیآتو   س،یشدم و رفتم سرو بلند
خودم رو بابت نداشتنش سرزنش   وقتچ یه  یجور نیبود ا  ایشدم، حق با س  ریسال پ

 .کنمینم

خوب آسون به   ی زهای گرفتم چ ادیاما من   با معشوقش دنشی کندن سخته هم ددل  هم
 ی و با چند برگ دستمال کاغذ دمی . چند مشت آب به صورتم پاشندیآی دست نم

. پشت در چند نفس  می به سمت اتاق کنفرانس رفت ایبعد با س گرفتم و  رو  صورتم یسیخ
مقدمه   ی نشستم و ب گفتم،  یسالمدامون  یهمه بودن حت  و وارد شدم دمیکش قیعم

 گفتم: 

 محافظ اومدن.  ی هانهیگرگ  -

 به نشون دستم اشاره کردم و گفتم:  دمی جا خوردن همه رو د نهیع به

 کنارم داشته باشم.  خودم رو  نیحلقه متعهد  خوامیمن م -

 دامون گفت: که

 ؟ یدرست کن دی گروه جد ی خوای چرا م یتو فرشته مرگ گروه ما هست -

 بهش انداختم و گفتم: ینگاه

!  کنندی م دی ها رو تهد که دارند جون انسان ستند ی ن اهیس ی هاآشامچون فقط خون  -
کدوم   چیو ه  هیکی . هدف من و شما شهی م میناخواه به چند دسته تقس -داره خواه  انجمن

 . میا یبرب ییماورا  خواهیی جدا ی هاطلبقدرت  نی از پس ا م یتونی بدون هم نم

 تو حرفم و گفت: دی پر دامون

 . یری دستور بگ یدست کس ریز ی خوایاما به نظرم تو نم  -

 بود گفتم:   تمیکه نشون از عصبان ی دبلن  ی هم رفت و با صداتو  هاماخم
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طلب رو جمع کنم و با کمک هم صلح  ی هادامون من ساخته شدم که همه گروه  -
 گروهتون و من.  سی رو بزار به عهده رئ هیک  سیکه رئ نی. امی سرخ رو شکست بد نیمتعهد 

 گفت:  انیک 

تو   ی. حاال بگو چ می ستیدشمن ن یطلبگروه صلح  چ یکه ما با ه خب، مهم هدفه یلیخ -
 سرته؟ 

 رو تکون دادم و گفتم: سرم

 جان یا  یو از طرف می جنگ بش نی با آدما وارد ا دیموجودات ماوراست و نبا ن یجنگ ب نی ا -
انجام دادن کارهاتون   ی قابل اعتماد برا  نیو مبارز نی به نظرم از محافظ ست ی امن ن گید
  نیتو زم  میبر   ندیا یگروهت ب  دی سپ ی هاخوناشام  ی و تو و همه  دیها استفاده کنقرارگاه  در

 .می مقدس چادر بزن

 : دی هوتن غر هوی

مثل   می بر  می جا رو ول کن نی ا یو راحت زاتیتموم تجه تا؟یبن ی عقلت رو از دست داد -
 م؟ یکن یتو چادر زندگ  هیاول ی هاانسان 

من کنارم هستن   نیمتحد  تموم  یطور نیمقدس. اوآل ا   نیزم می که بر گم یم لیبه چند دل -
و پوشش دادن   دن یکردن کنار هم و د  نیدوما تمر  رم؛یازشون مشورت بگ تونمی و بهتر م
مقدس اجازه ورود به هرکس که  نیسوما زم  تره؛راحت  یطور نیا گه یهم د ی هاضعف 

که با   ستیجاست و چهارما تو قرار ن نی پس امن تر دهی داشته باشه نم  د یبد و فکر پل تین
 . یجنگ آماده بش ی که، قراره برا یکن  لکسیهتل پنج ستاره ر  یبر زاتیتجه

 ! م؟ی بر یکرد و گفت: ک   د یحرفم رو تا  انیک 

 شد.  ایساده مح  یزندگ  ل یهر وقت که پنجاه تا چادر بزرگ همراه وسا -

 با تعجب گفت:  ایس
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 پنجاه تا؟  -

کمک   خوامی هم م های پرها و جادوگران وها و شما از گروه الهه نهیآره چون جدا از گرگ  -
 . رمیبگ

 سرش رو تکون داد و گفت:  انیک 

حرف   .میآماده رفتن هست  گهی و کمتر از دو ساعت د کنمی با چند تا از آشناهام صحبت م -
 مونده؟  ی اگه ید

 .گمیمقدس بهتون م نی رو تو زم ماتم یتصم هینه بق -

  نی رو تکون داد و با اون دختره از اتاق خارج شدن. روح دختره رو چک کردم؛ چند سرش
بدون مدرک   یاما وقت ست،یقابل اعتماد ن ی ادیحس کردم ز دم،یروحش د ی تو اهیلک س

 حواسم بهش باشه! دیحسادت زنونه. با ی پا ذارندی حرف بزنم م

 رامونا منو به خودم آورد. ی صدا

هم   گهید ی هاقراره گروه  ی به زود  میهم آماده کن ییمقدار مواد غذا   هی می بانو بهتره بر -
 بهمون محلق بشن. 

 گفتم:  نیهم ی نداشتم برا دی خر حال

 ؟ ی بر ایبا س شهیخستم رامونا، م یلیخ -

 رو جمع کنم. امل یحرف سرش رو تکون داد و رفت. منم رفتم تو اتاقم تا وسا بدون 

بهم  ندایکه روز اول ل ی هام چشمم خورد به گردنبند جمع کردن لباس و کتاب  بعد
 فرو رفت. نمیو نور به س  دیازش درخش یانداختمش گردنم که نور قرمز عیسر داد؛

چند   ی برا شدی و اون دختر، کاش م  انی. باز فکرم رفت سمت ک دمیتخت دراز کش ی رو
 بود؟!  ی عاشق شدنم چ یهمه بدبخت نیبم پاک کنم. تو ا رو از سر و قل ان یساعت اسم ک 
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مگس    ک یکه خوابم برد، تو عالم خواب بودم که  شدی چ دونمیهام رو بستم نم چشم
با حرص سر جام  مزاحم سر و صورتم رو به خارش انداخت و من رو از خواب پروند؛

 .کردی که با خنده نگاهم م اناینشستم که چشمم خورد به ک 

کنه متنفر    داری از خواب ب یمدل  ن یمن رو ا یکیکه   نی رو خوابم حساس بودم و از ا کهن یا با
 ذوق کردم که کارش رو فراموش کردم و  دمیرو د انا یکه بعد چند ماه ک   نیاما انقدراز ا  بودم

  لیهم تبد انایک  یعنی دادیم اس یخاک بارون خورده و گل   ی محکم تو بغلم فشردمش بو
 شده؟! 

 و گفت:  دیتعجب نگاش کردم که خودش انگار فهم با

 ! وانیبه جز ک  میشد  لیهممون تبد  -

 نشد؟!  لی تبد وانیچرا ک  -

 کنند. لش یتبد   شد یانسان باشه هروقت حاد زخم سالمه  یتا وقت  دهی م حیگفت ترج -

 یچقدر دلتنگش بودم دلم م شدم،  رهیتکون دادم و بهش خ دیرو به نشونه تا  سرم
رو داشت که  ی برام حکم همون خواهر انایو نگاش کنم؛ ک  نمیخواست ساعت ها بش

عمو و  که زن د ینکش یسمتش، طول می در جفتمون برگشت ی نداشتمش. با صدا وقتچ یه
 وارد شدن.  عمو 

شفت   عمو  ی ماچشون کردم که با اعتراض زن عمو و خنده  یبغلشون، حساب دمی ذوق پر  با
تا از  کردیم امچ ی مدام سوال پ رو گذاشتم کنار و دست از سرشون برداشتم، زن عمو  یباز

 شد.  الی خیکه با امدن رامونا ب حالم با خبر بشه

 .م ی دنبالتون تا بر امیگفت ب انیو ک حاضره    لیبانو تموم وسا  -

 رو تکون دادم و گفتم :  سرم

 .امیاالن م -
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 گفتم: به عمو  رو

 .دیجا بمون ن یا نا یبهتره شما و زن عمو ا -

 . میا ی قرار شد ماهم ب  میحرف زد  انیما با ک  -

 در انتظارمونه!  ی دونه چ یکس نم چ ی عمو خطرناکه ه -

پس ماهم جز   انیب ان یگروه ک  ی هاتموم خوناشام یتو گفت م،یذاری ما تنهات نم -
 .مونهینم یبحث گه ی د م،ی هست هااون 

 . ادیب تونهینم وانی خب اما ک  یلیخ -

 شدم. ری صداش درست پشت سرم غافلگ با

 اجازه داده!  انیدختر عمو، ک  امیمنم م -

 بگِه... انیک  یمگه هرچ اجازه داده؟ انیو ک   یچ یچ -

 رو سرت؟!  یکرده که قرارگاه رو گرفت تیکدوم حرف من عصبان -

 درهم برگشتم سمتش و گفتم:  ی اخم ها با

  وانیک  یول  ی جز گروه تو هستن و براشون مجوز آمدن صادر کرد انایحاال عمو و زن عمو ک  -
 جنگ باز بشه.  نی آدما به ا ی انسانه و قرار نبود پا کی

 داد زد و گفت: وانیجواب بده ک  انیکه ک  ن یا قبل

ام خانواده  ی من برا یوقت نداشت  چیچون ه یفهمی ! نه نم؟یچ یعنی خانواده  یفهمیم -
 ! رهیبگ من رو  ی تونه جلو یکس هم نم چیذارم، ه  یکنم و تنهاشون نم یم یهر کار

 ! هیدونم چ  یمن خانواده نداشتم و ندارم اما م گفتی حرفش قلبم شکست، راست م نیا با
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زدم و به جر و   رونی خوردم کنه؛ از اون جا ب نیاز ا شتر یبارم باشک  ی چشما  خواستمینم
نداشتم. اگه   وانی رو از ک  یحرف  نیهم گوش ندادم؛ اصال انتظار همچ نایاو عمو  وانیبحث ک 

  شتری ب ایآدم از خود گنی زد کمتر درد داشت، راسته م یحرف رو بهم م نیا  بهیغر کی
نقطه ضعف  دست گذاشت درست رو  وانیتره، ک دشمن دردناک ز! زخم دوست اخورهیم

جنگ تقاص   نی تو ا خواستمیو تنها بشم؟! من م می تیکه  خواستم ی مگه من م من
فکر جون    نیمدت با ا  نیتموم ا  رمیام رو ازم گرفتن بگکه خانواده  ییرو از کسا  هامییتنها
حکم در   نیخانواده نداشتن و ا  هم شده بودم بکردم اما حاال مته یم  نیتمر و   گرفتمیم

رامونا باعث شد از   ی صدا نداشتم. یریمن صادر شده بود و من تقص یگناهی کمال ب
 بگه دستش رو گرفتم و گفتم:  یزیکه چ نی قبل ا  دی زود بهم رس  سرعتم و کم کنم، 

  نیزم  اریهم ب ها روو گروهش و اون  انیپورت کن جنگل بعد برو دنبال ک من رو تله  -
 از اتاق بردار!  هممن  لی مقدس، کوله و ساک وسا

روزا همه    نیا چرا کردی هم حالم رو خوب نم جانی ا گهی د یکلبه بودم حت بعد تو  هیثان چند
همشون انگار قصد کردن   من،  ی از پسرعمو نی ا ان،یاون از ک  رسه؟یزورشون به قلب من م

  ی ل و مانتوم رو در آوردم گذاشتم باد موهاشا رونیاز کلبه زدم ب مچاله کنند!قلب من رو 
رفته   -رفته دن؛یرو به اطرافم باز کردم و شروع کردم به چرخ دستم رهی بگ یبازبلندم رو به  

از آتش و آب و باد و خاک دورم بود و پروانه   ی حاال گردباد شدیم  ادتری و ز ادی سرعتم ز
رت رو دوست داشتم. با  رقص قد ن یمن ا دنیرقص یو سرخ دور گرد باد م ییطال  ی ها

دادم و خودم رو  هیدرخت تک  نیترک ی کردم و به نزد  محوگرد باد رو   دمیکه شن ییپا  ی صدا
هام نگاه کردم؛ انگار فرو رفتم به درخت، به دست  د ینکش یجز درخت تصور کردم طول

 زدم و زمزمه کردم: یدرست مثل بافت بدنه درخت شده بود لبخند کج

 کم داشتم!آفتاب پرست رو   تی فقط قابل -

 تو  کشهیکه کالفه دست م دمیرو د  انیبعد ک  هیثان چند  شدی م ترک یو نزد ک یپا نزد  ی صدا
  یز یچ کی   یحتما نگرانم شده! خواستم برم سمتش ولموهاش ومانتو و شال من دستشه؛ 
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تا خواست   مانع شد، انگار حس زنانم درست حدس زد چون همون موقع اون دختره آمد و 
 پسش زد و گفت:  انیک  دست بندازه دورگردنش

 سادنا! ست یاالن وقتش ن -

 شد و گفت:  یدختره عصبان انگار

منتظر    دیبا  گهیچند قرن د   ی بخوا  ساله منتظرم تا منو  صدیوقتشه؟! هان؟ س یپس ک -
 که عاشق تو مغرور شدم؟!  هیگناه من چ  ؟ی نیتا منو بب باشم،

 زد:  ادیهم مثل اون فر انیک 

  تی چون الو شه،یدر پ یگم شده، چون جنگ مهم  تایچون بن  ستیگفتم االن وقتش ن -
 جنگه!  نی اول من حاال فقط و فقط برد ا

جنگ   نی ا  ؟یداره که نگرانش ی چ یدختره لعنت نی کار بوده، ا شهیهماول تو  ت یالو  انیک  -
دو   مینذارو  می با انجمن حرف بزن  ایچند بار بهت گفتم ب ره،یسر بگ هم قراره بخاطر اون 

 اد؟ یب ش یپ یدستگ

چون اونا   اومد؟ یم شیدر هر صورت پ یدو دستگ نیا یفهمی سادنا لعنت بهت! چرا نم -
دست   ریرو ز  ایدن کل خوانی م هاکنند، اون  یتو خفا زندگ  خوانینم  گهیطلبند، د قدرت 

 ! رن ی خودشون بگ

 : دیغر  انیبا حرص تو صورت ک  سادنا

به تو بشه رو از سر   دنمیمانع رس یزی هر چ ای! هرکس انیقدرت آمدم ک بار با تموم  نی ا -
 مطمئن باش!  دارم؛یراهم برم

  انیو ک   دی رو درخت کنار سر سادنا که اون هم با ترس از جاش پر دیمشتش رو کوب  انیک 
 رفت. 
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برو اما عقلم   انیدنبال ک  گفتی سمت مخالف رفت؛ دلم م هیهم بعد چند ثان سادنا
شد و از درخت فاصله گرفتم. به  روزی قلبم پ  باألخره اریسر از کار سادنا در ببرو   گفتیم

معلوم نبود  داشتی با حرص برممحکم و   ی هاقدم   ،ان یبرگشتم و رفتم دنبال ک  ی حالت عاد
برگشت همون سمت اما نتونست   ی اسرعت از کنارش رد شدم، لحظه  با کنه؛ی فکر م یبه چ

 بده. صی من رو تشخ

قدر  آب، آن   ی رودخونه بود، رفتم کنارش نشستم و پاهام رو سپردم به خنکا کی جلوتر  یکم
بودم از حضور   انیکه منتظر ک  نی.با ادادیم لذت بخش بود که انگار روحم رو جال 

 اونم کنارم، جا خوردم. اش،یی کهو ی

 ! یباش فیانقدر ضع کردمی فکر نم -

 !ستم ین فیمن ضع -

 .ی رو بد وان یک  نی جواب توه ی و نموند ی چون فرار کرد ،یهست -

جنگ که تهش معلوم   کی از ضعفم نبود که جواب ندادم دوست ندارم بخاطر   -
 به گردن من حق دارند. یلیاش خها رو بشکنم، عموم و خانواده  حرمت ست؛ین

 ؟ ی پس چرا بغض کرده بود -

 بهم بزنه.  یحرف نیهمچن وانیچون انتظار نداشتم ک  -

 .ست ین دی کس بع چیاز ه  زیچچ ی ه یریگ ی م ادی  یبزرگ بش -

 و گفتم:  دمیکش یآه

 ن؟ یهمه رو زد اند،یچادرها در چه حال  -

 . ی که نبود همتو ؛ی تو نظر بد  دی چادرها با دمانی چ ی رامونا گفت برا دونم،ی نم -

 و گفتم:  دمی کفش هام رو پوشاز آب در آوردم،  رو  پاهام
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 ؟ ی اینم گردمی من دارم برم -

 .امینه، تو برو من بعدا م -

رو   نیزم هی مقدس، رامونا و بق  نی زم دمی بعد رس یرو تکون دادم و ازش دور شدم؛ کم سرم
 گفت:  دی رامونا تا منو د صاف کرده بودن

 حالتون خوبه؟ بانو  -

 ن؟ یخوبم چرا چادر ها رو نزد -

 !م یمنتتظر شما بود  -

 . دینکرد یها خسته اند کار خوب نهیگله گرگ  -

 آلفا، درست پشت سرم، برگشتم سمتش.  ی صدا با

 ! دی نگران ما نباش ؛بانو  می استراحت کرد نیزم ی رو مونیجسم گرگ  ما تو  -

 .دی نشده باش تی افتضاح اذ  یمهمون نواز  نیاز ا دوارم یسالم آلفا ام -

 سرش رو تکون داد و گفت:  آلفا

 حالتون خوبه؟  -

 جوابش رو دادم: کوتاه

 خوبم!  -

 رامونا کردم و گفتم: طرف رو  صورتم

گروه آلفا سمت چپ   ی ده تا چادر هم برا سمت راست بزن؛ انیگروه ک   ی سه تا چادر برا -
چادرها هم   هیدو گروه و باالتر از همه بزن؛ بق نیوسط ا بزن؛ چادر من و چادر کنفرانس رو
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 ییکن؛ چادر مواد غذا ی بند می ها و جادوگرها خودت تقسو الهه های پر ی قهیبه سبک و سل
 بگذار که فاسد نشن!   ییهم جا

 آلفا به خودم امدم.  ی گفت و رفت. با صدا ی لب "چشم"ا ری سرش رو تکون داد، ز رامونا

 م؟ یباهم حرف بزن شهیم -

w.Romankade.comww 

 به سمت رود خونه قدم برداشتم.  "حتما" رو تکون دادم و با گفتن سرم

 .دی بش نهیگرگ  نی تونست یم شما د؟یزود اقدام کرد تبديل شدن ی برا چرا ی برابانو   -

زهرش رو   اهیخوناشام س کی   ،یحمله ناگهان کی شد؛ تو   یشدن من کامال اتفاق  لیتبد -
بود و اون هم زهرش رو وارد بدنم کرد، زنده بودن اآلنم   دهینفهم  انیک  وارد بدنم کرد؛
 معجزه است.

 م؟ یکن داتون یپ دیدادی نم چرا اجازه -

خبردار کردن  ی بهم گفت برا رامونا د،یکن دامیاجازه بدم پ یجورچه  دیبا  دونستمی من نم -
 چه کار کنم!  دیشما با 

من   ی آلفا کنارم، برا  یعصب ی هاهنوز اونجا بود؛ نفس  انیکنار رود خونه ک  می دی رس یوقت
وار تو   زمزمه رم،یجسم بدره و گرگ بشه جلوش رو بگ کهن یقبل از ا که شد یهشدار
 گفتم:   گوشش

 ! مانندیو گروهش با ما هم پ انیاروم باش آلفا، ک  -

و چقدر جذاب به نظر   کردیمعرکه نگاه م  نیداشت به ا نهیخونسرد و دست به س انیک 
 آلفا آروم شد و گفت:  هیاز چند ثان بعد  د، یرسیم

 ! یدشمناحساس کردم  یزی شرمنده، غر -
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 سرش رو تکون دادو گفت:  انیک 

 ! می دوست  یهام دست دراز نکنبه داشتهو    هیکیکه هدفمون  یتا وقت -

کرده بود؛ دوباره نشستم و  جیهم من و هم آلفا رو گ انیدو پهلو حرف زدن ک  نیا
.  دمیبه خودم لرز ی الحظه  شی هام رو در آوردم و پاهام رو داخل آب فرو کردم، از خنککفش
  انیمنتظر بودم ک  کار رو تکرار کرد؛ نی من ا دیدو طرفم نشستند، آلفا هم به تقل انیآلفا و ک 

 تکون نخورد، نگاهش کردم که گفت:  ماهم انجام بده ا 

 ه؟ یچ -

که آلفا نشنوه به   یآروم  ییبا صدا د،یاشاره کردم که اخماش رو توهم کشو به پاهاش  ابر با
 گفتم:  انیک 

 ! یآب رودخونه ندار یبه خنک یازیو ن یخچالیاوه، حواسم نبود تو خودت   -

هام رو باال  توهم گره خورد شونه شتر یب انیک  ی زد و اخم ها  ی اقهقه  د،ی انگار آلفا شن یول
 آلفا گفتم:   انداختم و رو به

 ...شی آلفا م -

 تو حرفم و گفت:  دی پر

 ! ئنیبه من نگو آلفا، بگو آ  -

 تکون دادم و ادامه دادم: رو  سرم

با ما هم قسم   مینیتا بب  ن یهم حرف بزن دیو سپ یاغی ی ها نهیبا دو گروه گرگ  شهیم -
 نه؟  ا ی شنیم

هم جز قدرت   یاغی ی هاگرگ  یرو با وجود شما متقاعد کرد ول دیبشه گروه سپ   دیشا  -
 ها هستند. طلب
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 امتحانش که ضرر نداره!  -

 کردم و گفتم:  انیسمت ک  رو روم

تا با ما متعهد   یحرف بزن دیسپ ی هاخوناشام  هیخواهش کنم شما هم با بق شهیم -
 بشوند؟ 

 سرش رو تکون داد و گفت:  انیک 

 !کنمیباشه، هماهنگ م  -

 شد که معذب شدم و گفتم:  ی سپر نی آئ  رهی تو سکوت و نگاه خ ی لحظه ا دچن

 مقدس!  ن یزم می بهتره بگرد گهی خب، د -

وسطشون   بازهم م؛ی زودتر از اون دوتا بلند شدم، اون ها هم بلند شدند و راه افتاد و
خودم   ییا یخولیگنده بک دارم؛ تو افکار مال گاردیکرد دوتا باد ی فکر م دی د یهرکس م بودم،

 .م ید یبودم که رس

معلوم   انایو ک  ای از نگاه س جلومون سبز شدن نیگله آئ ی از دخترا یکیوسادنا و  انایو ک  ایس
  تیو عصبان  یرو جز دشمن ی زیندارند اما از نگاه اون دوتا چ یزیجز کرم ر  ی بود قصد

 .دمینفهم

ناخداگاه لبخند  انیالبته فقط در مورد ک  وامدیم نبدم ه نیاز فکرشون همچن راستش
 زدم: ادیلب هام مهر شد و فر  ی رو یبدجنس

 ؟ ییراموناااااا، راموناااااا کجا -

 باعث شد لبخندم پررنگ تر بشه.  ن یهم انیجز ک  دنیهمه از جاشون پر  می هوی  ادیفر با

 خودش رو رسوند و گفت:  عیسر  رامونا

 ! ؟ی دار یبله بانو امر -
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 ها و الهه ها!  ی مالقات پر   ایرو نیخوام برم سرزم  یم -

 گفت:  عیسر   نیآئ

 ! نیکن دایپ یراه  یاگر بتون یممکنه حت ری غ با  یتقر ایرو نی رفتن به سرزم -

نشستم و دستم رو که مجوز ورود روش هک شده بود به طرفش گرفتم   نیزمزانو رو  چهار
 و گفتم : 

 باشم!؟  ی ا  گهیمنتظر مجوز د  دی با  ای!ه؟یکاف نی ا -

ناخداگاه چشمام   دستاش گرفت دستم کنارم نشست و دستم رو تو  دن ی بهتر د ی برا  نیآئ
و نگاه به خون نشسته به دست من و   یعصب ی قفل شد رو ماده گرگ گَلش که با نفس ها

  ادینبود اون من رو  یزیچ نی منو آئ نیراستش دلم براش سوخت ب شده بود.  رهی خ نیآئ
که دلم که  زدیموج م یو سادنا واقعا حس انیک   نیبتفاوت که  نینداخت با ا یخودم م

 که گفت:  دمیکش رونینرم دستم رو از دستش ب یلیسوزوندخی تموم وجودم رو م چیه

 ؟!  ن یدار ییشما چه قدرت ها بانو  -

قدرت   یسر   کی ! و  یترو قدرت خوناشام خاکس عتیقدرت فرشته مرگ و قدرت دختر طب -
 بگم  ی زیتونم چ یکه تا کامل نشدن نم گهید

 امدن کنارم.  ندایو ل رامونا

 یکنیم یدگ ی رس نیو آئ انیجا به کمک ک  نی ا تی و به وضع یمون یجا م  نیارامونا تو  -
 . رمیم  ایرو نیبه سر زم   ندایمن با ل

 تو حرفم و گفت:   دیپر  رامونا

 !وفتهی ب یتونم شما رو تنها بزارم ممکنه اتفاق یبانو من نم -

  یچشم  ریحرف ز  نیبار همراهمه بعد ا   نیهست درضمن گرنبندمم ا  ندا ینگران نباش ل -
 نشون نداد.  یواکنش چیاونقدر ازم دلخور بود که ه ینگاه کردم ول  ندایبه ل
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 باهاش حرف زدن  و شروع کرد  دیرو کنار کش ندایل د یرس یبه نظر نم یکه راض  نیبا ا  رامونا

 و گفتم:  نیو آئ  انینگاهم رو دوختم به ک  منم

 . دیها حرف بزن نهیخوناشام ها و گرگ  گهی د ی شماهم لطفا  با گروه ها -

ناخداگاه نگاهم قفل شد به   رو تکون دادن و بعد باهم مشغول حرف زدن شدن سرشون
بود به   ی داشت که تک تک حرکاتش برام جذاب و خواستن یمرد چ  نی ا دونمینم انیک 

و که دوست دارم   یو هرکس یشدانگار خدا قصد کرده هرچ  می داشتنش حسود ی سادنا برا
ها ازش    لومتریانگار ک  یول یباش  کشی داغش رو به دلم بزاره سخته نزد ای  رهیرو ازم بگ

 جلو چشماته!  یخواستته ول  نیتر یافتنیانگار اون دست ن یفاصله داشته باش

کنم و   یافتاد هربار که بهش فکر م  نی پلک هام غلط خورد و پا ریاز ز یاشک لجوج قطره
حال خودم بودم که  تو ره یگ یم  شی قلبم آت  ستیکه اون مال من ن  نی رسم به ا یتهش م
  یوقت یاولش جا خوردم ول دیمن رو از پشت به آغوش کش یگرم ی دست ها
 دمیلب نال ر یو ز  نشیو گذاشتم رو س عقبسرم رو بردم  می نیب ری ز دی چیپ ایس   عطرخون

 ؟!  ست یسهم من ن دمیفهم  که عاشقش شدم یچرا درست وقت -

 هم زمزمه وار جواب داد:  ایس

ها   فیاز از قماش ضعباشه تو  تی کوچولو نذار قلبت عامل نابود شکیصبور باش گنج -
 بودن شکست دادن.  ی قو ی برا ی تو ساخته شد یستین

 رو پاک کردم و گفتم  اشکام

 ! ایس کوشهیعشق اخر من رو م نی ا -

 امد سراغم و گفت:  ندایموقع ل  همون

 ؟ ی آماده ا -

 .  می اره بر -
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  یهنوز باهام سرد برخورد م راه افتادم ندایدنبال لباهمه کردم و  یسرسر یخداحافظ کی
 کردم.  یبرخورد م نیاون بودم بدتر از ا ی من جا  دیشا  دونمیحق داشت نم دی شا کرد

حاضر    یحت شد ازش دور نشم یکشه کاش م  یپر م انیک  ی نشده دلم برا یچیه هنوز
 اجازه داشته باشم نگاش کنم.  یبودم مال سادنا باشه ول

  نیامد و ب یباال م ینفسم به سخت زانو هام افتادم و  ی و ناخداگاه رو  دی کش یریت  قلبم
  ی اما بغض تو دمیشن یمرو ندایل ی بودصدا دهی ا درد امونم رو بر ه دن ی نفس کش نیهم

که حس   دی طول نکش ادیرو بهم خوروند ز یعیبه زور ما بدم. ذاشت جوابش رو  یگلوم نم
رو   زدیو غم رو که تو دلم موج م یشد اما هنوزم حس دلتنگ زکردم و راه نفسم با یسبک

از بابت   الشیکه خ نیبعد از ا   ندایل یچی! هشهیپر نم یچیبا ه انینبود ک  کردم. یحس م
بود تا   انای ک  ندایل ی شد بهم کاش جا رهیو خ ییداد به درخت رو به رو  هیمن راحت شد تک

باهاش  یچه جور دونمی که نم وندمرو رنج  ندایل یانقدر باهاش درد و دل کنم یکم
 برخورد کنم. 

 صداش به خودم امدم  با

 ! ؟یدوسش دار -

 کردم خودم رو لو ندم .  یسع  اما شیهو یسوال  نی ز اجا خوردم ا یلیخ

 رو؟!  یک  -

 ! گمی روم انیک -

 ؟ یزنیحرف م یدرمورد چ -

 زد که گفتم:  یحرفم پوزخندصدا دار به

 ! ؟یعنیرفتار کردم  عیانقدر ضا  -

 !بانو م یها خبر دار زیچ ی لی ها از خ یما پر -
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 ! ستی دوستش دارم اما سهم من ن -

جمع  ی رو  یتمرکز کن  دیمشکلت باشه فعال با نی صبر داشته باش بزار گذر زمان حالل ا -
 صلح طلب  ن یکردن متحد

 رو تکون دادم و گفتم: سرم

 . ستین یحق باتو االن وقت فکر کردن به مسائل شخص -

خواست از صداقت کالمم مطمئن بشه من واقعا از تهه دلم  یکرد انگار م یدقت نگام م با
  نیرو دل باختم و عاشق شدم اما عشق ا ی دونستم زمان بد یف رو زدم .خودم ماون حر 

خوب که  دهیصداتر خودش رو تو قلبت جا م  یو ب ادیصدا م یب  ستین شیحال زایچ
که   ی شد یغرق احساس  یفهمیو تو تازه م   دهی ماون وقت خودش رو نشون  ی شد رشیدرگ 
 شه. یو به کجا ختم م  هیتهش چ یدونینم

اما اگه   ،یشیات مهمسفر معشوقه  یخوشبخت قیبا قا  ا یدر نیتو ا  یخوش شانس باش اگه
  نی ریغم ش نیا  یو منتظر باش ای به دل در یبزن دی شکسته با قیقا  کی با   یبد شانس باش

به   هایلیخ ی زندگ  فتمیتو رو از پا بندازه! اما داستان من فرق داره، اگه من از نفس ب یک 
من   ندایبهش فکر کنم عالقه خودمه! با بلند شدن ل د یکه با  یزی چ نیآخر  انگار افته؛یخطر م

حرکتش جا خوردم،   نیاز ا یبغلم کرد. حساب  ییهو یو  اومد  کمیهم از جام بلند شدم. نزد
 هام رو دورش حلقه کردم.اما دست 

  فکر شه،یم گهیجور د هی  یهمه چ کردمیمحافظ تو باشم فکر م ی قرار شد پر یوقت -
  نیناراحت بودم، اما بعد شناختت و ا  یلیو قدرتمند طرفم و خ ی دختر جد کی با  کردمیم

بردار   ی خوشحال شدم! اما کار ما شوخ یستیانقدرها هم خشک و مغرور ن دمیکه فهم
  نیهم ی اشتباه و انتخاب ما باشه؛ برا نیآخر  تونهی ماشتباه   کی و  ییسر به هوا  ست، ین

 چون من هم تحت فشار بودم از سمت ملکه مادر! ؛شدمی م ریو دلگ یازت عصب یگاه

 گرفت و گفت:  دستم رو  ندایل م،ی آروم شد یکم

 ! ایرو  نیبا تله پورت ببرمت پشت دروازه سرزم خوامیهات رو ببند، مچشم  -
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دروازه   کی هام رو باز کردم شگفت زده شدم! که چشم  هیرو بستم، بعد چند ثان هامچشم 
جلو بردم که  و پر زرق و برق بود! ناخودآگاه دستم رو  یمتیق ی هارنگ پر از سنگ ییطال 
 و با داد گفت:   دیدستم رو کش ندایها رو لمس کنم که لاز سنگ  یکی

وارد  خوانی منافع خودش م ی هست که برا ییکسا  ی طعمه برا کی   نیدست نزن! ا  -
 ما بشن. ن یسرزم

هوس دردسر نکنه!  نیاز ا شتر یهام رو مشت کردم که بدهنم رو قورت دادم و دست  آب
بعد به من اشاره   خت، یمحفظه ر کی تو   دستش رو خراش داد و خون خودش رو ندایل

تو محفظه   کرد. من هم با دندونم گوشه انگشتم رو خراش دادم و چند قطره خونم رو
دهنم از    م،ی از دروازه رد شد ی و در باز شد. وقت شد یرنگ ییبه پروانه طال  لی که تبد ختمیر

بودم؛   دهیرو ند  یزیچ نیتو خواب هم همچ یکه حت ییبایتعجب باز مونده بود! منظره ز
هفت رنگ   رودخونه خورد،یبه چشم م  وهیهر کدومشون چند نوع م ی که رو ییدرخت ها
جا بود متفاوت  که اون  یتر لباس و شکل هر کسکمون بود، از همه جالب  نیکه مثل رنگ

 و گفت:  دیدستم رو کش  ندایبود! ل ییایرو ی جا  نیبرازنده همچن ایبود. واقعا شهر رو 

 هست!  ییاز هر موجود ماورا  با  یتقر ایتو شهر رو  -

 واقعا؟!  -

نشون وسط   کی ت کن! تنشونه دق  براق  کهیدو ت ی هاکه لباس  ییهاآره مثال به اون  -
که  یینگهبان هست. اون ها ی های پر  ی هستن و نشون سبز برا یها پردارن، اون  یشونیپ

دارن و تو کاخ ملکه   ییجنگجو هستن و دسته سوم نشون طال  ی هاینشون قرمز دارن پر 
 هستن.  یسلطنت ی ها   یپر مادر هستن

 ! ؟یهست یتو از کدوم دسته پر -

که شنل تنشون هست   ی ! حاال به افرادییاز نژاد سرخ و طال  دو نژاد هستم یمن تنها پر -
 ی الهه ها هیملکه هستن، البته بق ک ینظر   ریالهه هستن که هر کدوم ز هان ی ا دقت کن!

 های ها مثل پرالهه  اما شن،ی م  یفعل ی الهه ها نیبا تناسب نژادشون بعدا جانش یسلطنت
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با مضمون قدرتشون رو سرشونه و   یتاج یسلطنت ی که الهه ها فاوتت  نینشان دارند با ا 
 ها شنلشون هست.بدون تاج هستن و تنها مشخصه شناخت اون  یمعمول ی الهه ها

 رو تکون دادم که گفت:  سرم

ها جادوگر  و قرمز دارن که کاله بهش وصله، اون  یاز مشک  یقیکه شنل تلف ییهاحاال اون  -
و جدا از شنلشون کنار  شدند ایرو  نیزمهستن که با اجازه ملکه مادر ساکن سر ییها

جا اون  ؟ین یبیرو م ییطال  دیوجود داره، خب اون کاخ سف یمشک زیچشمشون دو ستاره ر
دست ملکه   ری ز ی اون ساخته شده که ملکه ها نی پا کی کوچ لعهکاخ ملکه مادره و چند ق

  دن یکه با د مید یدر کاخ رس ی جلو ی رو ادهیساعت پ  میجا ساکنن! بعد حدودا نمادر اون 
و پر زرق و برق بود! انگار داشتم وسط    ایرو نیع  زی همه چ ها در رو باز کردن.نگهبان  ندایل
 به خودم اومدم. ینیدلنش ی صدابا  رفتم،ی راه م یخارج شنیسکانس انم  کی

 !ی ما خوش آمد کی کوچ نیبه سرزم  زیعز ی تایبن -

خودم رو جمع و جور   عیهنگ کردم، اما سر شی بایکه به صاحب صدا افتاد از ز  نگاهم
 سرم رو خم کردم و گفتم:  یکردم. کم

 ممنون ملکه!  -

 زد و گفت:  یبیدل فر لبخند

 ! ایهمراهم ب شونمی ا نی من جانش ستم،یمن ملکه مادر ن -

  دمیکه اول د ی املکه هیبراق شب ییبا لباس طال  بایز ی بانو  کی  م، ی همراهش رفت  ندایو ل من
خودش و به   ییبا یبود! صداش به ز ییبایز  سینشسته بود؛ انگار تند  یسلطنت یرو صندل

 لطافت آب بود.

 ! نمتیبیم جان یخوشحالم که ا زیعز ی تایبن -

همه   ن یکردم؛ در واقع هنوز از ا  یلب ر یسرم رو خم کرد و تشکر ز  ینشونه احترام کم  به
 ودم! ب رتیو تفاوت در ح  ییبایز
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 رو احضار کن!  یسلطنت ی ها و الهه هالطفا  ملکه انایآر  -

کردن و   ییرا یفاصله از ما پذ   نیملکه مادر رفت تا دستور ملکه رو اجرا کنه، تو ا  عهدیول
اشون  مثل ملکه مادر قابل وصف نبود، همه  شونیبا یها وارد شدن. زالهه و ملکه یکی- یکی
همه و همه باعث شده با ذوق و   و جذابشون یپرنسس ی هاداشتند! لباس  ی ریاساط ییبایز
با من متعحد بشن!   دوارمیام داد،ی م زهی بشم! بودن کنارشون بهم انگ ره یبهشون خ جانیه
 .دادمی کرد، من هم با دقت گوش م شونی شروع به معرف ندایل

ملکه مادره و اسمش ملکه   دختر دهی از ماه، ستاره و خورش یبیلباسش ترک  که ی ااون ملکه  -
  عهدیول  انا،یو آر رندیگیو ماه و مهتاب از اون دستور م  دیخورش ی هاکه ملکه  ناستیآور

ملکه ماهه، اون   انایگون داره دو تاج ماه  ی اکه لباس نقره  ی. اونشونهیملکه مادر فرزند ا
  ایآفتاب  ملکه  وی رو تاجش هست، ل دی زرد و درخشان داره و نشان خورش لباسکه  یکی

ملکه   ترای ها و آسمون شب هست چاز ستاره  یقی که لباسش تلف یو اون  دهی همون خورش
هاست و تاج گل به سر داره  هم که لباسش از گل برگ  ییبانو   نیا مهتاب و ستاره هاست.

 ! عتهیها و طبفلورا ملکه گل 

داشت و صورتش   ی اره ی فرد جمع که لباس ت نی ترب ی عج به رهیرو تکون دادم و خ سرم
 یداشت شدم. نگاه خشک و خشنش لرزه به اندام هر کس  یو جذاب یوحش  ییبایز
 : دمیپرس ندایوار در گوش ل! آروم و زمزمه انداختیم

 هست؟!  یک  شونیپس ا  -

 وار گفت: بهش انداخت و زمزمه ی نگاه می هم ن ندایل

 فاخته ملکه مردگانه!   شونیا -

 ملکه مادر به خودم اومدم.   ی تکون دادم که با صدارو  سرم

ما افتخاره! من و    ی و کمک به تو برا  یهست جان ی ا یهدف بزرگ  ی برا  تو   زیعز ی تایبن -
 . می جنگ همراه تو باش نیدر ا میتونی اما نم م،یهست ایرو نیسرزم ی ها فرزندانم که ملکه
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برم. من رو کمک   یدست خال جان یاز ا تونستم یحرف ملکه مادر جا خوردم! نم نیا با
جنگ ماورا   دونیم روز یپ تونمیها مبدون اون  شدی ها حساب کرده بودم و معلوم نماون 

 که تو گلوم خونه کرده بود رو پس بزنم و محکم حرف بزنم.  یکردم بغض ی نه! سع ایباشم  

سخته، اما   دادی بهتون م ندایکه ل یه من با توجه به اخباراعتماد کردن ب دونمی ملکه م -
  نیاتو   ن، ی محافظ و نگهبان محافظ برام گذاشت ی طور که پرو همون   نیمن رو قابل بدون

 حساب باز کردم!  ای رو  نیرو کمک افراد سرزم یلی. من خدیجنگ همراه من باش 

 اشه؟! ما نب نیوجود داره که کمک به تو به ضرر سرزم  ینیچه تضم -

  دینبودم شما حق دار دونیم   نیا روز یاگر پ کنم؛ی ملکه من جونم رو سند اعتماد شما م -
 ! نی ری جون من رو بگ

هات هست و فقط چند  رگ  ی تو ی که خون قدرتمند و ارزشمند ییجاخوب از اون  یلیخ -
من و   گمیاما باز هم م کنمی ما باشه، قبول م ن یکمک سرزم یلیخ  تونهی قطره از اون م

که قدرتمندن، به   نمونیاما چند الهه از سرزم م،یرو ترک کن ایرو ن یسرزم  میتونیهام نمملکه 
که   نیباشه! با ا یسرخ به نظرم برات کاف ی های بخور و سپاه پر درداضافه چند شخص به 

  شتر یب یپافشار دادمیم حیبود. ترج متیهم غن ن یداشتم اما هم یشتریب  تیانتظار حما 
 نکنم! 

طول  ادیز  ارشون،یب جان ی ها بره تا ادستور داد که به دنبال الهه انایمادر باز به آر  ملکه
 وار گفت: در گوشم زمزمه  ندای که اومدن. ل دینکش

الهه  حایکمند الهه جنگ، آترا الهه نور، مس ،یالهه پاک کا یاز سمت راست؛ رون بیبه ترت -
 ! یشیهاشون آشنا مکه بعد با قدرت  نیآسمان و شانا الهه زم

 که تازه وارد سالن شدن اشاره کرد و گفت: یبه سه نفر بعد

که با گروهش   ایرو نیسرزم ی که کنار چشمش ستاره داره افسونه؛ سرگروه جادوگرها  یاون -
پزشک  داره و   اریتکه دو تا دس یِ و بال داره سوف  دهی پوش دیکه سرتاپا سف ی. اونادیم
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هم که شنل بنفش داره، وستا دانشمند   یاونجنگ هست و   نیو همراه ما تو ا  جاستن یا
 . استی رو ن یسرزم ی داناو 

سرخ   نیمتحد  جلو  تونمی م تری تر شد؛ حاال مطمئنم قوراحت  المیخ هی ها و بقالهه دنید با
اون هم سرش رو تکون داد و رو به   م،یزمزمه کردم که بر ندایظاهر بشم! آروم در گوش ل

 ملکه مادر گفت: 

 ن؟ ی دیم یملکه اجازه مرخص  -

 ی صدا  هی  میبر  رون یاز سالن ب م یکه خواست  نیتکون داد. همملکه مادر سرش رو  که
 گفت: ینیدلنش

 ! نیصبر کن -

هاش رنگ  م زبونم بند اومد! چش شی بایاز ز دمی رو د ییبا یز ی عقب برگشتم. بانو به
بود که تو   یو مهربون تی اش معصومچهره  یشاخصه اصل ینداشت ول  یمشخص
 بهم زد و گفت:  ی! چند قدم جلو اومد و لبخند گرمزنهی هاش موج مچشم 

 ! ییبا یهستم ملکه ز ایمن آدن -

 هاش بود رو بهم داد و گفت: مثل چشم  یرنگ -یکه درونش رنگ ی گو کی  و

 ! یموفق بش دوارمیام کنه،ی جنگ کمک م بهت تو  نی ا -

 و به او بدوزم.  رمی رو به روم بگ ی بای بهت زده ملکه مادر باعث شد نگاهم رو از زن ز ی صدا

رو در  از قدرت تو  یمین ی گو نی! ا ؟ی قدرتت رو بهش بد  ی گو ی خوایکه م یمطمئن ایآدن -
 برداره! 

که   دمیرو د ی زیچ تای من در سرنوشت بن نم؛یرو بب ندهیآ  تونمی که من م دیدونی مادر م -
 بهش بدم!  کمان رو که نشان ملکه بودنمه نیرنگ  ی صالح دونستم گو
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رو بهم   ییهای ها هم گوملکه هیداشت که بق ی چه معن ایملکه آدن ی هاحرف  دونمینم
 ،ی انقره  ی گو ، یکمون نیرنگ ی متفاوت دارم؛ گو ی دستم شش تا گو  ی دادن. حاال من تو

بودم که ملکه مادر   رهیهام خسبز! شوکه به دست  ی و گو یآب ی گو بنفش، ی گو ،یی طال  ی گو
 وصل کرد و به گردنم انداخت و گفت:  هشرو ب های آورد و گو یریزنج

رو فقط   های گو  نی! اکنمی من بهت اعتماد داره من هم بهت اعتماد م ی ایآدن یوقت -
 یپس با هر کس نه؛یبب تونهی مداشته باشه  یپاک  نتیو ت تیو هرکس ن ی صاحب گو

 راجبش حرف نزن! 

 بله متوجه شدم.  -

کردم  یبهم زد که من هم در جواب سع  یدوختم، لبخند قشنگ ایبه ملکه آدن رو نگاهم
 گفت:  ندایلبخند بزنم. ملکه مادر رو به ل

 آشنا کن!   ایرو ن ی رو با سرزم تایبن -

 " انی"ک 

رو برام زمزمه   یداشتم. ناخدآگاهم، مدام رخ دادن اتفاق یبیحس عج تایرفتن بن بعد
اون   یزیچ  کی  یول یهست تی حالت زندگ  نیترکه تو آروم ییهامثل همون موقع  کرد؛یم

! کالفه شروع  ستین ندیبشه که خوش آ  یزیقراره چ  کنه،ی ته دلت مدام بهت گوش زد م
قدر مشغول  دادم. فکرم اون  ح یجتر رو  دنیکه دو  دی نکش لطو  یزیبه راه رفتن کردم اما چ

به خودم آمدم که جلو درخت دافنه بودم؛   ی. وقتدمیرس جان ی به ا یچطور دمینفهم بود که
شدم. عطر  لیکه توش من تبد  ی اکه نشون چشمه مقدس بود، همون چشمه  یدرخت

رفتم. نواز آب و   وحر ی سمت چشمه صدا و  دمیکش هامه یدرخت دافنه رو به ر ی خوش بو
نگذشت که آگاپه   یزیچشمه رفتم. چ ی لذت بخشش، بهم آرامش داد. با لباس تو ی خنکا

هفتصد   دمشیکه د یبار ن یجا خوردم! از آخر  ی روح چشمه مقدس سراغم اومد. حساب
 .گذرهی سال م

 . انیسالم ک  -
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 سالم آگاپه!  -

 !جان ی ا ی ایوقته منتظر بودم ب یلیخ -

 جا خوردم! دنتونی راستش از د -

هاش وارد بدنم شد و  از دست  ی قو  ی رویقلبم گذاشت. ن ی و رو رو سمتم دراز کرد دستش
 فضا رو در برگرفت و آگاپه گفت:  یدرخشان یینور طال 

! تو  یو از همه قدرتمندتر   ی انتخاب شد دیسپ ی هاتو االن به عنوان پادشاه خوناشام  -
 دوست نما حذر کن! ی هاهدفت شک نکن و از دشمن 

  دیسپ ی هاکه االن من پادشاه خوناشام  شهیچشم به هم زدن رفت. باورم نم ک یتو   و
  ر یآمدم و ز  رونیبعد از چشمه ب ی! کمدیخوناشام سپ نیترل یو اص  نیباشم؛ قدرتمندتر

که  نهیحرف ا   نی کرد، منظورش از ا ریآگاپه ذهنم رو درگ  ی ها. حرف دمیدرخت دافنه دراز کش
از   یچقدر گذشت که گل دونمی باشه؟! نم تونهی م یک  سته؟در ظاهر دو یما دشمن نیب

ازش ساطع   ییدستم گرفتمش، نور طال  تو  یوقت درخت دافنه جدا شد و رو صورتم افتاد. 
آگاپه   ی لوم نبود شکل گرفت و صدا مع اشافه یزن که ق کی  چهره ی شد و تو اون نور حاله

 آمد. 

 بکنم!«  تونمی که م یتنها کمک نیزنه ا  کیکار  انتیفرد خ انی»ک 

چشمه و    نی مقدس برگشتم. ب نیسمت زم شدن و من به اجبار دی و گل دافنه هم ناپد نور
  نیا الیبودن اما فکر و خ  ی اشهر جدا گونه  هیفاصله بود، هر کدوم تو   ی لیمقدس خ نیزم
متشنج بود   یلیجو خ دم،یرس ی. وقتدادی رو بهم نم یچیاجازه فکر کردن به ه کار،انتیخ
معلوم بود و رنگ   تیو عصبان یاز چهره همه کالفگ بودن. بسته یسادنا رو به صندل  و

 نگران بود.  و دهی پر یسادنا حساب

 ! ؟یبه صندل نشیچرا بست -

 چند قدم به سمتم آمد و گفت:   نیآ
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سادنا داره    می دی که د می سمت غرب جنگل رفته بود امگله  ی هاچند تا از گرگ شکار با   ی برا -
فرار کرد، سادنا هم    اهیخوناشام س می و تا ما جلوتر رفت زنهی حرف م اه یخوناشام س کی با 

 ! مشیکه گرفت کردی داشت فرار م

 ! ده؟ی هم د یهات کستو و گرگ  ریغ -

 . می نه فقط ما بود -

 ن؟ یهم دار یمدرک  -

 !م ی د یصحنه رو د نیهام اکه من و ده، دوازده نفر از گرگ  نیباالتر از ا یچه مدرک  -

 !ی دی که من رو د یمثل دفعه اول ن،یاشتباه کرده باش زهیغر ی ممکنه باز هم از رو  -

  یپسند ندارم پافشار انیدرصد اشتباه هم نکردم اما چون مدرک ک  کی  دونمی که م نیبا ا  -
 .کنمینم

  د، ی به سمت چادرهاشون رفتن. رامونا سادنا رو آزاد کرد و اون هم بغلم دواش و گله او
!  فی. حدیلرزی جوجه بارون خورده م کی  نی! تو بغلم فشردمش؛ عدهیترس یلیمعلوم بود خ

  نشیتوه نی بابت ا رو ادب کنم، بعدا به خدمتش   نی آ تونم ی که بخاطر هدفمون نم فیح
 لب گفتم:  ر یشدم و ز  رهیخ ناساد ی ها! به چشم رسمیم

 بهت برسونه! یبیآس تونهینم یتا من هستم کس زم،یآروم باش عز  -

هم نژادم درخواست کمک   ی هاخوناشام  هیافتادم که گفت از بق تایدرخواست بن  ادی  هوی
ها تلگراف بفرستم.  گروه  هیسمت شهر رفتم تا بتونم به بق  سپردم و ا ی کنم! سادنا رو به س

  یآشفتگ !می به اوضاع سر سامون بد میتو مغزشه تا بتون یو بگه چ اد یزودتر ب تایکاش بن
مقدس برگشتم که با   نی! بعد چند ساعت زمشهی دشمن م یروز یقوا ما و پ فی باعث تضع

 صحنه عمرم مواجه شدم!  نی تربیعج

بود، اما   یعال یلیخ نیبرگشته بود و ا ا یرو نیمختلف سرزم ی هالشکر از گروه  هیبا   تایبن
و  یدارهمه تو  نیا ی دختر به جا  نینداشت و کالفه بود. کاش ا یچهره خوشحال
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به   یام آدماز دوشش بردارم. تو عمر هزار ساله یتا بتونم بار  زدی م حرف یکم یخودخور
تو سرشه! نگاهش که به من افتاد   یبفهمم چ تونستمی وقت نمچ یه دم؛یند  تای بن یدگ یچیپ

نگاهش به پشت   یاز نگاهش رخت بست و رفت، اما وقت یغم و نگران ی اانگار چند لحظه 
.  دی چیپ می نیب ری ز به نگاه کردن نبود عطر جذاب سادنا ازیشد. ن  یسرم افتاد نگاهش طوفان
دوست ندارم از االن با سادنا بد باشه؛   ره؟طو نی نگاهش ا هانه ینکنه به خاطر اشتباه گرگ 

گروه کنار هم باشند. حتما سر فرصت از اشتباه   تو  دی جنگ هم با نی چون احتماال بعد ا 
 .ارمیدرش م

  نیتو نگاهش بود. تو هم ی غم بزرگ  تیسادنا بود، اما جدا از عصبان  به  رهی هنوز خ تایبن
و من رو از افکار   دی چیسادنا دور بازوم پ ف یظر ی هافکرها بودم که دست 

همه صبرش   نی بهش زدم، عاشقش نبودم اما از ا ی. لبخند گرمدیکش رونی ب ییایخولیمال
بود که از  یمن زن ی ای. دنشناسمیبه نام عشق نم یزی ! من بعد از رز چاومدی خوشم م

خوناشام بود! اما مرگ اجازه نداد باهاش طعم   کی خوناشام شدن واهمه داشت اما عاشق 
 رو بچشم! یخوشبخت

 " تا ی"بن

  نی سمت چشمه هفت رنگ برد و گفت ا من رو  دانیل م،یکه از قصر خارج شد  نیاز ا  بعد
 .رسهی م تی واقع ی چشمه شفا بخش هست و انتهاش به چشمه

 ! ه؟یچ  تی چشمه واقع -

جرعت   یکمتر کس  نیهم ی برا  ده؛ی رو نشون م ی هر فرد تی و واقع نتیکه ط ی اچشمه  -
 وارد شدن بهش رو داره!

 برم توش!  خوادی دلم م -

 ! ؟یکن یم یشوخ -
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  نیهستم و چقدر از ظاهرم به دورم! کاش ا   یبدونم چه جور آدم خوامی نه واقعا م -
از   یزی چ نی ها از ترس همچنآدم   دیوقت شا ماهم وجود داشت؛ اون ی ایچشمه تو دن

 !کردندیم  یکارها دور یلیخ

هم از   جان،یهم از ه می دیرس ی وقت م،یرفت یسرش رو تکون داد. به سمت چشمه اصل ندایل
! دور یمقابلت دار ی انه یبود که انگار آ ادیز ی آب به حد  یقدرت تکلم نداشتم! زالل شی بایز

جلوم رو گرفت و   ندایداخل برم ل پر بود. تا خواستم وهیچند م ی هاتا دور چشمه از درخت 
 گفت: 

اگر آدم   که دی بدون دی داخلش با دی که بر نیآداب خودش رو داره، قبل از ا جان یورود به ا  -
  فرسته،یبه آسمون م  اهیو دود س شهیو چشمه آبش کم م شنیهمه خبردار م دی باش ی بد

 ! شهیازش ساطع م یینور طال  دیباش یاما اگر آدم خوب

دست   جان یاز ا گهیباشم که د ی قدر آدم بداون  دمی ترسی دو دل شدم؛ م ندایحرف ل نیا با
 بگذرم. یتیموقع نیچناز هم  تونستمیاما نم  نکنند  یبرم و با من همکار یخال

 ؟ ی بد حیآدابش رو توض  شهیم -

  یبکن  وهیدونه م ک ی  وهی چند م ی هادرخت  نیاز ا ی کیبا دست خودت از   دیاول از همه با  -
ازت  یسوال کی و قبل از ورودت  یراستت وارد آب چشمه بش ی بعد با پا ،ی و بخور

 ! یشیاخراج م ایرو  نی وگرنه از سرزم ،ی جواب درست بد دی که با پرسند یم

درخت رفتم.   نیتر  کی سراغ نزد لب گفتم و  ر یز بسم اهلل هی د،یرسیسخت به نظر نم ادیز
. درست  دیرسی قدم نم یول  نمینظرم رو جلب کرد، دستم رو دراز کردم بچ یقرمز یگالب
  ییهاباط گرفتم؛ مثل وقت که خواستم از تالش دست بکشم حس کردم با درخت ارت یوقت

که   ی ا. درخت شاخهدمیفهمیو احساسشون رو م   رفتمی م راهها جنگل کنار درخت که تو
هام لمسش  با سر انگشت  وه یم دنیروش بود رو سمتم دراز کرد، من هم قبل چ یگالب

 از شاخه جدا کردم و رو   وه یم ی ! به آرومکنمیرو حس م عتیطبکردم. چقدر خوبه که روح  
خوبش مدهوش شدم! به   ی از بو  ،گرفتم  می نیب ریز رو  یگالب حس کردم. لبخند درخت رو 
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رو تموم   اشه ی! با اشتها بقدادی بود که مزه بهشت م نی ری ازش گرفتم؛ انقدر ش یگاز  یآروم
 گفت:  ینیدلنش ی به سمت چشمه رفتم که صدا یکردم. قدم

 سالم بانو!   -

 ! ن؟یهست یشما ک سالم  -

 ازت دوتا سوال بپرسم؟!  تونمی هستم، م تی ملکه چشمه واقع دای من آرش -

 البته!  -

 ! ؟یتنها خارج بش  دیبا  ایرو  نیکه از سرزم یدونی م یاگه دروغ بگ -

 . گمی و راستش رو م دونمی بله م -

 ؟ یوارد چشمه بش ی خوای سوال اول چرا م -

 فاصله داره!  میکه بفهمم ظاهرم چقدر از خود واقع نیا  ی برا -

کدوم  یرو انتخاب کن ی کی انیداشتن مادرت و داشتن ک  نیب  یسوال دوم اگه مجبور باش -
 ؟یکنی رو انتخاب م

 یبیعج ی و چه دوراه انمیمن عاشق ک  دونستیجا خوردم! ملکه چشمه از کجا م  یلیخ
 گفتم:  تامل کردم و بعد یپام گذاشته بود! کم ی جلو

 !کردمیمادرم رو انتخاب م  -

 ؟ ی مطمئن -

 بله مطمئنم!  -

 تو چشمه!  ای پس ب -
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محبتش بودم!   مادر و  ک یمحتاج داشتن   شترینه مادرم رو داشتم اما ب و  انیکه نه ک  نیا با
فقط وجود    گرفت،ی م شیو دلم آت  دمیدیاش مکه عشقم رو با معشوقه  ییروزها  نی تو ا

از چشمه   ییبه جلو گذاشتم. نور طال  یام باشه! قدمرو دل سوخته یآب  تونستیمادرم م
  ایرو نی مردم سرزم ی شاد ی تو آسمون منفجر شد. صدا یباز شی ساطع شد و مثل آت

  دم یانعکاس خودم رو تو آب د ی به وجد آورد! وقتآب من رو   ی به لبم آورد. خنکا ی لبخند
آب بود و بهم   ی خودم تو ی ام با چهره شونه  ی رو  یشته خال کوبجا خوردم! فر یحساب

کنار   قایبار دق ن یا یول دمیشنملکه چشمه رو  ی منم؟! باز صدا نیا یعنی زد؛ی لبخند م
 گوشم! 

 !ییتو   قایدق نیبله ا  -

تنش بود؛ از جنس آب! موج   یبیو از جنس عج  یلباس پرنسس بهش دوختم. رو نگاهم
آب سمتم   ی. مشتختندیریو تو چشمه م  خوردی لباسش سر م ی آب از رو  کیکوچ ی ها

صورتم رو جلو بردم و از آب خوردم؛ گوارا و خنک بود که  دی با ترد گرفت و گفت بخور!
و به آسمون رفتند و از چشمه نور   دن یپر کش امنه یاز س ییطال  ی هاهمون لحظه پروانه

 امنه یها دوباره به سشد و پروانه  یباز شیبه آسمون رفت و باز تو آسمون آت یسبز
 برگشتند. با تعجب گفتم: 

 بود؟!  ی چ گهید نی ا -

 ! یرو داشت تی که اجازه خوردن آب چشمه واقع یهست ی نفر نیتو اول -

  نیتوش رنگ الماس به شکل قطره آب که شفاف بود و  هیدستش رو درون آب کرد و   بعد
و من رو از چشمه   دیچیدورم پ یکمون نیزد. رنگ میشونیبه پ رو خوردی به چشم مکمون 

  میشونیپ ی الماس رو ی بگه، وقت یزی تا اومد چ ندای گذاشت. ل ن یپا ندای ل شیبرد و پ   رونیب
 : دمیبا تعجب پرس تبهم احترام گذاش دیرو د

 ! ندا؟یل شدی چ -



 وارونه   ی ا ی دن 

 
223 

 

و قداسته رو   ینماد عشق و پاک نیسرزم نیا ی که برا  تی شما نشان چشمه واقع بانو  -
با مقام و منصب   یاز اهال یکی حاال شما قدرت شفا بخشتون هم فعال شد و االن   ن،یگرفت

 !نی هست   نیسرزم نیا

 ؟ یپس اجازه ملکه مادر چ -

 دش؟ یببن  نیتتونس ی! راستزنهی نشان ملکه چشمه حرف نم ی رو  کسچیه جان ی ا -

 .دمی رو د شونیبله ا  -

 ! بهیعج -

 چطور مگه؟!  -

تا حاال آب   کسچ یملکه مادر و ه یحت نه،ینتونسته ملکه چشمه رو بب کسچ یتا حاال ه -
 چشمه رو نخورده چون اجازه نداشته! 

 داره که ممنوع شده؟  یچرا مگه آب چشمه چ -

  رهینم نیکه هر کس آب چشمه رو بخوره هرگز از ب  نی ا یکی  اده،یها در موردش زافسانه  -
قدرت   یمعمول ی هاچشمه به آدم  نی ها گفته شده آب اافسانه  هیداره! تو بق ی ابد یو عمر
 دونهینم ی خالصه که کس ده،ی م شتری قدرت ب که قدرت دارند ییهاو به اون   دهی م ییماورا

 ! گهی قت رو میکدوم افسانه حق

  شیپ زودتر خواستینداشت. دلم م یتیموندن برام جذاب جان یا گهیرو تکون دادم، د سرم
  تمی داشت اما رازآلود بودن افرادش اذ  یبکر و خاص  ییبایز  ایرو ن یبرگردم! سرزم هیبق
هام و حسرت  هامیی که داشتم تو تنها یی خودم فکر کردم، روزها شی!به چند ماه پ کردیم

که تنها  یی! روزهاکردمی هم نم  ییایدن نی تصور همچ یکه حت ییهاروز زدم،ی دست و پا م
من   کی کوچ ی ایدن ی فوتبال تو یشیحرکات نما   نی بود و تمر سیپرسپول یباز میدلخوش

 ! هامت یبه اتاقم و محدود شد،یخالصه م
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دختر قدرتمند و مستقل  هی  به لیحاال درست نقطه عکس اون روزهام؛ من تبد  اما
که معشوقش عاشق کس   ی ابگذره به خاطر عشق ممنوعهاز قلبش  دی که با یدختر شدم!

خوناشام هزار ساله بشم که   ک ی عاشق  کردمیفکر نم  الممیتو خ وقتچ یهست. ه ی اگه ید
که بخوام   نی چه برسه به ا  د،یگنجی باور من نم ورو دوست داره! اصال عشق ت ی ا گهیکس د
  ایکنه و تا حاال در دایرو پ ایدر  ریمس دی با ییکه تنها یاش کنم شدم! مثل اون قطره آبتجربه 
 ! دهی رو ند

قبول کرد   ندایخوش مزه ل  بیغر  ب،یعج ی و خوردن غذاها کی استراحت کوچ کی  بعد
  هم انیک  و د یباری م تیو عصبان  یاز چهره همه ناراحت می دی رس مقدس ن یزم ی. وقتمی برگرد

مچ سادنا رو موقع    نیکه آ نیرو برام گفت از ا   هیگرفتم! رامونا قض ی بینبود. دلشوره عج
انقدر عاشقشه که از گناه و   یعنی راحت ازش رفع اتهام کرده؛  یلیخ انیک  یول دهید انتیخ

هست که قلبم شکست!   یبار نی چندم ن یا دونمی ! راستش نمگذره؟ی اشتباهش راحت م
از اشتباه عشقش   انیک  اما کنمی جنگ م نی رو صرف بردن تو ا می من دارم تموم وقت و انرژ

 کنه! ابتداشت تا بتونه ث یترمدرک محکم   نیکاش آ  گذره،یم

! بعد  کنهینم غیدر یکارچ یاز ه بیکنار زدن رق ی حس حسادت زنانه که برا  نی به ا لعنت
بد عالم   ی هاکرد تموم حس  دای پ ینگاهم با نگاهش طالق ی . وقتدی رس انیک  قهیچند دق

  تی تنگ بود! کاش زمان، قابل یلی انگار از ذهن و قلبم رخت بست و رفت. دلم براش خ
 ی ادیحس خوب ز  نی نگاهش کنم و بغلش کنم! ا هاداشت تا بتونم ساعت  ستادنیا

  گهیانداخت. د انیک  ی بازو هاش رو دورو دست  ستادیا انینشد؛ چون سادنا کنار ک  یطوالن
 میبغض کردم. نو    دمیناله دلم رو شن یول اد،ینم ادمینوام رو   یشمارش شکستن قلب ب

 . دیکردم که انگار حال دلم رو فهم ندایبه ل ینگاه

و بدون جلب توجه از جمع دور شدم و سمت رودخونه رفتم. تو خودم مچاله شدم    صدایب
 یحس  نیهمچ ریدرگ  م یزندگ   تیموقع ن یترتو حساس  دی ! چرا بارمیبا خودم و حسم درگ 

رو  ی. کاش کس ستینفر انصاف ن کی   ی همه درد و غم برا نیاما ا  ستم یبشم؟ ناشکر ن
رو کنارم  یو بدون منت! حضور کس ایر یمادرم؛ ب ثلداشتم که آرومم کنه! نوازشم کنه، م
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وقته   یلی! خ امندهیس  دمیکه برگردم و نگاهش کنم از عطر خونش فهم  نی حس کردم قبل ا
 به خون ندارم. یرغبتو   لی انگار م ستیتحملش سخت ن گهیانگار د یخون نخوردم ول

 ؟ یبه خاطر سادنا ناراحت -

 تونهیچون سکوت م  ست؛ی ن یدادن انتخاب خوب حیها توضوقت   یلیکردم، خ سکوت
 .کنه یهات رو معناز حرف  یلیخ

 درسته!  نیحرف آ  کنمی حس م انیمن برعکس ک   تایبن -

 برگشتم که ناله کردن و ستون فقراتم در آمد.  سمتش چنان

 چطور مگه؟  -

  یواضح ن یبه ا  یدروغ نینداره آ یلیهم دل یو از طرف ستیسابق ن ی سادنا، سادنا نی ا -
با مجازات   ی و دروغ به تو مساو انتیخ دونهیم  یعنی  نیبگه؛ چون هم قسم با توعه! ا 

  میهدف مشترک دار ی از رو  یول می نبست با تو  یمان یبرعکس گروه ما که پ سخت هست.
 .میکنی م یباهات همکار

دو گروه هم باشه   نیب یبنا به دشمن ی! حتگفتی راست م امندیرو تکون دادم، س سرم
 .کنهینم رو یسک یر  نیهمچ نیآ

خبر   ی مار خوش خط احتماال باز هم برا نی هش جمع باشه، احواسمون ب شتریبه نظرم ب -
 ! رهیبردن و راپورت دادن م

خون    ی بگم بو  یزیگذاشتم، چقدر خوبه که دارمش! تا اومدم چ ایس  شونه  ی رو رو سرم
  اینگرانم کرد. رو به س داشتی که به عقب برم یی هاقدم  ی و صدا دی چیپ می نیب ریز انایک 

. با تموم سرعتم خودم رو بهش رسوندم و  دمیبود دو انایکه ک  یو سمت گردمی گفتم زود برم
بود؛ چون   ی اهوده یکنه اما کار ب یرو ازم مخف شی بارون یهشم کرد چ ی داشتم. سع نگهش
که مثل خواهر برام   ییمن، دختر عمو ی انای! ک شناختمی حسرت رو م  نی نگاه و ا ن یمن ا
 خراب! بغلش کردم و زمزمه کردم. کله امند یعاشق شده، اون هم عاشق س زهیعز
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 . زمیعز ستین یز ی چ ایمن و س  نیب -

  نانیاطم  ی هام صداقت کالمم رو بخونه برااز چشم  خواستی شد؛ انگار م رهیام خچشم  به
 هم بهش گفتم:  شتریب

 من رو مثل ستاره خواهر مرحومش دوست داره!  امندیس -

  ایمثل من نشه و س انایلبش نشست. کاش داستان ک  رو  یجونحرفم لبخند کم نیا  بعد
 باشه! ی اگه یاما اون دل داده کس د یدوسش داشته باشه! درد داره عاشقش باش

ها مشغول جا به  و الهه هایبود. پر   ومدهیهنوز ن  ایانگار س م؛ی مقدس برگشت نیزم انایک  با
ادرشون جمع بودند و گروه  چ  ی جلو شی هم دور آت هانهیبودند و گرگ  لشون یجا کردن وسا 

  ی از سادنا نبود، با کنجکاو ی. خبرکردندی م چی پ -چی هم دوره هم جمع شده بودند و پ انیک 
  نمیو بب  ارمیعطرش و به خاطر ب ی کردم بو یازش نبود. سع یاما خبر م همه جا رو گشت

که حس   دمی . سمت غرب جنگل دواومدی خونش از سمت غرب م ی رفته، بو  یکدوم طرف
شدم. داشت   رهیبهش خ شد. با درخت خودم رو استتار کردم و  دتری خونش شد ی کردم بو

اما مطمئن بودم از گله   دادیرو م  هانهیگرگ  ی اما طرف معلوم نبود. بو زدی حرف م یکیبا 
 . دنیم و برف خاک  ی و بو شنیها هرگز از گله جدا نمچون اون  ست؛ی ن نیآئ

رو  ی سراغش، انقدر کس  امینشده خودم به وقتش م یو به توماس بگو هنوز خبربر  -
 ! وقت ک ی شهی نفرسته من تحت نظرم برام دردسر م

 !یحرف بزنن و تو نفهم ی! ممکنه رمزیاشون رو ضبط کننره تموم مکالمه  ادتیسادنا   -

 ! دتی ند  یباش حاال زودتر برو تا کس -

 جا خورد.  یجلوش ظاهر شدم، حساب ی رفت. تا خواست برگرده عاد نهی حرفش گرگ  نیا  بعد

 ! ؟یکنیچه کار م جان یت... ت... تو ا -

 . دمی تو رو د زدمی داشتم قدم م -
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 آها.  -

 کنم!  اهیتا روزگارت رو س یکج بذار یحواسم بهت هست، منتظرم قدم -

 ندارم!  یمحافظت ترس ی پشتمه از تو گربه کوچولو و سگ ها انیتا ک  -

 : دمی و غر دمیچی دور گلوش پ هام روحرص دست  با

بهتره   ان،یکنه چه برسه به ک  ی برات کار تونهیخدا هم نم رمیبخوام جونت رو بگ یوقت -
 خانم کوچولو چون من رحم ندارم!  یحواست رو جمع کن

 ی هانفس کردی م یافتاد و سع نیزم ی خر افتاده بود که ولش کردم. سر خورد و رو -خر به
 بهش زدم و گفتم: ی بکشه. پوزخند  قیعم

 ! ییتو بازهیکه م  یچون اون ؛ینکن با من دشمن باش  یسع وقتچ یه -

 یتالف ی بود. اون برا  ینشونه خوب ن یو ا دمیتو نگاهش رو د تیدور شدم اما عصبان ازش
!  هیکاف انیک  شیرو کردن دستش پ ی برا نیو هم کنهیمن عمل م لیهم که شده خالف م 

رو متوجه شدم.   نیآئ ی دوباره رفتم لب رودخونه نشستم و تو حال خودم بودم که بو
 گاهم کردم.  هیگذاشتم و تک نی زم ی رو رو هامدست که کنارم نشست.   دی طول نکش یزیچ

 ؟ ی کنی فکر م  یبه چ -

 !یچی و ه یبه همه چ -

 ! ؟یچرا انقدر مجهول -

 .یرو بلد باش دنمی راه فهم هیفقط کاف ستم ین  دهی چیپ یلی من خ -

 بپرسم؟!  یسوال شخص  هی -

 بپرس!  -

 هست که فکرت و مشغول کرده؟   تی تو زندگ  یکس -
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از   یزیچ ن یآ  خواستی دادم. دلم نم رونیبهش انداختم و نفسم رو آه مانند ب ینگاه مین
 گفتم:   نیهم ی احساسم بدونه برا

نگرانم   ن یهم شه،یم یچ ی ریدرگ  نی ا ته دونمی نگران جنگ هستم و نم یلینه اما خ -
 کرده! 

شد   رهیرخم خ می و به ن دیچرخ نی بهش دروغ هم نگفتم واقعا نگران جنگ بودم. آئ البته
.  دنیچرخ  یته رودخونه بود که داشتن دور هم م ی های اما من هنوز چشمم دنبال ماه

 فیح ی! ولنشیری و اتفاقات تلخ و ش  ایها باشم؛ فارق از دناون  ی دلم خواست جا ی الحظه
اما   دمیمحالم کش  ی دست از آرزو نی آ  ی محاله! با صدا هخواست کی  نیکه ا فیو صد ح

 بود.  هاینگاهم همچنان به ماه

  شناسمتیهاست م سال  کنمیحس م دمتی د یتو وجودته که از وقت یچ  دونمینم تایبن -
 کردم!  دایخاطر پ نانیاطم هیو 

 رو عوض کردم و گفتم:  بحث

به   گداری. ب میکن یزی جنگ برنامه ر ی ها بزارم تا براا تموم سران گروه ب  یدورهم کی   دیبا  -
 آب زدن ممکنه برامون گرون تموم بشه! 

 ! می نبرد باش نیبرنده ا   میتونیخوبه با نقشه حساب شده قطعا م یلیخ -

حرفت در موردش  کنمیکنم حواست به سادنا باشه؟ حس م  خواهش شهیم نیآ  -
  ی است اما بو نهیگرگ   کی  دمی تنش فهم ی از بو زنه،ی حرف م یکیبا   دمیدرسته! امروز د

 تو متفاوت بود. ی گله   ی بدنش با بو

 ؟ یبوش رو بفهم یتونست -

 . دادی م شی خاک و آت ی اره بو -

هستن و از   ی دنبال قدرت و سرور های اغیالبته قابل حدس بود؛ چون   بوده یاغی نهیگرگ  -
 .گذرن ی نم یفرصت چیه



 وارونه   ی ا ی دن 

 
229 

 

  نیپس از گله آ  دادی خاک و برف م ی رو حس کردم، بو ی انهیگرگ  ی اومدم جواب بدم بو تا
 ی هاشد. نگاه  رهیو بهم خ نگفت یزیهم متوجه شد اما چ نیآ  اد؟یبود پس چرا جلو نم 

  یبه کس رهیخ یمن هم وقت یعنی .کردی م تمی نگاهش اذ  یفتگیش بود و   نیسنگ  نیآ
راحت   یرگ یخ نیاز شر ا  شد ی کاش م شه؟یو معذب م  تیطرف مقابلم انقدر اذ  شمیم

به  ی انجاتم داد. همون دختر بود نگاه خصمانه نی گله آ   ی که همون موقع حضور بتا بشم
 به من بود.  نی نگاه آ یشد ول ن یآ  به ره یخ یمن انداخت و با دلخور

محدوده قرمز   ی رو رو داره که ی! اون االن حس زنکردمی رو درک م ماده گرگ  نیا حال
بگم تا   انیبغلش کنم و آرومش کنم و براش از حسم به ک   شدیپاگذاشتن. کاش م شیزندگ 

اش از مرد او و نگران حضور من کنار معشوقه  ریغ  ی عاشقم! عاشق مرد کی بدونه من هم  
اوضاع موجب چند   نیاون هم تو ا انینباشه، اما ممکنه اعتراف به حسم نسبت به ک 

ور  درخت اون  به رهیو خ دمیو نگاهم رو دزد بشه؛ پس سکوت کردم  نم یتو متحد  یدستگ
 رودخونه شدم. 

کردم نگاهم رو   یسعنار زدم و ک رو   شونمیحس کردم درخت صدام زد اما افکار پر ی الحظه
رو  نیآ  ی کرده بود! صدا ریمن رو تسخ ییرو ی انگار ن شد؛یاز درخت بردارم اما نم

واکنش نشون دادن  ی برا یاما توان زدی گروهش حرف م  ی که داشت با بتا دمیشنیم
 نداشتم.

 جونی و ب ن ی گوشت سنگ نیو ع افتادی رو داشتم که تو خواب بختک رو تنم م یزمان حس
  نمیبیهام دارم م! مرگ رو جلو چشم کردی م تیرو اذ  امنهیس  نمیسنگ ی ها. نفس افتادمیم

 .اومدی ازم بر نم یو کار خورهی و بتاش تو گوشم زنگ م  نیآ ی گفت و گو   ی اما صدا

 ! یمراقبشون باش دیبا تو  ستمیمن کنار گله ن  یسودا؟ وقت یکنیچه کار م جان ی ا -

  ی اومد دمی نکردم، نگرانت شدم فهم داتی کارت داشتم، تموم جنگل رو گشتم پ -
 ! یخوشگذرون
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کشف   ی دی جد ز یچ گذروندم،ی رو تنها و بدون گله م ییهاسودا من قبال  هم ساعت  -
 ؟ ی نکرد

 زن!  کی تنها نه با  یگی خودت م -

 ! میزدی در مورد جنگ حرف م می داشت -

 ! ؟ی که متوجه حضورم نشد ی بود  چنان غرق نگاه کردنش نیهم ی برا -

رو   نی ا یطیآلفا در هر شرا ک ی  کنم،یحس م  لومترهایافراد گروهم رو از ک  ی بو من  -
 ! فهمهیم

. تو  شدیدور و دور م  ینداشتم و صدا و بحثشون انگار ه دنینفس کش ی برا یتوان گهید
و   دیانگشتم درخش ی زدم که همون لحظه نشان گرگ رو ادیرو فر نیذهنم اسم آئ  ی پستو
بالفاصله متوجه حال خرابم شد، انگار دنباله نگاهم و گرفت   نیازش ساطع شد. آ  ینور آب
کارش باعث شد جون   نی. همنمیتا اون درخت رو نب ستادی ا مکه جلو دیرو فهم هیقضو 

  ایسر سودا داد زد و گفت ب نیه آ ک  افتادمی م سست بودم، داشتم  یدوباره به تنم برگرده ول
و بهش دوختم.  ! سودا تکون نخورد نگاهم ر نهینب رو  ری تا درخت تسخ ستا ی من وا ی جا
من رو بغل کرد اما حالم   نی و آ ستادیا  نیآ ی اومد جا  که دی تو نگاهم د یچ دونمینم

شکل داد و   رییو تغ  دی گذاشت و جسم در نیها بود! سرم رو آروم رو زمحرف  ن یبدتر از ا
جفتشون اومد به   گروهش  ی هااز گرگ  یکیکه  د ی نکش یکرد. طول دنیبه زوزه کش شروع

 برگشتن. یانسان بتیه

 !جان یا  انیو بگو با دو سه تا از افرادش ب انیسراغ ک  برو  عماد -

 چشم آلفا.  -

سودا رو حرص    نیمن بود و هم رهیخ یبا نگران نیآ اون ازمون دور شد. و
حاضر   ینگران و دنبال نجات جونم بود، دوم  یکی شده بود،  یخنده دار تیوضع .دادیم

  یهام رو بستم تا کمفاخته! چشم   شیخودش من رو کفن کنه بفرسته پ ی هابود با دست 
 گفت: تو صورتم و   دی کوب ممحک ن یرودخونه که آ ی از صدا  رمیآرامش بگ
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 ! ینخواب لعنت -

  الیخی! بدنی چه برسه به ترس دیبهش کردم که ککش هم نگز  یدردم گرفت اخم یلیخ
  قهیطرف صورتم فلج بشه! چند دق هیبزنه که  یبار جور  ن یا دمی آرامش گرفتن شدم، ترس

 :دیپرس  ایبود و از س یعصبکالفه و   یحساب ان یاومدن. ک  اکو یو د  امندیو س  انیبعد ک 

 ؟ ی بهش خون داد یبار ک  ن یآخر -

 بدون فکر گفت:  ایس

 .ی بار خودت بهش داد  نیفکر کنم آخر  -

 : دیتو صورتم غر  تیبا عصبان انیک 

بعد اون هم به   یحت ا،یرو نی سرزم یرفت و  یخون نداشت هیچند روز تغذ یچطور یلعنت -
 خطرناک باشه!؟  تونهی مغز کوچولوت خطور نکرد خون نخوردنت م

هم، زمان   انیرو کنار زد و کنارم نشست. او و ک  ن یانداختم که آ  ایبه س ی ادرمونده  نگاه
  ای تره شروع به خوردن خون س کی نزد ایکه س نی دستشون رو خراش دادن اما به بهونه ا

بودم!   ان یغزم و با تموم وجودم خواهان خون خوش عطر ک که قلبم و م یکردم. در حالت
که فعال از   یاش و تنها تالفمسخره  تی سادنا و اون حما  هیقض ربودم س ری هنوز ازش دلگ

بزرگ    سیگرفتن رئ ده یبود. ناد نیبچگانه بود هم یلیو البته خ  اومدی دستم برم
  ایاز خون س گهیکه د دیکش  کنار رو من  اکویچقدر گذشته بود که د دونمیها! نمخوناشام 

 نکنم.  هیتغذ

 امروز شکار نرفته ممکنه حالش بعد بشه!   امندیبسه! س  تایبن -

 گفتم:  ی او گرفته  دورگه ی صدا با

 هنوز تشنمه!  -
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تو مچ   هام روبردم و دندون  اکوید ک ینزد سرم رو ارهیجلو ب خواست دستش رو انیک  تا
خوردم و    اکویاز خون د ی ادیگذشته بود که حس کردم ز ی اقهیدستش فرو کردم. چند دق

از   و دمیکه هنوز تشنه بودم، سرم رو عقب کش میباطن لیم رغمی عل شه،ی بدنش داره سرد م
از  که یخون ی هاقطره  ی که صدا ی به حد کرد؛یم امونه ید  تداش انیعطر خون ک  یطرف

شد و دستش رو   امره ی. خودش متوجه نگاه خدمیشنی رو م دیچکیم  نی زم ی رو دستش
.  شدی تر مکردم. انگار عطشم با هر جرعه خاموش و خاموش  دنیبه نوش جلو آورد و شروع

 .دمیسرم رو کنار کش قهیدو دق دخون که انقدر برام لذت بخشه! بع نی داره ا  یچ دونمینم

 گفت:   نیگله آ ی بتا که

خوناشام رو نگاه کنم! اگه خانم   کی و خون خوردن   نمیبود بش نی کار عمرم ا نیترچندش  -
 . میشدن برگرد  رخونیس

  نیماده گرگ خارج از توانم بود، هم زمان من و آ   نیا  تی کوتاه اومدن و درک موقع گهید
 : می دی غر

 خفه شو!  -

 من ادامه حرفم رو زدم. اما

داشت؛ اون هم در حد خودم   لیدل ک یفقط   اوردمیبه روت ن رو  یختیر  ی اتا االن هر مزه  -
  ی رو ادهی اعصاب من پ رو ی و بخوا  یپا رو دمم بزار ی ادیز  ی اما از االن بخوا !دمتیدینم
 ! زمیری گروهت خونت رو م ی بدون در نظر گرفتن آلفا یکن

! اههیس ی هانشون وجود خوناشام  ن یبه سوختن کرد و ا شروع میلحظه خالکوب  همون
که دورمون پر از   د ینکش یهم بهم فهموند که اشتباه نکردم. طول  نیسودا و آ  دنی جسم در
 گفتم:  ایو س  اکو یشد. رو به د   اهیس ی هاخوناشام 

 !نیرو خبر کن هیبق د یبر  -

 و گفتم:   دمیتا خواست اعتراض کنه غر  امندیس
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و جز بستن دست   نی هست فی و االن ضع نیخون داد اکو یو د بردار! تو یدست از لجباز -
 ! نی با کمک برگرد نیبر  اد، یازتون بر نم یما کار ی و پا

هم   نی خواستن برن دنبالشون که بهشون حمله کردم، سودا و آ اه یخوناشام س چندتا
بود!   تری گرگ برام دوست داشتن بتیتو ح نیچرا آ دونمی نم و گرگ شدن.  دنی جسم در

بود که به  یکاف نیبه کتفم زد، هم ی ها از مکثم استفاده کرد و ضربه بداز خوناشام  یکی
کارم شوکه   نیها از اخوناشام   هیو گردنش رو پاره کنم و خونش رو بخورم! بق امیخودم ب

هام جون خوناشام تو دست  مهیجسم ن هیاز ثان ی. تو کسر دنیشدن و دست از مبارزه کش
 شد.  لیبه خاکستر تبد

به  زدم و شروع کردم یکه به خون آلوده بودن لبخند ترسناک یشین ی هالب و دندون  با
  صیجهت حرکتم براشون قابل تشخ ادشونیبا سرعت ز  یحت دن،یسرعت باد دورشون چرخ

و من تازه   دن ی رس اکویو د ایشدن، س لی نبود. ده دوازده نفر ازشون که به خاکستر تبد
بود که دست از مبارزه بکشم و به    یشوک کاف نیشدم. هم  انیمتوجه بدن غرق در خون ک 
  المی خ یو چندتا پر دیسپ ی هاو خوناشام هانهیگرگ  یکمک رویسمتش بدوم. با آمدن ن

 لب گفت: ریاش بهم نگاه کرد و زبسته  مهین ی هاپلک  ی از ال  انیراحت بود. ک 

 نکن من خوبم!  هیگر   سیه -

 کسچ ی به اطرافم انداختم ه یبه درد آورد. نگاه شتریخش دارش قلبم رو ب ی صدا
شفا بخشم استفاده کنم؛   ی روی از ن دمیترسی بود! م جان یا اکو یحواسش به ما نبود. کاش د

  تونمی برعکس عمل کنه، نم عتمیشفا بخش دختر طب ی رویچون من فرشته مرگم و ممکنه ن
  اکویوحشت کردم! د دمید  هوشیب رو انیک  یاما وقت دمانجام ب  انیک  ی رو رو سکی ر نیا

به کمک کردن اون هم نبود! بسم اهلل گفتم و   ی دیام  گهید  یحت افتاده بود. نیرو زم یزخم
 بود بردم.  یکه زخم انیقلب ک  ی رو دستم رو 

  ،اومد یم  انیسر ک  یینداشتم! اگر بال  ی ابود اما چاره  دن یهام به وضوح قابل د دست  لرزش
قورت دادم و به خوب   ی. آب دهنم رو به سختموندی نم ینبرد اصل ی برا ی اه یمن روح ی برا
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رو پر   انیاز کف دستم در آمدن و قلب ک  ییطال  ی هابار پروانه  نیفکر کردم. ا انیشدن ک 
 هام خارج شد. از دست  ی ادیکردن و نور ز 

شد که   اد یز  ی . نور به حدکنمی رو کف دستم حس م انیحس کردم تپش قلب ک  ی الحظه
شدم که  ره یخ انیکه نور رفت و به ک  دینکش یهام شدم. طولمجبور به بستن چشم 

هاش باز بودن، اما نگاهش به من نبود، به پشت سر من بود. تا خواستم برگردم چشم 
شت آرومش  دا انیکرد و ک   یو زار هیگر   به انداخت و شروع انیبغل ک  سادنا خودش رو

 رو لبم مهر شد و تو دلم گفتم:  ی . لبخند تلخکردیم

 هاش!« چشم  نهینب یبراش ول  یریبم یه »

که دردش تا مغز استخونم نفوذ   دیکشی م ی ریقلبم ت دمیدی م انیبار که سادنا رو کنار ک  هر
رو لمس کردم؛ چون اندام  شیرفتم و دست زخم اکوی باال سر د داغون یبا حال .کردیم
آخر هم   کرد،ی بود. با تعجب به کارم نگاه م اری نداشت و کامال هوش یمشکل شیاتیح

 و گفت:  اوردیطاقت ن

 ! ؟ی کار رو کرد نیا  یچطور -

 نگو باشه؟  یبه کس یول روهامهیاز ن یکی  -

 !؟یکنیم  یمخف هیخوبه چرا از بق یلیکه خ نی ا -

مسائل مهم رو بگم   دونمیسادنا من هنوز بهش مشکوکم، صالح نم ه یبعد از قض اکوید -
 که به گوشش برسه! 

 هست.  انیکه کنار ک  قرنه  نیچند  ست،یدو روزه گروه ما ن  یک ی  ی اما سادنا آشنا -

 گفتم:   تیچشمم شد و با عصبان ی تو یخار اکو ی حرف د نیا

دو   ستیمن مهم ن  ی که بازنده باشم. برا کنمینم سک ی! ر رمیپذیرو نم یاطیاحت یمن ب -
  یکه بهم اعتماد کردن باز ییهامن با جون کس ش،یشناسی دو قرنه که م ایدوساله   ا یروزه 
 !کنمینم
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 باال گرفت و آروم گفت:  می هاش رو به حالت تسلدست  اکوید

 ! ؟ی شیم یچرا عصب  می خب! آروم باش ما که باهم دعوا ندار  یلی خب، خ یلیخ -

ها  مونده بودند که بچه اهیس ی هااز خوناشام  یتعداد کم بودم. یدادم اما هنوز عصبن یجواب
 هیتخل  یجور کی رو   تمیحرص و عصبان دی اما من با آمدندی بدون من از پسشون بر م

  دمی و خونش رو مک دمیخوناشام حمله کردم و گردنش رو در نی ترک یپس به نزد  کردم؛یم
  ری به خوناشام آخر که ز دمیطور ادامه دادم تا رس نی کردم و هم شخاکستر  هیو بعد چند ثان

به گردنش حمله کردم و باز هم خونش   و دمشیبود. از پشت عقب کش   ویو آر  ا یدست س
 و بعد خاکسترش کردم.  دمیرو مک

وجودم و  رو کامل خوردم و موج قدرت تو   اهیهم رفته فکر کنم خون شش تا خوناشام س رو
دخل  قهیکه تو چند دق نیهمه از ا !کردمی نرفته بود رو حس م نیکه هنوز از ب یتیعصبان

  یتیحجم از خون خوردم متعجب بودند اما برام اهم نیده، پونزده تا خوناشام رو آوردم و ا 
 گفت:  تیصحنه بود با عصبان نی که شاهد ا انینداشت. ک 

 ! یکن ی رو ادهیتو خوردن خونشون ز  دی نبا ادهی ز هان یخون ا زهر  -

 بد!  یبرام خوبه چ یچ دونمیمن خودم بهتر م  ،یتو کار من دخالت کن  ستیتو هم الزم ن -

 . می رو بکشه هممون شکست خورد تو  هان ی! اگه زهر خون اتایبزرگ شو بن -

  ش یماه پ  کی تو کار من دخالت نکن! من اون دختر بچه  گمیبار اول و آخر م ی برا انیک  -
حد خودت رو بدون   ات داشته باشم!احمقانه ی به کمک و دل سوز ازیکه ن ستم ین
 منم!  قانون جان یا

 یدورت باز ی هاکه نه تنها با جون خودت، بلکه با جون همه آدم  یتو انقدر لجباز -
 !یکنیم

 کنار دستته نه من!  نهین متحد که عامل به خطر افتادن جو یفعال کس -

 گفت:  تیبا عصبان انیکه برم که ک  دمیحرف راهم رو کش نیا  بعد
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 !یدامن بزن یدو دستگ نیبا ما به ا  هانه یگرگ  یبه خاطر دشمن دیتو نبا گناههی سادنا ب -

 برام اثبات نشده!  شیگناه  یچون ب کنم؛ی من برعکس فکر م یول -

 ؟ مگه گناه کار بودنش اثبات شده  -

 آره!  -

 وقت با کدوم مدرک؟ اون  -

  یخانم نیا کنمی من؟! من به تو و تموم گروهت ثابت م ی هاباالتر از چشم  یچه مدرک  -
 توعه! که کنارته دشمن هدف 

 !یاریبه وجود م یچند دستگ یافکارت دار نیبا ا ستیبس کن! سادنا دشمن ن  تایبن -

 زدم و گفتم:  ی پوزخند

 ! زنمی حرف نم لیدلیب  وقتچ ی من ه -

خون خوردن احساس    یجا دور شدم. با وجود کلبا دو از اون  هی بدون توجه به بق و
ام اجازه خواب بهم اما دل داغونم و ذهن خسته  اومد،ی خوابم م و  کردمی م یخستگ

بودم و  یدست و پاچلفت یلی خ لیباهام انقدر بد بود؟! درسته اوا  انی. چرا ک دادنینم
  ریآدمم که گ  هیبدون خطا باشم. من هم  ست یاما من که قرار ن گرفتم یاشتباه م  ماتیتصم
قطره اشک   قدرت شد! نیا ی ام فداافتادم، دل باختم و تموم خانواده  ییماورا ی هاقدرت 
 ی درست پشت ورود نیآ  ی رو بالشتم افتاد. صدا از گوشه چشمم غلط خورد و یسمج

 کرد!  رمی چادرم غافلگ

 تو؟!  امیب شهیم -

 ! ایب -
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چادر نشست. باز هم سکوت کرد و   یتنها صندل ی بهم انداخت و جلو امد و رو  یقیدق نگاه
و   دمی غر تیکه گذشت با عصبان قهی! چند دقکردی م تم یاذ  اشره یبود. نگاه خ رهیبهم خ
 گفتم: 

 ؟ یبسنج به من و آستانه تحملم رو  یفقط زل بزن  ی اومد -

 نگرانشن بگردم! هیقکه ب ی دنبال موجود نه اومدم -

 ؟ یزنی حرف م یاز چ -

نفر رو    شی االن که ش ،ی کرد یکار خطرناک ی کرده بود هیقبال که خون سه تاشون رو تخل -
 همه نگرانتن!  ی کرد هیتخل

بار تکرار کنه! برو بهشون بگو نگران نباشند من    نیچند اشتباه رو   هینفر   هی ست یقرار ن -
 تک اعمالم کنترل دارم! -تک  ی رو

 ! یکه طرف ما رو گرفت یمرس -

 کرده باشم!  رو ی کس یطرفدار ادینم ادمیمن که  ؟یک  -

 کاره!  انتیسادنا خ یتو جمع گفت کهن ی منظورم از ا -

 دمیرو د  یزیخودم چ ی هابا چشم  کهن یا  ی من اون حرف رو صرفا برا نی آ  نیب -
به تو   ی! چیبری و گروهش لذت م  انیاز خراب کردن ک  کنمیچرا حس م دونمی نم گفتم.

 رسه؟ یم

  هیتا االن هم   نه،یبه گرگ  یبش  لیو تبد  یخوناشام نباش گهیکه بشه د گردمی م یدنبال راه -
 کردم!  دایرو پ یمطمئن با  ی راه تقر

 ! نمیبیخودم نم ر ییبه تغ یلیدل و می خودم راض تی من از ماه نیآ  -

 اما من... -
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 حرفش و گفتم:  تو  دمی پر

  م؟یشدم از وجودم ناراض لیبدون برنامه تبد  و ییهویچون   ی هان؟ فکر کرد یچاما تو   -
 ! رندی بگ می برام تصم هی که بق نی جا نکن! من متنفرم از ا یتو کار من دخالت ب نیآ

به خاطر وجود   شهی. مثل همدمیزدم که سودا رو جلو چادر د رونیب از چادر تیعصبان با
گروهش نبود.   ی من و آلفا نی ب یزی نداشت؛ چون چ تی بود اما برام اهم یکنارم عصب نیآ
 بلند گفتم:  ی با صدا و ستادمی بود! وسط چادرها ا موردی زنونه ب تی حساس هیفقط   نیا

 ی های پر س یو رئ هاالهه  ن،یگله آ  ی به اضافه آلفا و بتا و امگا انیک  یهفت نفر گروه اصل  -
 ! نیتو چادر کنفرانس باش گهیساعت د  کی و رامونا  ندایسرگروه جادوگران و ل سرخ نشان،

 و از التهاب عصابم کم بشه!  بخوابم  یچادرم برگشتم بلکه کم  ی تو حرف نیا  بعد

 " انی"ک 

تو جمع   کردمی ! واقعا فکر نمکردی م می کم داشت عصبان - کم تا یبن ضی نق ضد و ی رفتارها
 ریتقص دی! شا کردیم  تمیبا سادنا اذ  شیبا من بکنه! از همه بدتر دشمن یرفتار نیچنهم 

اشون تالش نکردم. بعد رفتنش سادنا خودش رو به من  بهتر شدن رابطه  ی خودم بود که برا
همه ناز   نیاز ا  تونستمیحوصله نداشتم اما نم که ن ی کرد، با ا وسچسبوند و خودش رو ل

.  می تر باشکه راحتخلوت   ییجا  می و رفت می کنم! بدون حرف از جمع جدا شد یچشم پوش
 گفت:  ایکه س  می مقدس برگشت نی زم ساعت م یبعد ن

 درخواست جلسه داده!  تایبن -

 گفت: عیسر  سادنا

 پس برم آماده بشم. -

 ِمن گفت: -با ِمن  ایس که

 نبرد!  یگروه ما رو گفته از تو اسم یاصل ی سادنا راستش فقط اعضا زهیام... چ -
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قبل با سادنا   قهیشورش رو در آورده، لذت چند دق گه یدختره د نی. اختیبه هم ر اعصابم
اون هم   ده،ی خواب دمی د چادر رفتم، تا خواستم سرش هوار بزنم  ی تو تی عصبانزهرم شد! با 
کم نداشت   ی چیه ییبایشدم. از ز ره یناخودآگاه کنار تختش نشستم و بهش خ چه مظلوم!

! تو  دمی فهمی با خودم رو م هاش ی همه لجباز نی ا  لی. کاش دلودها خواب بفرشته  نیو ع
به   ده یچی آشنا نشدم. به شدت پ تای بن اتیبا خصوص یبا آدم وقتچ یهزار سال عمرم ه نیا

  ترن یشده بود و پا دهیکش یدستش کم  نی کامال گنگه! آست شیو حرکت بعد  رسهی نظر م
 نشون هست.  هی   دمی هماز استخون ترقوش معلوم بود. خوب که دقت کردم ف

گروه   ویآرش  می با گوش ی ردم مطمئن بشم، حتچک ک  ی اه ی! از هر زاو شدی باورم نم جاخوردم
  ی جا گهینشون مطمئن شدم د ن یتوش بود رو چک کردم و از ا  یمیقد ی هاکه تموم کتاب 

  هیکه من تو   یدرست موقع نم؟یبب تایبدن بن ی االن رو دی چرا با یبرام نموند، ول یشک چیه
  دی جد یبه خالکوب رهیچقدر خ  دونمینم که من دارم! یچه شانس گهید  نی ا ایام! خدارابطه

کتاب از گوشه   هیرو جمع کردم.  تای بن غهی عیشدم. سر  یکیبودم که متوجه حضور  تایبن
وارد چادر شد و از   نینگذشت که آ یزیچادر برداشتم و خودم رو مشغول نشون دادم، چ

 و گفتم:   نداختمرو براش باال ا  ابروهام  تعجب کرد.  دنمید

 شده؟!   یزیچ -

 رفت. رونی مکث کرد و بدون حرف از چادر ب یکم

 " تا ی"بن

شدن به اون   رهیشدم. بعد از خ داری از چادر با سردرد از خواب ب رون یب ی سر و صدا با
رامونا سوال کنم. با   ای ندایدر موردش از ل دیکسلم! حتما با یلیخ کنمی درخت حس م

چادر   ی رامونا از پشت ورود ی اومدم، همون موقع صدا رونیاز تخت ب ی دیسردرد شد 
 تو. ادیب خواستی که م دمیشن

 بانو اجازه هست؟  -

 تو رامونا!  ایب -



 وارونه   ی ا ی دن 

 
240 

 

بار برام   نیاما ا  بردمیکار لذت م ن یاز ا شهیبلندم کردم. هم ی به شونه زدن موها  شروع
  با  یرده بود! تقرشده بود و به هم گره خو فیکار بود؛ چون موهام به شدت کث نیتردردناک

کرد  یکه رامونا وارد شد. اول تعجب کرد بعد سع گرفتمیم یداشتم با موهام کشت 
 اش رو جمع کنه.خنده 

 ! د؟ی کنی بانو چه کار م -

 ! یبهداشت سی اال سرو ی رو کرد زیکه فکر همه چ یی مقصر تو -

 شهیها درست شده که مدرخت نی ب یعیطب طیمح هی  تر،ن یپا یچادرها کم کی بانو نزد -
 به عنوان حمام ازش استفاده کرد.

 به حموم دارم!  ازین دایبرم، شد  انایکه با ک  ی باشه بعد جلسه نشونم بد ادتی -

همه اومدن تو چادر کنفرانس منتظر شما   باشه بانو، من هم اومدم دنبالتون که بگم  -
 هستند! 

  رونیهام رو شونه زدم. تا خواستم از چادر ببود مو  یرو تکون دادم. به هر ضرب و زور سرم
 ِمن گفت:  -برم رامونا با ِمن 

 ام... بانو راستش سادنا هم تو چادر کنفراس اومده! -

تو وجودم  یقدرت و برتر  ی اسمش خونم به جوش اومد، باز هم حس آشنا دنیشن با
 رفتم و گفتم:  سراغش می وارد چادر شدم و مستق تی و با عصبان  دیجوش

 ! ست؟یکه بهتون مربوط ن نیبش ی اشما گفته وارد جلسه به یک  -

 تعجب گفت:  با

 ! ؟ی با من -

 باشه؟  جان ی هست که بدون دعوت ا ی شما کس ری مگه غ -
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 سرزنش وار گفت:  انیک 

 ! تایبن -

صورتش آوردم و باز به   ی جلو سکوت باال  ی بهش نگاه کنم دستم رو به معنا کهن یا بدون 
 سادنا گفتم: 

 چپ چطوره؟  یکوچه عل ی خانم محترم با شمام! آب و هوا -

  یرو عمل خوردیکه مدام تو سرم چرخ م یبود تا کار یکاف نیبهم پوزخند زد و هم فقط
  نی. با ادمیو همراه خودم کش چوندمی دور دستم پ بلندش رو که بافته بود، ی موها کنم.

بود که   نی ا خواستمیکه م یز ینداشت؛ تنها چ یتی اهم چین اما برام هکارم همه شوکه شد 
پرتش کردم و انگشتم رو به نشون   رونینباشه! از چادر ب جلسهلحظه سادنا تو  نیاتو  
 جلوش تکون دادم و گفتم:  دی تهد

خودت تکرار کن  ی رو هزار بار برا نی! ایکنیبار آخرت باشه خالف خواسته من عمل م -
 ! تایبن  یعنیانون  ق جان یا

بود و من هم   یشدم. نگاهش طوفان انیک  نهی به س نهیچادر برگردم س ی تو خواستم تا
 بزنه که جوابش رو بدم. یاز اون نداشتم، منتظر بودم حرف یدست کم

 ! تا؟یبن یچ  یعنیکارها  نی ا -

 مگس مزاحم راحت شدم!   هینکردم فقط از شر  یمن کار -

  نیا ی وقت کرد  یک  ست،یدر تو برام قابل درک ن  یادب یحجم از وقاحت و ب نی واقعا ا -
 ! ؟یهمه بد بش

که زخمش رو خوب کردم. بغضم رو فرو   ییهمون جا درست دم؛یکوب اشنه یبه س یمشت
 گفتم:  یخوردم و با لحن محکم
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ضمن . درخوامی قانون، قانون منه! حرف، حرف منه! هر وقت الزم بود ازتون نظر م جان ی ا -
 که؟!  یمتوجه د ی رو وارد اتحاد بکن تون یو عشق یخوش ندارم مسائل شخص

اش مشت شده  ی هارگ گردن باد کرد و دست  سرخ شده بود و  تیاز عصبان انیک  چهره
زدم و وارد چادر  یبشه، اما پوزخند صدادار رمیبود که هر آن دامن گ   یتینشون از عصبان
جاشون برگشتن و فقط   سر یک ی  -ی کیهمه   شدم.  هینشستم و منتظر بق زی شدم و راس م

شروع   ی برگشت و سرجاش نشست. با لحن جد قهیدق چندمونده بود که برگرده. بعد  انیک 
 به حرف زدن کردم.

  یوخو ش نهیزم ی عاد ی هاآدم هینبرد سرنوشت ساز ما و بق نی ا میدونی خب همه ما م -
و البته حلقه اتحادمون هنوز کامل  بیتر از رغکه تعداد ما کم  ییجا! از اون ستیبردار ن

رو  د ی شناسیکه م یقدم افراد قابل اعتماد و صلح طلب  نیتو اول خوامی نشده؛ ازتون م
بستن  مان یپ ی و پس از مطمئن شدن برا  ادداشتیشون رو  یتا اسام   نیکن یمعرف

 ! می سراغشون بر

و رامونا بهشون   ندا یبه اسم گفتن کردن. با اشاره به ل رو تکون دادن و شروعسرشون  همه
و   دیرسیبه نظر م یرو نگاه کردم؛ هنوز عصب انیک   یچشم ر یکنن. ز ادداشتیفهموندم که 

کردن سادنا و روکردن دست   عیخشمش بود و من از ضا  ی ایاش گو گره کرده  ی هامشت 
 و گفتم:  دی ها خوابگفته شد همهمه یکه اسام  قهیداشتم! بعد چند دق یحال خوب انیک 

 که...  نهیا کنمی که فکر م ی او تنها نقشه  نیاول -

  ستاده،ی گوش ا دمی خون سادنا رو پشت چادر حس کردم و فهم ی موقع بو نی هم درست
خودم  ی و قابل فهم بود اما به ر ری غ ایرو ن یافراد سرزم ی امر به جز برا نیا  صیالبته تشخ

 و گفتم:   چوندمیو حرفم رو پ  اوردمین

 ! می اریکه جلو دشمن کم ن میکن نی امون باهم تمرکه همه  نهیا -

 با تمسخر گفت:  نیگروه آ  ی بنا

 ن؟ یهم -
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 باهام نداره اما زبون به دهن گرفتم و گفتم:   یدختر دل خوش نی ا دونستمیم

اتحاد عاقالنه به  نی ا نی کار موندن حاضر یاما ب نه، یفعال قصدم کامل کردن حلقه متحد  -
 نقشه بکشم!  ی شتریب اتیتا بعد با جزئ می ریم  شیپ هامفعال طبق حرف  رسه،ی نظر نم

 رفتم و رامونا پشت سرم اومد و گفت:  رونیاز چادر ب بعد

 ن؟ یاددیارائه م یبانو به نظرتون بهتر نبود نقشه بهتر -

 !کردی و اطالعات جمع م کردی م یپشت چادر داشت فضول موش هیکه  ینه تا وقت -

 جا خورد و گفت:  رامونا

 بانو؟  د یبکن  نیخوایپس درست متوجه شدم، حاال چه کار م -

 چون اد؛یازم بر نم یپشتشه و بدون مدرک کار دایشد   انیچون ک  کار؛چ ی فعال که ه -
 حسادت زنونه!  شهیکنم اسمش م یهر کار یجورن یا

 رو تکون داد که گفتم:  سرش

تو   انی ب یمتوجه بشه به الهه جنگ و سرگروه جادوگرها بگ یکس کهن یبدون ا شهیم -
 نشه! هامون متوجه حرف  یکه کس میهم دور چادر باش  ندایچادر؟ من و تو و ل

ز کردم. مشغول  مادرم رو با یمیرو تکون داد و من وارد چادر شدم و کتاب قد  سرش
  دیمطالعه کتاب بودم که کمند و افسون وارد چادر شدن. معلوم بود بعد جلسه از من ناام

و   ننیبود. دعوتشون کردم رو تخت بنش زیهمه چ ی ایگو زونشونی آو ی ها افه یشدن؛ چون ق
آروم کردم و  ی ادیاتاقم رو به روشون نشستم و صدام رو تا حد ز  یتنها صندل ی من هم رو

 گفتم: 

بهتون بگم که   دیاما با  ن،یشد  د ی و ناام  نیهام تعجب کرداز جلسه و حرف  یلیخ دونمی م -
 ! ارمیمجبور بودم اون کلمات مسخره رو به زبون ب

 مجبورت کرده بود؟  ی! چفهممی : من که نمکمند
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قبل جنگ بگم اما وجود سادنا، اون هم    ناتیتمر ی رو برا می زیمن قصد داشتم برنامه ر -
 نگم!  یز یپشت چادر مجبورم کرد چ قایدق

  اتیجزئ  دنی فهم ی برا شیهمه پافشار نی پس ا ست؛ی: درسته اگه اون جاسوس نافسون
 ه؟ یجنگ چ ی نقشه ما برا

 زدم و گفتم:  ی لبخند

بگم؛ چون  و گروهش  انیام رو به ک نقشه  یاصل اتیجزئ تونمی فعال نم  یدرسته و از طرف -
 سادنا حرف بزنن.  ی اش جلو راحت درباره  یلیهنوز بهش اعتماد دارند و ممکنه خ

 !؟یکنی : چرا دستش رو رو نمکمند

  هیدرست و با مدرک به همه ذاتش رو نشون بدم! اما  تی موقع هی تو   نه،یقصدم هم -
با   ی که کس ستین یمقدس جور نیکه مگه زم نهیهم ا نیاومد و ا  شیبرام پ یسوال

 توش پابزاره؛ پس چطور سادنا اومده؟!  تونهیخواسته و افکار شوم نم

هرکس بدون قصد کامل   یعنیافراده؛   روی کامل شدن ن ی موضوع فقط برا نی : نه اافسون
 . ستی مهم ن تشی ن گهیبشه د جانی وارد ا  روشیکردن ن

 جا رو واسه چادر زدن انتخاب کردم! نیوجود بدتر  نی پس با ا -

 به کمند کردم و گفتم:  رو

 ؟ یتونی م خوامی جنگ م ی برا یو فرع یهر گروه صالح خاص اصل ی برا -

 ! ؟یو فرع ی: آره اما چرا اصلکمند

آپشن و    ادیز یکامل باشه و صالح فرع یکه صالح اصل نهیا  یو فرع یمنظورم از اصل -
اما   آخر،  ی ها  ن یتمر و   ینبرد اصل ی برا میکنیم یرو مخف یاصل ی ها. صالحخوادینم هان یا

 !میکنی گول زدن سادنا و استتار استفاده م ی برا یفرع ی هااز صالح 

 ! ترهینقشه منطق نی: اکمند
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 رو تکون دادم و به افسون گفتم:  سرم

 ی جادو ی سر  هی ،یو به تعداد کن ادیها رو ز صالح با جادو  خوامیخب افسون من ازت م -
مثل دستبند،   ی اله یکه با وس خوامیاتحاد م ی تک اعضا -حفظ جون تک  ی خاص برا
 ؟ یتونی گردنبند همراهشون باشه که جونشون تو جنگ در امان باشه، م ایانگشتر  

 ! تونمی : البته که مافسون

کارها رو دور از  نیخودمون بمونه و همه ا نی هامون بحرف  نیخب دخترها ا یلیخ -
 ؟ یاوک  نیدیانجام م تیحساس جادیو بدون ا  هیچشم بق

ادامه مطالعه نداشتم اما به اجبار داشتم   ی برا ی اگفتن و بعد رفتن. حوصله  ی ادو باشه هر
. با تعجب برش داشتم اما من  دم ینامه وسط کتاب رس به پاکت  که زدمیها رو ورق م صفحه

  یبازش کردم و وقت اط ی! با احت دمیکتاب ند  ی ال الرو قب یزیچ نی مطمئن بودم همچن
 جا خوردم!  دمیخط مامان رو ددست 

!دخترم  یدر حال آماده کردن لوزومات جنگ یخونینامه رو م  نیا  یحتما وقت زمی عز ی تای»بن
جا اون  رو به همه بگو و یآماده کردم؛ اول  نتیمتحد  شدن تو  مستقر  ی من دو جا رو برا

و  کارانت یخ یشما کس نی خودت نگه دار، چرا که اگر ب شیراز پرو مثل  یو دوم نی بر
روح افراد رو    یقدرت شناستو   زیعز  ی تایشما رو به خطر بندازه! بن تیبود نتونه امن نیخبرچ
  دایافراد مطمئن گروه رو پ قی طر  نی رو، از ا تشونیخوندن افکار و ن ت ی قابل انیو ک  یدار
کاغذ نوشتم که رامونا   نیآدرس هر دو مکان پشت ا !نیاعتماد نکن یو به هر کس نیکن
 . بدهجا رو نشونت اون  تونهی راحت م یلیخ

انداختم و خودم رو  میکمر  فیک  ی نامه رو تا زدم و تو عیکه اومد، سر  ییپا ی صدا با
 وارد چادر شد و گفت: نیمشغول کتاب نشون دادم که آ

 ستم؟ یمزاحم که ن -

 .خوندمیب م نه داشتم کتا  -
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 ! هیفکر کنم خبر  ره، ی دختره داره به سمت غرب جنگل م نی خواستم بگم که ا -

 منظورت سادنا هست؟!  -

 آره. -

خونش رو   ی که بو دیطول نکش یزی . چدمیسمت غرب دوزدم و   رونی عجله از چادر ب با
. سادنا داشت  ستادی گرگ کنارم ا  بتیتو ح نی شدم و بعد چند لحظه آ  یحس کردم و مخف

در موردش    شدی داشت واقعا باورم م گهی. دکردینم یو کار کردی م یبا دقت اطراف رو برس
 ی خراش داد و ورد یبیعج ی موقع، دستش رو با چاقواشتباه قضاوت کردم که همون  

که   دیطول نکش ی زیاز خاک بلند شد. چ یاهیس  ظیکه دود غل ختی ر خاک ی رو خوند و
بود، نه خوناشام و  هانهی بود، نه از گرگ  بیخون و بدنش عج ی کنارش اومد، بو  یکی

 : دمی پرس نیلب از آ ریجادوگرها! ز 

 ست؟ یاز کدوم گروهه که بوش برام آشنا ن گهید نی ا -

 گفت:  که

  شونی زندگ  ری جادوگرهاست و اکس ی هاست که قدرتشون از جادواز گروه سالون  نی ا -
 خوِن...

 نه! ای دل بود که بگه بهم بود؛ انگار دو  رهیاون هم خ  که کرد نگاهش کردم. یمکث با

 ! ن؟یآ هیچ  شونیزندگ  ری اکس -

 من گفت:  -من  یکم با

 ! عتهیخون دختر طب  شونیزندگ  ری اکس -

 :دمی تعجب پرس با

 پس چطور زنده موندن؟!  گذرهی سال م ستیدو  عتیدختر طب نیاز مادر من از آخر ریغ -
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نبود فکر و ذهنش به   جان یشد؛ انگار اصال ا یو طوفان امواج نی آ ییا یدر ی هاچشم   کهوی
 زبون باز کرد و گفت:  قهیها قبل سفر کرده بود. بعد چند دقسال 

کنم و باهاش   لیگروه اون رو تبد  ی من عاشقش بودم! قرار بود بعد از جشن انتخاب آلفا -
  ی برا ی خطر چی ه نیرو به انجمن اعالم کرده بودم که وجود سل نی ا  یازدواج کنم؛ حت

 نیو سل  اون قدرتمندتر بشه نیشدن سل لیبا تبد   دنی ترسیها مها نداره، اما اون اون 
کردن و با    هیتمام خونش رو تخل های اون لعنت ام کرد!من و گله  ی من خودش رو فدا گناهیب

شده که با   دای پ ی دیجد  عتیدختر طب دنیجادو نگهش داشتن و حاال بعد دو قرن شن
 ها کمک کنن. خون تو به اون   ی سرخ هم قسم شدن و در ازا  نیمتحد 

 هام شکل گرفت و گفتم: رو لب  ی پوزخند

ها؛ چون خالص از قدرت فرشته  نه سالون  خورهیها م نه به درد خوناشام گهی خون من د -
  ی زهرآلود هم باشه! خون من فقط برا یبراشون حت دی شا ست،ین عتیدختر طب ایمرگ  
 گرو گذاشتم!  نبرد اون رو  یروزیپ ی ارزش داره که من در ازا ایرو ن یسرزم

انقدر گرم   یکه سادنا بود نگاه کردم نبودو اون سالون هم نبود؛ انگار یبه سمت یوقت
 : گفتیکه م بود. به قول عمو  ده ی که مرغ از قفس پر می صحبت بود

 سادنا خانم!«  یبار تو دستم نیسوم  ،یار جستدوب ،یبار جست هی»

رفت. دور من چقدر   نیبه اسم سل یعتیدختر طب  ن، یعشق سابق آ  شی پ فکرم دوباره
و  کنهیها رو نابود مداره اون   دنیو غم نرس دنیوجود داره که نرس  ییهاعاشق و معشوق 

! محکومم به  دنم؟ی من هم محکوم به نرس یعنی! فهمم ی من چقدر خوب حال دلشون رو م
 به خودم اومدم.  نیآ  ی ! با صدارسهی مکه فقط ازش بهم درد و غم  یعشق

 ! تا؟یبن یکنی م هیگر  یچرا دار -

 کردم لبخند بزنم.  یپاک کردم و سع رو  هاماشک 

 .ستین یمهم زیمادرم افتادم چ  ادی -
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  یو حس ب  انیک  تو فکر  . من میداشتی مقدس قدم برم نیبه شونه هم به سمت زم شونه
سرانجامش   یو عشق ب  می جد مادر نیهم به فکر سل  ن یسر و تهم بودم، حتما آ

  ی جلو یهر دو عصب یبا فاصله کم انی. سودا و ک م ی دی چقدر گذشت که رس دونمی نم  بود!
 تم، رام رونداش  یبحث و حرف چی حوصله ه هرومون سبز شدن. انقدر دلم گرفته بود ک 

کار رو   نیا  انیک  دونستمی شد. بدون نگاه کردن هم م دهیبرم که بازوم از پشت کش دمیکش
آزاد کردم و  که دوست نداشتم نگاهش کنم! دستم رو   قدر دلم ازش گرفته بوداون  یکرده ول

 ها دور شدم. رام رو کج کردم و از چادر

مدت کم    نی تو اکه  یمن  ایبوده   انیها منتظر ک عشق حق سادناست که سال ن یا دونمینم
 هامنزنم! چشم  یحس رو تو قلبم دفن کنم و ازش حرف نیا  دیبا  دی شا شدم! انیدلباخته ک 

که دست   خوادی رو م یام رو نوازش کنه. دلم کسروح خسته  عت،یطب ی رو بستم تا صدا
بهتر رو بده! بهم قول آرامش و   ی روزها دی م امکنه و به  غلمموهام و سفت ب ی بکشه تو
به کامت از   ایو دن ینیرو بب یزندگ  گهید ی ها رنج، قراره روبده! بهم بگه بعد سال  یخوشبخت
  ارمیهوش یآروم ی هاقدم  ی که صدا  شدی م نیهام داشت سنگباشه! چشم  ترن یری عسل ش

ماورا   ی ا یتر از من تو دنکه ترسناک دمزود به خودم اوم یکرد. اولش ترس برم داشت ول
 وجود ندارد.

! دوباره  نهی خودم آ الیرو راحت کرد که از گروه خودمونه و به خ المیخاک و برفش خ ی بو
 ی هاشده، تا اومدم چشم باز کنم دست   کمینزد یلیخ دمیکه فهم برد ی داشت خوابم م

شد. دوباره ترس باعث شده بود که فلج بشم و قدرت خودم  ده یچیدور گلوم پ ی قدرتمند
بترسم! با   یزی چ چیاز ه دیکردند که نبا یادآوریبهم  ییطال  ی هارو از دست بدم اما پروانه

بود که با حرص   سودا نی . ماده گرگ گله آستادمیتقال خودم رو آزاد کردم و مقابلش ا  یکم
 گفت: 

  شدمی داشتم انتخاب م شدم،ی! من داشتم جفتش م ؟یداری بر نم نیچرا دست از سر آ  -
  ستیرو خراب کرد؛ درست مثل دو زیشدنت همه چ دای هاش باشم اما پکه مادر توله گرگ 

اما  نیخراب کن یشد! تو و جدت زندگ   دای پ میاش وسط زندگ سر و کله   نیکه سل شیسال پ
 !کنمی سد راهم بشه نابود م یهرچبار  نی ! اگذرمی بار نم نیا
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 بهش انداختم و گفتم:  یتفاوتی نگاه ب مین

  یحس نیتربه من ربط نداره اما مطمئن باش من کوچک  نی و سل  نیسودا گذشته آ  نیبب -
 محافظه و تمام!  ی هانه یگرگ   ی من فقط آلفا ی ندارم! اون برا ن یبه آ

 .دیکوب مانه یتخت س راهم سبز شد و ی که باز جلو رفتمی م داشتم

جنگل لب رودخونه و  یریباهاش م قهیپس چرا دم به دق ؟ی با بچه طرف دار ی فکر کرد -
 ! ؟ی گرد

که بخوام ازش کمک   هیعیافراد اتحادم آلفا و گروه شماست، طب  نیفعال مورد اعتمادتر  -
  می ریم  یکار ی اگه برا م، یاکنم ما درست وسط جنگل و کنار رودخونه  یادآوری  دی. با رمیبگ
 کاره!  سین حیتفر  لشیدل

 !یهات خام کنساله رو با حرف  نی چند  نهیگرگ  هی یتونینم بچه جون تو  -

داشتم،    ی! من روز سختومدیکه از دهنش در م ی مفت ی هافراتر از تحملم بود، حرف  گهید
  نیحاال ا کردم،ی ور سر پا بودم و آرامش خودم رو حفظ ممناسب نبود و به ز میحال روح

به   رو گرفتم و  اشغهی! دیکشی هاش پنجه به اعصابم مماده گرگ داشت با حرف 
 اد زدم:یو فر دمشیدرخت کوب نی ترک ینزد

  ایاز خودت باالتر  یکی با  یتونینم وقتچ یه گهیقدرتمندترم و قانون ماورا م  نی من از آ -
وصلت   ی عنیاََبر خوناشامم؛  ه یمن   ، یبا هم رده خودت باش یتونیفقط م  یباش ترن یپا

 کنم؟!  تیحال ی اگهی جور د دی با  ای یفهمیمرو   هان یصفره! ا   نهیگرگ   کیمن با  

 هام زل زد و گفت: چشمتو   ییپررو  با

 ! نهیکنه به گرگ  لتیکه تبد هی راه هیدنبال   نیآ  -

 :دمی ام غرچفت شده  ی هادندون  ی ال از
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  م،یخودم راض تی ! من از ماهرهیگی م می من تصم  ی بدون اجازه من برا کنهی غلط م نیآ  -
 رو به خود احمقش هم گفتم!  نی بار ا هی

 واقعا؟!  -

 که گفت:  رفتمی رو ول کردم. داشتم م اشغهیرو تکون دادم و بعد   سرم

 ! ؟ی بش نهیکه گرگ  ی خوای نم یعنی -

 دادم و سمتش برگشتم و گفتم:  رونیرو کالفه ب نفسم

که من هم مثل تو عاشقم!   گمیم الت یتر شدن خراحت  ی هم برا ن یو ا خوامی نه نم -
وگرنه تا االن گردنت رو به خاطر   فهمم،ی خوب م و حال االنت رو  از مرد تو  ری غ یکیعاشق 

 ! شکوندمیم  تی خودیجسارت ب

 اد؟ یخوشت م ی بپرسم از ک  شهیم -

 ینداره! همون که کس یخوش انیپا  چی عشق ممنوعه است و ه هینه چون عشق من   -
 ازش خبردار نشه بهتر هست. 

بهم فهموند چقدر   شیچراغون ی هااما همون چشم  گه یم یچ نمیو ببب  نستادمیوا گهید
بهتره بگم قرنه که منتظره   ایسال   نیاون هم چند  ندارم.  نی به آ یحس  کهن ی خوشحاله از ا

هم هست   دی شا  ای ست، یسادنا عاشق ن  دیکه با یقدر اون  کنمیمثل سادنا! اما حس م  نِ یآ
  دیق تونستم ی وجود داره! کاش م ان یک  ی تر از من هم براعاشق  نمباور ک  تونمی و من نم
وجدانم اجازه  اما نه توانش رو دارم، نه  ،یهمه وابستگ نیرو بزنم و دور بشم از ا  زیهمه چ

  شرفتی علم که هرروز داره پ نیکنم! کاش ا یشونه خال امفه یبه خاطر قلبم از وظ  دهیم
 ! رهیرو ِگل بگ کشهیَپر م هوایکه ب یاسم ضد عشق داشت تا دهن دل به ییدارو کنهیم

  کی دلشون رو،  یچوب مهربون های سر  ک ی!  خورن ی ها دارن چوب دلشون رو مآدم نصف
هم مثل من چوب عاشق بودن دلشون رو  های سر کی دلشون رو،  یسادگ  های سر
  نیبدتر  یول  یچون همه انتظار دارن خوب و خوش قلب باش ه؛یبیعج  ی جا ای! دنخورن یم



 وارونه   ی ا ی دن 

 
251 

 

رودخونه   ی به خودم اومدم باز جلو ی! وقتکننیها مها و خوش قلب رفتارها رو با مهربون 
رو نشونم بده؛   اریبه رامونا گفته بودم حموم ساومد   ادمیکه  یبودم. به سرم زد برم آبتن

کش   نیو دستش رو ع  دمیرو د انایمقدس برگشتم. خوشبختانه ک  نی پس با عجله به زم
 و گفتم: دمیتنبون دنبال خودم کش

 حموم! میبر  ایب بدو  -

 ! اوردمیدستم! من که لباس ن ی آ -

 . دمینداره لباس دارم بهت م بیع -

 و گفتم:  ستادمی چادر رامونا ا  ی جلو

 راموناا! ی راموناا! آها -

 اومدم.  بله بانو  -

ازش به عنوان حموم استفاده کرد رو   شهیم یاون قسمت از رودخونه که گفت می بر ایب -
 نشونمون بده! 

 چشم بانو!  -

 آماده کنه از چادرم! انایک من و   ی دست لباس مناسب براهم بگو دو   ندایبه ل  یراست -

پنج   ریکردن مس ی. بعد طمی هم پشتش راه افتاد یمیگفت و جلو افتاد. من و ک  یشمچ
رامونا   .مید ی سالم رس رمی فاکتور بگ یمیک  ی غرها-هام و از دست غرکه البته گوش ی اقهیدق

که با شاخ و   یمتر  یس ی جا هی منظورم از حموم  دی تا د انایالزم رو داد و رفت. ک  حاتیتوض
  مونی خاردار نسبتا بلند و سلب و العبوره، کامال داشت پش ی هاوتهب ده،ی برگ در هم تن

 آب انداختمش و گفتم: ی تو  که شدیم

  زاتیکه وان و تجه ستیجنگله، هتل پنج ستاره ن جان ی! ایگرفت ده ی گند  ینیزم بیس  ی بو -
 !ی خوایم
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متر   هیشدم. عمق آب به  الیخ ین هم بخودش رو شستن، م  حرف شروع کردغر و   یکل با
چند   ن یسپردم و فکرم مثل ا  رو به آرامش آب    و خودم دمیآب دراز کش ی . رودیرسیم

  چ، یاما من قلب و ذهنم که ه نالنی وفاش! همه از قلبشون م  یوقت رفت سمت مجنون ب
  هی یبداخالق خوشم اومده! حت ی مرد اخمو نیا یاز چ  دونمی! نمانهیک  ریتموم وجودم درگ 
که  دمی من لبخندش رو د ی رفتار نکرد چه برسه به مهربون بودن، ول می بار هم باهام مال 

 ! دمی سادنا زد، من اون محبت تو نگاهش رو که خرج سادنا کرد و د ی برا

همه اخمو و   ی که برا ی مرد رو داره! انیباشه که عشق ک  یخوشبخت  یلیزن خ دی با سادنا
که داشتم   طورن ی! همیلیجذابه خ یلینفر خوش اخالق و مهربونه خ ه ی ی اما برا بداخالقه
که بهم وارد شد   یآب رفتم! به خاطر شوک   ریز  کهوی کردم،ی م ن یرو سبک و سنگ انیاخالق ک 

  تی که موقع هیآورد. بعد چند ثان من رو باال یکیکه  شدمیخفه م تم نفس کم آوردم و داش
 ی شهرستان ی هایشوخ نی از ا دمی و فهم زنهیاره قهقهه مد انای ک  دمی دستم اومد، د

 هوا برام فرستاد و گفت:  ی تو  یرفتم که بوس ییابهش چشم غره  .اناستیک 

 ! رمیجان من دارم م یبن -

 گورستون؟!  ا یقبرستون  یری الحمدهلل م -

 هم داره استاد؟!  یمگه فرق -

 رو!  شعورهایاما گورستون ب برنی ها رو مبله داره، قبرستون جنازه -

 کدوم دانشمنده؟  هینظر  نیاستاد ا -

 کرد!  دی خوناشام باشن رو تا توننیها هم م اسکل کهن یا  هیکه نظر  یهمون -

بودش پشت   دهیتاحاال ند  انایام که ک سمتم که با سرعت فوق العاده  ادی حرفم اومد ب نیا با
به قلقلک دادنش کردم. بعد چند   تو آب هولش دادم و شروع حرکت  هیتم و تو  سرش رف

بود جون تکون   دهیرمق بود؛ بس که خند یکردنش برداشتم. ب تی دست از اذ  قهیدق
 که گفتم:   یرفت سمت خروجو   رونیب دی از آب کش روخوردن هم نداشت! به زور خودش 
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 که! اوردهیهنوز لباس ن ندای! لونهی د یری کجا م -

 !هیآورد سرکار آل ی هپروت بودتو   یوقت -

 ! می خو صبر کن من هم خودم رو بشورم باهم بر -

خرس لش کنم رو تخت و   نی برم تو چادرم و ع خوامی ندارم! م ستادنی جون ا یبن ی وا - 
 تا فردا بخوابم! 

 لب گفتم: ر ی تکون دادم، ز یسر

 !یشیوقت آدم نم  چیتو ه -

  هاکهیاز تنه و ت یبه راحت شناسمی که من م یمی خوابالود بود؛ چون ک  ی ادیز کهن یا مثل
 ! گذرهینم

  باالسر یخودم رو گربه شور کردم و رفتم لباس بپوشم، اما وقت عیمن هم سر انایرفتن ک  بعد
بزنم! آخه تاپ هم شد لباس؟!من مطمئنم   غیخواست از حرص ج ،یدلم م دمیها رسلباس 

رو  یتاپ و شلوار نود مشک کردن منه! به اجبار یعصب ی برا ندایو ل  انایک  سهی دس نیا
 ینبودم ول  یها برم! آدم مذهبگروه  نیوضع ب ن یبا ا تونستمیاما واقعا نم  دمی پوش
فه داشتم قدم  همه بگردم! کال  لباس جلو  نی قدرها هم راحت نبودم که بخوام با ا اون 
هفت، هشت ده تا سکته ناقص و کامل رو   هیام نشست، شونه ی رو که  یکه با دست زدمیم

قدر اون  یرو دارم، گاه ییهمه افراد ماورا ی بردن آبرو تی تنه ظرف هی باهم رد کردم! من 
 ! یدختر دست و پا چلفت هی شم یو م شهیهام فراموشم مغرق خودم و افکارمم که قدرت 

خوش رنگش   ی هارفت! غرق چشم  ادمی  زیباره همه چ کی به  دمیرو د انیتم ک برگش یوقت
 که بهم داد تازه به خودم آمدم.  یبودم که با تکون

 حواست کجاست دختر با توام!  -

 ! شده؟یچ  جاستن یا یعنی جامن ی... ازهیام... چ -
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بار غرق   نی فرصت رو بهم داد که ا  نیاش گرفته بود و ا من خنده  یجی همه گ نیاز ا انیک 
از نشه و   یطوالن ادیلذت ز نی باعث شد ا شی لپش بشم اما سوال بعد یبهشت ی هاگودال 

 خجالت سرخ بشم! 

 سر و وضع؟!  نی اون هم با ا ،یکنیچه کار م  جانیاتو   -

  ی خدا رو بابت داشتن موها بارن یاول ی برا گرفت و لبم رو به دندون گرفتم و   شیآت هاملپ
 هام رو پوشونده بود.دست  ی ادیبلندم شکر کردم که تا حد ز

 آماده کرد. ندایهام رو ل... من اومده بودم حموم بعد لباس زهیام... چ -

 ابروش رو باال انداخت و گفت:  انیک 

 ! ؟ییجان یخب چرا هنوز ا  -

 قورت دادم و گفتم:  یدهنم رو به سخت  آب

 چادرها! ن یبرم ب ستمیراحت ن یطور ن،یآخه ا  -

 اش رو سمتم گرفت. چهار خونه  راهنی بدون حرف پ انیک 

 ؟ یآخه خودت چ  یول -

 هست.  شرتیخودم ت ی برا -

رو   هاشن یآست . برام گشاد و بلند بود.دمیپوشازش گرفتم و پشتم رو بهش کردم و   عیسر
 لباس رو گره زدم. برگشتم سمتش و گفتم:  نیو باز کردم و پا  نیچند دکمه پاتا زدم و  

 واقعا مونده بودم چه کار کنم!  یمرس -

 ! ادیبهت م یلیخ -

با دو ازش دور شدم.   چشمک بهم زد. دوباره گر گرفتم و  هیپشت بندش  و یجذاب لبخند
قلبم   ار تو چنان به دلم نشسته بود که انگ  انیک  فی ! تعرزدی قلب گنجشک تند م نی قلبم ع
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  نیچشمم بود. ا ی اش جلوهمه طونشیراه افتاده بود! چشمک ش یکارخونه آبنبات ساز 
 ینیر یاز ش قه ی! هنوز چند دقانداختی دلم رو به ضعف مبود و   تکرارانگار برام رو  هیچند ثان

 یمن کامال ب ی حرکاتش برا  نیسادنا رو داره و ا   انیاومد ک  ادمیلحظاتم نگذشته بود که 
تو   گهی! دده یشدن و فرار کردنم خند   دیسرخ و سف خجالت و  نیبه ا یمنظور بوده! حتما کل 
زهرمار بود انگار من محکومم به   ی دی نبود؛ تول ینیر یش  از یقلبم خبر یکارخونه آبنبات ساز 

. من چقدر  دی هام چکهام قل خورد و رو گونهاز مژه  یبودن! قطره اشک سمج نیغمگ
باف و احمقم که از   الیو چقدر خ کشهی پر م انیکار ک  ن یتری معمول ی م که دلم برااساده 

 برداشت کردم! رفتارش سو 

 و به قلبم گفتم:  دمیکوب امنهیس  ی تو حرص  با

 نباش!«  قراری ! انقدر بیلعنت ری بگ »آروم

 و گفتم: دمیبود کوب کمیکه نزد یبه تنه درخت  هم سرم

 و کمتر رسوام کن!   اریرو به روم ن هاشی هم انقدر دلبر »تو

  ستیدوتا ن ی کیخودم مچاله شدم. درد من  درخت نشستم و تو  ی پا خوردم و  سر
  یو معشوق عشقت مدام جلو روت باشه و تو مجبور باش ی طرفه داشته باش هیعشق  که!

دلت  ی هاکه رو زخم  یرو هم نداشته باش ی! کسیو دم نزن ینگاه کن هاشون رو عاشقانه
  خوامی هربار که م !خورمی م  نیانگار بدتر زم  اشمب  ی قو خوامیمرهم بذاره! هربار که م
انگار   تا،یبن  یاسمم رو گذاشت ی! مامان وقت زنهی بهم م یترمحکم  یلیجسورتر باشم روزگار س

 !همتاست ی و غم داشتن ب  دنیدخترت تو درد کش یدونستیم

 

 " انی"ک 

دلم! انتخاب   ی گری عقلم و د یکیدو انتخاب،   ن یبود. مونده بودم ب ریدرگ  یلیخ ذهنم
انتخاب   یگریهاست منتظره تا به من برسه و د که قرن یکیدو زن بود؛  نیب یسخت

که  یو دل گفت ی انتخاب سرنوشت م لیکه مدام از حکمت و دل یمنه! عقل ی سرنوشت برا
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  دیاما شا  ست ین نبود و  یه رز برام خواستنانداز یزن چی ! ههیواقع یها طالب عشقبعد قرن
شده تا ملکه من   دهیام باشه! اما پس اون که برگز سادنا با عشقش بتونه مرهم قلب خسته 

 سادنا به خودم اومدم. ی ! با صدا؟یباشه چ

 ؟یکنی فکر م ی به چ زمیعز  انیک  -

 ! ستین یمهم  زیچ -

 نذاشت من باشم!  یکه اون دختر غربت  نی گفت ی تو جلسه چ -

تو صورتش  و    ختمیبه هم ر یحساب تایادبانه سادنا به بن یلقب ب  نیچرا از ا دونمینم
 :دمی غر

! اون ارشد  یکن یاحترام یبهش ب یحق نداراما تو   کنه،ی بهت اعتماد م  تایزود بن ای ری د -
 توعه! 

 آبروم رو برد؟!  یچطور  ی دی ند انیآخه ک  -

  یهاش و لحن مظلومش کامال خلع سالحم کرد اما با لحن محکمبغض چشم  هک ن یا با
 گفتم: 

کم به دست   -که تو اوج آرامش و کم  ی اعتماد ،یصبور باش  دی با هیجلب اعتماد بق ی برا -
 اجباره!  ی تر از اعتماد از روباارزش  ادیم

 ! رهیگی خودش رو باال م یلیخ اد؛ینماما من ازش خوشم   -

خطرناک باشه   ی هایساز دشمن نهیزم تونهیسادنا! حسادت م ال هستچون واقعا با  -
 نکن!  رشیخودت رو درگ 

من رو   تیو شخص کنهیم ی رو  ادهیاون دختر داره ز  گمی فقط دارم م ستم، ی من حسود ن -
 !کنهیخورد م
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که بهت گفت تو به جلسه دعوت   ایس  ،ی رو نشون بد تتیبا رفتارت شخص  دیتو خودت با  -
 ! ی اومدیم  دی پس نبا  یستین

 !؟یکنیم  یطرفدار یری کبیا ی دائم از اون دختره  یاصال تو چرا دار -

 صبور باش و مراقب رفتارت باش!   گمینکردم فقط دارم م یطرفدار یمن از کس -

 داره!  تیاز من اهم  شتر ینه اون دختره برات ب -

  نیفکر کردم سادنا ا  نیبه موهام زدم و به ا یکالفه چنگ هم با قهر گذاشت و رفت. بعد
ها شده؟ بعد ساعت  یمدل نیا  دای جد اینچسب و لوس بوده  قدرن یهم هم ری چند قرن اخ

اون   رو برداشتم و لمی برم. وسا یآرامش آب تن ی گرفتم برا  میکش مکش با خودم تصم
خاردار  ی هااز بوته  یوقت حموم کرده. شی گفت چند روز پ ایقسمت از رودخونه رفتم که س

  ی دختر که با اندام موزون و موها هیکه نگاهم به  دمی ناب رس ی جا هیبه  گذشتم،
 در حال قدم زدن بود افتاد. شونشیپر

حفظ جون   ی تحاده که برا ا ی جادوگرها ی به خاطر جادو د یخونش رو حس نکردم؛ شا  ی بو
حال گارد   ن یبا ا  یمتوجه حضورم نشد، ول یهمه جا گذاشتن. انقدر آشفته بود که حت تایبن

. دی اش گذاشتم که از ترس لرز شونه  ی روخودم رو حفظ کردم و دستم رو   یدفاع
انگار ترس اون هم رخت بست و رفت اما   تاست!ی بن دمیبرگشت تازه فهم سمتم یوقت

لباسش مناسب   دمینگاهش کردم و فهم ترقی . دقدیرسی سردرگم به نظر مو   جیهنوز گ
 صداش زدم اما انگار تو هپروت بود!   یشدم و چندبار ی. عصبستین

لبم که   دمیبودنش رو فهم جان یا ل یدل یبار بلندتر صداش زدم که به خودش اومد. وقت نیا
رو بهش دادم و اون  راهنمیکل اعضا و جوارح بدنم با تموم وجود لبخند زد. پ چ،یه

  نی باشم! اون تو ا ده یرو از سادنا د یرفتار نیهمچن  ادینم ادمیشد.  دنی مشغول پوش
  ینداره! وقت تی براش اهم زهایچ   نیبود و اصال ا ییخودنما  بالدن تایبرعکس بن هات ی موقع
ازش   اریاخت یشد و ب ترقیتنش کرد لبخندم عم پیلباس رو ک  هان یگره و تا زدن آست هیبا 
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رفتارهاش   نیچقدر ا و فرار کرد.  دیخجالت کش شتریکردم و بهش چشمک زدم و ب فی تعر
 سادنا...  یرز منه! ول هیشب

و سادنا رو   تای بن دی نبا وقتچ ی . من هامیب رون یب فکرها   نیسرم رو تکون دادم تا از ا  عیسر
تا آسمون باهم تفاوت دارند و فکر کنم تنها نکته   نی کنم؛ چون اندازه زم سهیباهم مقا 

  دی افتادم که باز با تایبن ادیفکر   نیمشترک جفتشون زن بودن و خوناشام بودنشونه! با ا 
هم روز   های شب، بعض هایبه نوبت بعض  میاومد  جان یا  یباشه. از وقت شتهخون دا هیتغذ
چند مدته اصال در خواست   نی ا تایاما بن میکنیم هیو خون تغذ  می ریم  هاون ی شکار ح ی برا

از خون ما خورد و  زهیغر ی بود و بعدش هم از رو هوشیقبل هم ب  یخون نکرده و سر
 .د ی کرد و عقب کش ل راحت خودش رو کنتر  کهن یاز ا  تربیعج

!  دهیتو چند روز بهش رس تایتعادل برسه که بن نیبه ا تونهی سال نم ستی خوناشام قبل ب هی
با اون خرمن   تایکه بن شدی چ دونمی آب رفتم، نم  ی تو !هیری غافلگ  ون یدختر کلکس نیا

بلکه  دمی مشت آب به صورتم کوب نیهام اومد. چند چشم  ی قشنگش باز جلو ی موها
حتما   لشی، آره دلبودم  دهی باز ند ی که تاحاال اون رو با مو نهیا  ی فراموش کنم فکر کنم برا

و پادشاه   ایآس  دیسپ ی ها بزرگ خوناشام سی ! واقعا خجالت و تاسف داره رئنهیهم
 بشه!   یظاهر  زی چ هی ریانقدر درگ   د،یسپ ی هاخوناشام 

کنن،   تیشکا ششیمنتظرن پادشاه اعالم بشه بعد برن و از من پ دیسپ ی هاخوناشام  همه
که پادشاهشون منم!   دوننینم ام،ی من خود قانون و محاکمه و قاض دوننینم یول

از  یفیکه حس لط دمیروش کش یام افتاد. دستقوه  از استخون  ترن یپا  یبه خالکوب نگاهم
!  ستین ام ده ی من و ملکه برگز  یوقت فاش کردن پادشاه االن یول محبت رو بهم القا کرد

 اتحاد ببندن!  مانی پ تایاجبار با بن ی پشت کنن و از روها قراره به من بفهمم کدوم گروه  د یبا

وارد آب شد و لبخند  یباز  ی لیسادنا با لباس خ  دمیکه د رفتمیم  رونیاز آب ب داشتم
 هان یبا هم جان ی از چادرش تا ا کهن یا خورد؛یسوال فقط تو ذهنم چرخ م هیزد اما  یجذاب

مال   شی بای و ز کردیم یعاشق ی چطور ادعا .کردمی نم دایجز آره براش پ یجواب اومده و
  می ظاهر ی هات یجذاب یو حت هامی و خوش برخورد هامی من خوب گههمه مردها بود؟! م
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 ی ادیهم من ز دی شا کنه؟ی کار رو م نی که اون ا ذاشتمی به اشتراک م او  ریغ یرو با زن
 .کنمی م یری سخت گ

هاش هم  به صدا زدن  یهام رو تن کردم و رفتم و توجهلباس  ی اتوجه بهش گوشه بدون 
تنبل هم با   امندیس یحت نن،یها در حال تمر گروه  دمی مقدس برگشتم که د نینکردم. زم

درهم باال   ی هاکه با اخم  تاینگاهم به بن ی. وقتکردی م نی بود و تمر  ستادهیزار ا ی اافه یق
و   تایبن ی های ریگفقط سخت  دمی ، فهمافتاد دادی تذکر م بهش و  بود ستادهیسرش ا 
نشه نفر سوم   یکنه! تا سه نشه باز یبشر رو وادار به انجام کار نیا تونهی من م تیعصبان

 برسه!   ایباشه خدا به داد س یک 

آمد و کنارم   نیکه همون موقع آ تایبن ی جد  افهی شدم به ق رهینشستم و خ ی ا گوشه
  نی. از اتاستی نگاهش به بن دمیبهش انداختم که د ینگاه م ینشست و از گوشه چشم ن

 گردنش و بشکنم!  خواست یشدم دلم م  یکفر یو با منظورش حساب رهینگاه خ

 تا؟ یبشه به بن ره یخ حانهیوق نطوریداره ا یلیدل چه

خودت وجود   تیانعصب ی برا  یلیاز درونم بهم گوش زد کرد چه دل یی لحظه صدا همون
 داره؟! 

 بشم؟!  یو عصب  یانقدر کفر نیاز نگاه آ  دیشوکه شدم! واقعا چرا با  ی ا لحظه

 ! شه؟ی من م یک  تایبن مگه

 د یکش رونیمنو از افکار درهمم ب نیآ  ی صدا

 م؟ ینبرد  نیا  روزی به نظرت ما پ -

 لحنم گفتم:  نی تر ی بهش انداختم و با جد ینگاه مین

خودمه من به   ی درصد شک داشته باشم به باخت اونم بخاطر ضعف ها هیاگه  یحت -
 نشده!  دهیکه برگز  خودیدارم ب مانیا تایبن
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 سرشو تکون داد و گفت:   نیآ

 بشه.  نهیبتونه گرگ   تایکنم که بن دایپ  یراه نمیتو فکر ا-

 حرف خون تو رگ هام منجمد شد با سوءظن نگاهش کردم و گفتم:  نیا با

 ! ؟ی گفت یرار کن چتک گهیبار د  هی-

 بشه. نهیگرگ   تایام تا بن یگفتم دنبال راه-

زمان  شد و هم   ریتو دهنش که خون از گوشه لبش سراز   دمیحرفش چنان کوب نیا  بعد
 کار من بودن بلند شد!  نی شاهد ا ک یکه از نزد تایسودا و بن دن ی کش نیه ی صدا

 تکون دادم و گفتم:   دواریاشارم رو به طرفش تهد  انگشت

به زبون   کهن یچه برسه به ا  زمیر یخونت و م یموضوع فکر کن نی به ا  گهیبار د  کی  -
 ! شیاریب

 !ست یبه تو مربوط ن-

 خرخرشو بجوم!  خواستیخونم به جوش آمد دلم م ش یهمه پررو  نیا از

 ما به هم بود. ی قرار گرفت اما نگاه ها مونن ی ب تایخواستم برم طرفش که بن دوباره

 : دیداد کش تایبن

 ! ه؟یچ ی معرکه مسخره برا ن یا-

 :دم یچفت شدم غر  ی دندونا  ی نگفت اما من از ال یزیچ  نیآ

 ! گردهیم نهیتو به گرگ   لیتبد ی دنبال راه برا شونیا -

درخت پشتش و   تو  دش یو گرفت و کوب نی آ غهیاخم هاش تو هم گره خورد  یحساب تایبن
 و گفت: دی تو صورتش غر
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 ! ری نگ میمن تصم  ی برات تکرار کنم که تو مسائل من دخالت نکن برا  دیچند بار با  -

 با من من گفت:   نیآ

 اخه..م..ن من-

 با داد گفت:  تایبن

 ! ها؟ یتو چ -

 انداخت.  نیسرشو پا   نیآ

 شین  ی و دندوناگر گرفتش  ی با حرص هلش داد و بعد برگشت سمت ما چشما تایبن
  دهیند  یطورن یاز حدش بود تا حاال ا  شیب تیزدش همه و همه نشون از عصبان  رونیب

 بودمش! 

 زد:  ادیفر تیدورگه از عصبان  ی به همه انداخت و با صدا ی نگاه کل هی

  ر یچه سرگروه ها چه افراد ز  گهی بار د کی اگر فقط   رمی گیم  میمنم و تصم قانون جان ی ا -
 باهاتون چه کار کنم. دونمیدست هر کدوم تو کارم دخالت کنه م

 محکم به طرف چادرش رفت.  ی گره شده و قدم ها ی هم با مشت ها  بعد

 ( تای)بن

احمق بفهمونم تو کار من   ن یآ  نی به ا یبا چه زبون دونستمینم گهی خورد شد د عصابم
 دخالت نکنه!

 ! دمی چنگ زدم و کش و موهام رو نیو پرت کردم زم  زیرو م ی حرص تموم کتاب ها با

  تونمیم  روزها نیکه ا یآمد تو چادر با بغض نگاهش کردم تنها کس ایموقع س  همون
 ! اونهرمیفاصله بگ ی جد ی تایاز بن یباشم و کم فی جلوش ضع

 گاه من شده. هیکوه تک نیمهربونم که ع داداش
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 داشتم.  ازیآغوش ن  نیقدر به ا نوازش کرد چه حرف بغلم کرد و موهام رو بدون 

ساعت ها    خواستیدلم م ره یذهنم درگ  از همه جهت تحت فشارم و که ییروزها  نی ا تو
 ی ها باز دم به ضربان آروم قلبش گوش بدم و دم و  و   رمیآروم بگ ایبدون حرف تو بغل س

 گرمش و بشمارم! 

افتاد از  راهنشی نگاهم به پ یاما وقت رون یچقدر گذشت که از بغلش آمدم ب دونمینم
 شکل گرفته بود.  شیمو یل راهنیپ ی بزرگ از اشک هام رو رهیدا هی دمیخودم خجالت کش

 !یبا من پاک کن ! فقط مونده بود دماغتو ؟ی چه کرد  نمینازن راهنی با پ ن یاه دختر بب-

 براش در آوردم و گفتم:  زبونم

 !؟ یخوریپس به چه دردم م نیهم ی برا ی داداشم شد -

 گفت:   یو با لبخند مهربون  خت یبهم ر موهامو

 دلقک کوچولو! -

 گذاشتم رو پاهاش و گفتم:  سرمو

 کسچ یکه ه ییو برم جا رمیدورم فاصله بگ  ی از همه آدما خوادی دلم گرفته. دلم م ایس -
 تموم مشکالتم!   اهوینباشه خودم باشم و خودم دور از ه

داره   تیروح تو  یریینه تغ شهی چون نه مشکلت حل م ستین یفرار کردن راه مناسب  تایبن-
 .یکنی صورت مسئله رو پاک م یفقط دار

  هیجنگ  نی ا اما از درون خراب و داغونم  کنمیخسته شدم کم آوردم ظاهرم و حفظ م ایس -
کنترل   دا ی طرف و جد هیطرف و ثابت کردن خائن بودن سادنا  هی انی ه ک طرف احساسم ب

گله اش هم سو   ی اعضا ی که برا کنهیبرام مشکل شده انقدر داره تو کارم دخالت م  نیآ
 آمده!  شی تفاهم پ
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جز   میهست یطیاما االن تو شرا  نایبدم و بگم تحمل کن و فالن و ا شعار خوامینم تایبن -
تو   یقشنگ ی سخت روزها ی روزها  نیا من دلم روشنه که ته  میندار ی صبر و تحمل چاره ا 

 راهه.

 خودم! شیپ ایوقت دلت گرفت ب هر

اگه تو رو نداشتم چه  یهم آروم جونم  یکه تو هم سوهان روح من هیچه جور  ایس -
 ! کردم؟یم

 خودم! ی هستم برا  ینعمت بزرگ  گهیوجودمه چه کنم د منیاز  ن یا-

 به شکمش زدم. یآروم  مشت

 گفت:  که

 ! یخوریبچه چقدر ول م  ریآروم بگ-

 ی داد نمیتمر  یامروز حساب رمی چرت بگ هیتا من  یساکت باش ی بلد  نمیبکپ بب ریبگ
 خستم! 

نشون   نیشروع کرد به سوختن و ا  می خالکوب کهویکه  نگفتم و چشام رو بستم  یزیچ
 غر زد: اینشستم که س عی بود سر اهیس ی دهنده وجود خوناشام ها

 ! ریآروم بگ   گمی مگه نم-

 آروم گفتم:  رو جلو دهنش گرفتم و  دستم

 ! میمهمون ناخونده دار  سیه -

از چادر  عیسر  هیمنظورم چ دیآمد و فهم د ینم شد  ی تعجب نگاهم کرد که همون موقع بو  با
 ! می رفت رونیب

 به چشمم خورد!   یاغی نهیتا گرگ و حدود ده  اهیخوناشام س ی ادیز تعداد
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 همه رو سر در گم کرده بود!  شونینسبت تعداد ما کم بودن اما حمله ناگهان به

 از خوناشام ها جلو آمد و انگشتش سمتم گرفت و گفت:  یکی

 ! نیبد  لی رو به ما تحو نیفقط ا   میما با شما جنگ ندار-

  آوردم ی نم ادیآشنا بود اما چهرش و به    صداش

 با پوزخند گفت:  انیک  

 یعهد بسته به راحت تایکه با بن یکس ی فکر کرد  ی خوش اشتها شد ی لیخ دای جد انیبر  -
 رو بشکنه؟!  مانشیپ تونهیم

 زد و گفت:  ی پوزخند انیبر

 ! ی که هنوز ما رو فراموش نکرد نمیبیبزرگ! م  سی به! رئ-

 زد و گفت: ی وزخندهم متقابال  پ انیک 

 رو باخته!  شی که دشمنش و فراموش کنه زندگ  یکس-

 و گفت:   دیهم کشاخم هاشو تو  انیبر

 ! نیو در عوض جونتون رو بخر  نیبد   لیدختر و به ما تحو نی ا گمی بار م نی آخر  ی برا-

 و گفت و سمتش حمله کرد!  یساکت باش  تیبا عصبان  نیآ

  گله!سگ  رو مخه  ی لیواق واقت خ ی داد و گفت: صدا یجاخال انیبر که

 شروع کننده جنگ باشند!   نی بود تا گله آ یکاف انیحرف بر نیهم

 بود.  ریرامونا درگ و  ن یبا آ انیبر

 بود  ر ی زمان با دو تا خوناشام درگ هم هم  انیک 
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ده   قهیج دقکه خوردم به خودم آمدم و مبارزه رو شروع کردم و کمتر از پن  ی ضربه ا نیاول با
 رو نابود کردم. اهیتا خوناشام س

خوردم با  یاغی  نهیاز گرگ  ی حواسم رو پرت کرد و ضربه محکم انیاز درد ک  ادی فر ی صدا
شده   یپهلوش زخم دمیبود که د انیک  یاز درد مچاله شده بود نگاهم پ نمیقفس س کهن یا
 حال در حال مبارزه بود. ن یبا ا یول

تو    دمی و مانع شد. با آرنج کوب دیاز پشت موهام رو کش یکیبرم سمتش که  خواستم
 لمس خاکسترش کردم! هیو بعد با  نشیس

 .کردندی بهم حمله م  یگری بعد د یکیبرم   انیکه من به سمت ک  دادنی نم امون

ضربه بخورم تا   شتر یرو مبارزه نداشته باشم و ب یپرتم باعث شده بود تمرکز کاف حواس
 بزنم! 

ستبر   نهیکه دستش و تو س  یو خوناشام  دمیبا تموم توانم سمتش دو  انیک  ی ناله بعد اب
 حرکت خاکسترش کردم. هیو تو   دمیفرو کرده بود رو عقب کش انیک 

 ی و گرد باد  دمیکرده بود شروع کردم دور خودم چرخ یعصب منو  یحساب  ان یک  تیوضع
آتش رو   ی بود که گوله ها یمن کاف  ی برا نیدرست کردم و تمرکز همه رو به هم زد و هم

 بفرستم!  ان یبه سمت گروه بر 

 نصف گروهش سوختن و خاکستر شدن!  هیثان  توچند

 کردم و گفتم:  انی و رو به بر ستادمیا

 یکنیبساطت و جمع م ای ینیو جزغاله شدن افراد گروهت و بب  ی ستیبا  ی خوای هنوزم م -
 به چاک؟!  یزنیو م

 زد: ادیفر   زدی م یو صورتش از حرص به سرخ زدیکه از نبرد تن به تن نفس نفس م  انیبر
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منتظرم   امی سراغت م یبار با سپاه قدرتمند تر نیا کنمیم ینیعقب نش  یفکر نکن به راحت-
 باش! 

 زدم: ادیمتقابال  فر منم

 ی صبرانه منتظر لحظه نابود  یمن بود ب ی ها ییاز قدرت و توانا  یکیبخش کوچ  هی نی ا -
 هستم!  نت یتو و متحد 

 تازه آروم گرفت.  می شدن و سوزش خالکوب  بیچشم به هم زدن غ ک یدر  و

ها شده بودند که الهه  یها زخم نهیها و گرگ  یاز پر ی کیبه افرادم کردم بخش کوچ ینگاه
  کردن اون ها بودن. ماریدر حال پانسمان و ت 

  افتادم و رفتم سراغش. انیک  ادی  هوی

 جواب گو نبود!  هماکو یدرمانگر د ی انگار دست ها  یباال سرش بود ول اکوید

و دستام رو گذاشتم رو زخم   انیقبل تمرکز کنم رو خوب شدن ک  یکردم مثل سر  یسع
لذت  ی پوشوندن و گرما  زخم و ی شدن و جاکه پروانه ها از کف دستم خارج  شیقیعم

 که نشون از درست بودن کارم بود!  شدیاز کف دستام متساعد م یبخش

نداره   یزی زخمش بسته شده و خونر ی جا دمیکه د دستام رو برداشتم  قهیچند دق بعد
 راحت شد.  المیاز منظم بودنش مطمئن شدم خ  ینبضش رو چک کردم وقت

بستم که حضور  زدم و چشام رو هیدرخت تک نی تر  ک یو به نزد  دمیکش  ی آسوده ا نفس
 رامونا رو حس کردم. 

 شد!  صمیرو تشخ ی دیکه صداش مهر تا  د ینکش یطول

 بانو حالتون خوبه؟! -

 لب ناله کردم و گفتم:  ریخشکم ز  ی تکون دادم و بعد تر کردن لب ها سرمو
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 دارم!  ازیخون ن یاره خوبم فقط به کم -

چشمام رو باز کردم که لبخند   دی با ترد مینی ب ر یز  دیچیپ اناین ک لحظه عطرخو  همون
 زد و به دستش اشاره کرد.  یمهربون

 ! شدیشرمم م ییجورا  هیکنم  هی سخت بود که از خون خانوادم تغذ برام

 بود! نیمزخرف فقط ا یعطش و تشنگ نیانگار تنها راه نجاتم از ا  یول

 ! دمیاز خونش نوش  و تو رگش فرو کردم و  شمین ی دندونا یآروم به

از عطشم کم شده بود.   ینشده بودم اما کم ریکامال س کهن یبا ا  دمیکنار کش قهیدق کی  بعد
مبارزه رو نداره چه    کی  ی رو برا یشده و بدنش مقاومت کاف  لیتازه تبد انایکه ک  دونستم یم

 برسه خون دادن بعد مبارزه! 

 به خودم آمدم.  وی آر  ی صدا با

 ! م؟یدادن چه کار کن یدرخواست جلسه فور همه سرگروه ها تایبن-

بود که   یز یچ ط یشرا   نیو اونم تو ا هیو متقاعد کردن بق  حیحرف کامال وا رفتم توض نیا با
 رو نداشتم.  شیاالن آمادگ 

  ینظم یب  نینگران ا  یجلسه رو لغو کنم چون افراد اتحاد کم نیا  شدی حال نم ن یبا ا یول
 نکنم ممکنه یبودند و اگه کار ی بعد یناگهان  ی حمله ها و

 به ضرر منه.  ن یتو اتحادم بشه و ا یچند دستگ باعث

 انداختم و گفتم:  وی به آر  ی خسته ا نگاه

برخورد کرده دردش داره   نمیبه قفسه س  ینیدارم ضربه سنگ اجیفقط قبلش به خون احت -
 دارم! اجیبه خون احت  نمیعظله س م یتر شدن پروسه ترم عیسر  ی برا برهیم امونم و 

 سرشو و تکون داد و گفت:  و یآر
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 !گردمیصبر کن االن برم-

 بود! انیکه ک  یشد سمت دهی نگاهم ناخداگاه کش وی رفتن آر بعد

 به اون بود  ره یخ انیکنارش بود و ک  سادنا

 . کنمیهر نفسش تب م ی زدم من برا ی درد قلبم هزار برابر شد لبخند تلخ انگار

 از محبتش ندارم!  یسهم چیاما بازم ه  کشمیافته درد م یکه رو بدنش م یهر خراش ی برا

چشمام   بودم که سد اشکام بشکنه و یچشمام لباب پر از اشک شد و منتظر تلنگر ناخداگاه
 بباره! 

احساسم   فهمهی چرا نم نهیبینم منو  انیچرا ک  شد یتر م بزرگ و بزرگ یتو گلوم ه بغِض 
  یتیبرام اهم ایدن نیکس اندازه اون تو ا چ یبهش ثابت کنم ه ی به چه نحو د یبا  گهید رو

 نداره.

 حیخوردن خون از رگ و ترج کهن یمختلف با ا ی با خون ها یبرگشت با سه بطر و یآر
 نگفتم.  یزیاما چ دادمیم

 : دیاون متوجه نگاه اشک آلودم شد و با هول و ترس پرس اما

 حالت خوبه؟!  تای بن شدهیچ-

 دورم جمع بشن!  یبا نگران  هیسوالش باعث شد بق  نیهم و

 بغض آلودم رسوام کرد!  لرزون و  ی جواب بدم اما صدا ی کردم عاد یسع

 درد دارم! ی! فقط کمستین می زی خوبم چ -

 نفس خونش و خوردم. هیو   دمیز دستش کشها رو ا یاز بطر ی کیمحابا   یب و

 من برداره.  چارهیب  ی دست از گلو خواستیبغض نم  نیانگار ا یول
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 دوم و سوم هم خوردم و به رامونا گفتم:  شهیش

  گهیساعت د  کی  ی و اتاق کنفرانس رو آماده کن برا  نیکن یدگ یبه همه مجروح ها رس -
 .یبا همون افراد جلسه قبل می جلسه بذار

 تو جلسه نداره!  ییجا  چیبه سادنا بفهمونم ه میمستق  ریگفتم تا غ نویا

 بازوم و گرفت و بلندم کرد!  ری ز ایکه س شدمیداشتم از جام بلند م یسخت به

 منو سمت چادرم ببره که گفتم:  خواست

 باز استراحت کنم.  ی تو فضا دمیم حیسمت رودخونه ترج  مینه بر  -

 راهش و سمت رودخونه کج کرد. دیرس یبه نظر نم یکه راض نیا با

و سرم   دمینشست و به پاهاش اشاره کرد منم از خدا خواسته دراز کش می دی رس یوقت
 پاهاش گذاشتم.  ی رو رو،

 شدم.   رهیبه چهره اش خ نیپا از

 از حدش بود!  شیب تینشون از عصبان دشیتو هم تن  ی منقبض شدش و اخم ها  فک

و خوش خنده   طونینبود من دلم داداش ش یبرام دوست داشتن یآروم و عصب  امندیس نیا
رو   ییایبده دلم س دی که حواسم و از دردام پرت کنه و بهم آرامش و ام  خواستی خودم و م

  یبچه باز  نیبه ا  یکنم و بعدش باهم کل یکنه تا منم تالف تمیکه مثل قبل اذ  خواستیم
 ! می هامون بخند

 : دمی و پرس اوردمی هم طاقت ن آخرش

 ! ؟ی و درهم چرا انقدر اخمو ایس  شدهی چ -

 نگفت. یزی منقبض تر شد اما چ  فکش
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  ی دستا مردونش و تو  ی دستا نگرانم کرد سر جام نشستم و  یحساب تش یوضع  نیا  دنید
 گرفتم و گفتم: فمیظر

 ! شده؟یچ یبگ ی خوای نم یداداش -

شد   یریو همون ت  نیآمد پا قل خورد و  شیمشک ی از چشما ی اشک الماس گونه ا قطره
 تو قلبم! 

 حال بندازه؟  نیو شر و به ا طونیش امندیباعث شده س یچ

شدم که حاال بخاطر   رهیمثل شبش خ ی و سمت خودم چرخوندم و تو چشما صورتش 
 اشک براق شده بود!

 !زدینم یاما هنوز ساکت بود و حرف کردینگاهم م  رهیخ اونم

 ! یترسونیمنو م یبگو دار یزیچ ه ی شده یچ امندیس -

 جواب داد:  تی از بغض و عصبان ی دورگه ا ی صدا با

 !  ادیازم برنم یکار  یبگم وقت یچ -

 خته؟ یتو رو انقدر بهم ر  یچ خب بگو  -

 ! ؟ی بدون ی دوست دار یلیخ-

 گفتم:   نانیتکون دادم و با اطم رو سرم

 آره چون برام مهمه! -

 تر کرد و گفت:  لباشو

  ی برا تونمینم کهنی. اکنهی بد م حالم رو یشیآب م  یذره دار -تو جلو چشمام ذره کهن ی ا -
 کنم! یقلب کوچولو و پاکت کار
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خودم   شی ناراحت لیدل شدیباورم نم  دیهام چکاز چشم  یبهش نگاه کردم قطره اشک ناباور
 بذاره!  ریشم که حال بدم روش تاثانقدر مهم با ایس ی برا کردمی درصد هم فکر نم کی باشم  

 قورت داد و ادامه داد: یبغضش و به سخت ایس

ضربه   ن یهم ی بود و برا  یزخم انیک  یتموم حواست تو مبارزه پ دمی نفهم ی فکر کرد -
  یعنیسمتش!  یکه بر ی دی طور درد ضربه ها رو به جون خرچه  دمیند  ی فکر کرد ی خورد

 ! ؟یکنیکه خودت رو فراموش م یانقدر دوستش دار

 ی که مرهم زخماش بود کاش به جا یکس شینداشتم بزنم دلم منو رسوا کرده بود پ یحرف
 دوستش دارم. دی فهمی و م دی دی حالم رو کاش م ن ی ا دی دی م انیک  ایس

 با حرص گفت:  ایهق هق افتادم که س به

خائن و عشق پاک تو رو   ک یتوجه به تو، که دل بسته به   یمتنفرم که انقدر ب انیاز ک -
 !نهیبینم

رو تو   راهنشی بغلم کرد و منم سرمو گذاشتم رو شونش و پ ایشد که س شتر ی ب می گر شدت
 مشتم فشردم!

 مردونش بود.  ی صدا یب ی ها  هیهم نشون از گر  ای س ی شونه ها لرزش

بهم داشت چقدر خوب بود که خدا عوض  ایکه س یهمه محبت نیاز ا  دی لرز دلم
 و بهم داد. امندیس مرحومم  یبرادر

 که آروم تر شدم گفتم:  قهیچند دق بعد

 ! یلیدوست دارم خ یلیخ یداداش -

 موهام رو نوازش کرد و گفت:  ایس
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  گهید یمن ستاره رو از دست دادم ول یزیبرام عز  ی که فکرش و بکن یز یاز چ شتریب  تایبن- 
و   یزیری و اشک م یناراحت یوقت یدونی رو ندارم نم گمیخواهر د هیطاقت از دست دادن 

 .شمیقدر از خودم متنفر م چه  ستیعرضه ساخته ن یاز منه ب یکار

 و گفتم:  دمی به صورت در همش پاش یمهربون لبخند

!  یو غم و درد چقدر خوشحالم که دارمت که هست  یاریهم بد ب نیا ون یم یدونی تو نم -
وقت   چیوارد گروه شما شدم ه یوقت ایآروم بشم س  شهیچقدر وجودت باعث م یدونینم

مدام فکر رفتن تو سرم   رمیگروهتون قرار بگ ی دو نفر از اعضا ریقراره تحت تاث کردمی فکر نم
 شت برام از دوتا عشق نوشته. اما خبر نداشتم سرنو می دنبال زندگ  مبود که بعد آموزشم بر

برادرانه   یو عشق رسهیو فقط درد و غم ازش بهم م  ستی که سهم من و قلبم ن یعشق هی
 عشق اولم بشه. ی که قراره مرحم زخما ی ا

تو هم    دهیبه آدم بده درمونش هم م ی خدا اگه درد گنیواقعا راسته که م ایس یدونیم
  یُمسکن روح و جسم خستم یدرمون دردام

 منو تو بغلش فشرد و گفت:  ایس

 ها! فهیکن جوجه قلب داداشت ضع  ی کم دلبر -

 گفت:  تی با مهربون ایکردم که س یزی ر خنده

 نمونده  ادیبخواب کوچولو تا زمان جلسه ز  یکمی-

  ایس ی و سرمو گذاشتم رو پاها دمیبدون حرف دوباره رو چمن کنار رودخونه دراز کش منم

 برد!  یخبر  یب ی ایبهم غلبه کرد و خواب منو به دن یکه خستگ دیطول نکش ی ادیز زیچ

 (انی)ک 

چرا هر   دونم ینم کردی م نگاهم یسادنا بود با مهربون ی چشام رو باز کردم سرم رو پا یوقت
داشتم در مورد  کنمی و فراموش م زیلبخندش همه چ دنی بعد د شمی م دیبار که ازش ناام
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  یشدم. دلم شور زد براش اما انرژ تای بن ی برا وی آر ی که متوجه نگران دمی پرسی جنگ ازش م
  دنشیخون برام آورد بعد نوش یدو بطر کاینداشتم همون موقع ها دن بلند ش  ی برا یکاف

 رفت!  ای جلسه است و بعد با س گهی ساعت د  هیگفت  دمیخواستم برم سمتش که شن

آمده و من   شی پ نشونیب یز ینکنه چ خهچریم تایانقدر دور و بر بن امندیداره س یلیدل چه
 خبرم!  یب

دستش ارتباط داشته  ر یبا ز تونهیکس نم چیخوناشام هاست و ه نیرابطه خالف قوان  نیا
 ! چرخهیم  تایچرا بازم با بن دونهی قانون م نیکه از ا  امندیندونه اما س نویا  تایباشه ممکنه بن

 ها پرت کرد!سادنا حواسم رو از اون  ی صدا

  یزبون ی با زبون ب انیجلسه ب یقبل ی کرد گفت اعضا عیبازم منو ضا  ی دی ! دانیک  ی دی د -
 !یکنینم ی کار چی اما تو ه زنهی داره به من طعنه م

 و کالفه فوت کردم و گفتم:  نفسم

 زنم! حرف ب ده ی رو حرف برگز تونمیتا بهت اعتماد کنه من نم یصبور باش  دیبا  -

 !انیک  یاز حق زنت دفاع کن دی تو با-

 هنوز!  یستیبا تو نبستم پس تو زن من ن   یخون وندی سادنا من هنوز پ -

 !انی! واقعا که ک ؟یکه منو زن خودت بدون ستمین نی ا  قیبعد چند قرن صبر کردن ال یعنی -

 بود که...   نینه منظورم ا -

 وسط حرفم و گفت: دی پر

 ! دمی و منم فهم ی روشن حرفت رو زد یلی. خستی ن حیبه توض ازین -

 گذاشت رفت!  هیهم با گر  بعد
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رو   گاه یجا  نی ا اقتیسادنا ل گهی دلم م یچه کار کنم از طرف ا یچنگ زدم خدا موهام رو کالفه
 داره!

 ست یمن اون ن دهیملکه برگز  یطرف از

 عقل و قلبم!   یدوراه نی ب موندم

 رودخونه. کیبه نزد  دمی رس دمیکردم به قدم زدن که د شروع

بود و خارج از  ادیز یلیفاصلم باهاشون خ دمیرو بغل هم د تایو بن امند یاون فاصله س از
  ی ایبغل هم بودنشون گو  نی اما هم گنیم یبود که بفهمم چ  میخوناشام ییقدرت شنوا

 بود!  زیهمه چ

 خواهرشه.  ن ی ع تایکه بن گفتیم  ی خودی ب ایس پس

 چرا منه احمق زودتر بهشون شک نکردم؟  و

 بود. یچ  تا یکردن بن لیتبد ی برا  ایس  ادیجلز و ولز ز لیدل فهممیم حاال

که فرشته مرگ و از دست   نهیا  ی ها برا یپافشار  ن یهم باور کرده بودم همه امنه ساده  و
 .می ند

 روهم بشکنم  ایگوش جفتشون و البته گردن س ری برم جلو و بزنم ز خواستی دلم م یلیخ

و بهمون حمله بشه    میر یدوباره هدف قرار بگ ستی که معلوم ن یاضطرار تی وضع نی ا تو
 !گذروننیو خوش م زننیحرف م  یاز چ ستینشستن تو بغل هم و معلوم ن  جان یا نایا

 رفته رو برگشتم. ریمس تیعصبان با

 شدم.  دیسپ  ی کنم که پادشاه خوناشام ها زودتر اعالم دیبا  دستی فا   یسکوت ب گهید

  ن یدور زدن قوان نی از ترس مجازات پادشاه دست از ا امندی درجه باعث بشه س نیا  دی شا و
 برداره! 
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 قانون رو ندارم!   نیتحمل شکستن ا  یکارش کنار آمدم ول نی با ا شهیهم

فرستادم که تا آخر امشب   لی میهمه ا  ی برا نتیکاف نیتر  کی و تو نزد  دمی سمت شهر دو  به
 نشدنشون رو بفرستن  ایجواب متحد شدن   د یبا

 انجام بشه! یتاج گذار دیبا ی انتخاب شده و به زود دی پادشاه جد چون

رفت   نیجواب گرفتن برنگردم شهر ا ی کردم که دوباره برا هیهم ته میس  یتبلت و مودم ب هی
 برنامه ممکنه خطرناک باشه. یب ی و آمدها

تبلت و مودم و  عیتو چادر کنفراس سر رفتنی همه سرگروه ها داشتن م دمی رس یوقت
دست در دست هم   تای و بن  ایس دمیجلسه شدم که د یگذاشتم تو چادرم و منم راه

 . دنیرس

 بهشون انداختم و وارد چادر شدم.  یو نگاه عصب دمیرو به هم ساب دندونام

 در حال دفن شدن بود! ایقطعا االن جنازه س گرفتم یجلو خودم و نم  اگه

 ( تای)بن

دوباره ضربان قلبم باال رفت و دلم براش ضعف   دمیو د انیک  میوارد چادر بش  میخواست تا
 رفت اما... 

 بهمون انداخت و وارد چادر شد.   ی نگاه بد بود! یعصب یلی انگار اون خ اما

 گفتم: ایبه س رو

 چش بود؟!  نی ا -

 شونه هاش رو باال انداخت و گفت:  ی دی ق یهم با ب ایس

 کرده! ی رو ادهیالبد باز سادنا رو عصابش پ -

 گفت:  دی هولم داد سمت چادر و با تاک ا یکه س دمیکش یاسم سادنا آه دنیشن با
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که  ییاالن تموم تمرکزت رو بذار رو جلسه و حرفا   ست ی االن وقت فکر کردن به اون دوتا ن-
 ! یبزن د یبا

 بود نشستم. نیو آ  انیک  نیتکون دادم و وارد چادر شدم و رفتم سرجام که ب سرمو

 گفتم:  و

 ! ه؟یشما چ یدرخواست جلسه فور لیخب دل -

 سرخ گفت: ی ها یپر سرگروه

برنامه عمل   یب طورن ی هم می اگر بخواه میداد یزخم  شتریب گهید ی بانو ما از گروه ها  -
 گروه ماست .  نهیبی رو م بیآس نی شتریکه ب یگروه میکن

شما بود وگرنه  نی فقط تفرقه ب  لشیامروز هم دل یر یگو غافل  ستم یبرنامه ن یمن ب انیآر  -
 نفر آمدن و پنجاه نفره برگشتن!  ستی که با دو ی دیبود د سکی آمدن اونا ر

 بار سودا گفت:  نیا

ماهم خسارت   یریگوگرنه بعد هر بار غافل  می امن باش یدنبال مکان دیبا ستیامن ن جان یا-
 . مید یم یو مال یجان

 تکون دادم و گفتم: رو سرم

نقل  هیبق  با چند نفر بره اونجا رو آماده کنه. بعد  دی رامونا با رو در نظر دارم، فقط  یمکان -
 ! میمکان کن

 گفتم:   یسکوت همگ بعد

 مونده؟!  یباق  ی ا گهی حرف د -

 گفت:  نیآ که
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به   میبعد مالقات با شما تصم گن ی اون ها م یمالقات کردم ول دیسپ ی بانو من با گرگ ها  -
 ! رندیگیاتحاد م

 تکون دادم و گفتم:  سرمو

 بذار تا باهاشون حرف بزنم!  ی خب هماهنگ کن جلسه ا یلیخ -

 بود گفتم:  یعصب و  که هنوز اخمو  ان یسمت ک  برگشتم

 ن؟ یحرف زد  دیسپ  ی خوناشام ها هیبا بق نی کردشما چه  -

 جواب داد: یهنوز رو به رو بود و اخماش هنوز در هم ول نگاهش

 جز اتحاد ندارن!  یکه راه  نیقدر بدون نیهم ی قراره تا آخر امشب بهم جواب بدن ول -

  دمی تعجب پرس با

 چطور ممکنه؟!  -

 زد و گفت:  ی پوزخند

 ! شهیمعلوم م ی به زود هم نی ا -

 تکون دادم و گفتم: رو سرم

 .میجلسه رو تموم کن نیندار یزیچ یسوال یخب! اگه حرف یلیخ -

 گفتن که رو به افسون و کمند گفتم:  ینه کوتاه همه

 باهاتون دارم. یکار مهم  نیایلطفا  آخر شب به چادرم ب -

 حرفم از چادر رفتن.  د یاز تا  بعد

 بود.  ریجلوش درگ  ی هم با کاغذ ها  انیک 

 بود.  یاخم هاش هم برام دوست داشتن یشدم بهش حت رهیغم خ با
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  بود! نی ریهاش برام ش یبداخالق

 ! دیفهمینم یدخترونم بود ول ی ایمرد صاحب تموم رو نیا

 قلبم دارم!  که تو یتموم محبت  صاحب

 کرد. رمیگبود با نگاهش غافل  رشیجور که خ نیهم

 !کردی به منم م کردی که به سادنا م ییو عنق و بود کاش از اون نگاه ها  ینگاهش عصب اما

 ! ؟ی گردی تو چهره من م  یزیدنبال چ-

 گفتم:  کردمی طور نگاهش مو نباختم و همون  خودم

 همه اخم و خشم تو چهره تو!  نیا ی برا  یلیآره دنبال دل -

 زد و با طعنه گفت:  ی پوزخند

 کنه! یمنو عصب ونهتی نم یقانون یاندازه ب  زیچ چ یه -

 گفتم:  ی رو باال انداختم و با کنجکاو ابروهام

 حضرت آقا بزاره!  ی جرعت کرده پا رو قانون ها یک  خب جالب شد. -

 ! ؟یفهمیواقعا منظورم رو نم ایبه اون راه   ی خودت رو زد -

 !هیحرفا چ نیمنظورت از ا   فهممی من که نم -

بدونم تو در  خوامیم یول  رهیرو باز کنم که بحث باال بگ هیقض خوامی خب نم یلیخ -
 دست ممنوعه؟!  ریکه رابطه با ز  یانیجر

  خب آره -

 ! شن؟یدست تو حساب م ری خودم ز ریگروه من غ ی همه اعضا یدونی م نمیو ا  -
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 ی رو  اده یحرف ها داشت بدتر روش پ نیبا کش دادن ا انیخورد بود و ک  یکم عصابم
 !کردیم

 حرفت و برام روشن کن! ته دونمی م انیک  -

 . نیدستات ُبر بخور هم ریکم تر با ز  -

 ان؟ یک  هیمنظورت چ -

 و گفت:  دی سر رس امند یلحظه س همون

 !تا یمنظورش منم بن -

 منم بفهمم!  نیبگ یجور  هی ی چ یعنی -

 زد و گفت:  ی پوزخند انیک 

 ! دیفهم  د،یفهم یم دی که با یاون-

 گفت:   انیبدون توجه به من رو به ک  ایس

خالف   یکه رابطش با کس  ستی جز گروه تو ن تایبن  سی رئ ی آقا  گمی محض اطالعت م-
  باشه! قانون 

 ! رونیب دی هم دست منو گرفت و کش بعد

 و داد زدم:  دمیدستم و کش می که دور شد یکم

 ! ؟ی دی چرا جواب سوالم و نم ی زد انیبود به ک  یچ هااون حرف  ایچه خبرته س -

 و با مکث گفت:  دی موهاش کش ی کالفه دست ال ایس

 .ممیبا هم کهن یا یعنی!  میدار ی من و تو باهم رابطه ا کنهی فکر م  انیک  تایبن  نیبب -
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شد رو فکرش! االن هزار جور در موردم فکر   دیهم مهر تا  تو ی هااون حرف  ونهی خب د -
 م! بد حیبزار برم براش توض کنهیم

 و داد زد: دیرفتم برم دستم و کش تا

! بس  انیک  ان،یک  ان، یهمش ک  یبار شد عوض فکر کردن در مورد اون به خودت فکر کن هی-
 .گهیکن د

 اگه بهش نگم ممکنه از دستش بدم!  -

 با سادناست نه تو!  انیاالن ک  نیو باز کن بب هاتچشم  تایبن  شی تو االنم ندار -

 آخه... یول -

 : دیحرفم و بلند تر از قبل سرم داد کش تو  دی پر

  انیسالمه؟ ک  انیک  کنه؟ی فکر م یچ انیک   یه ؟ی تا ک  ی ادامه بد ی خوای م یتا ک  -
بار    کی!  تا؟یبار گفت بن  کیاون اصال   نی چه دردشه؟ بب ان یچه مرگشه؟ ک  انیکجاست؟ک 

 د؟ ی نگاه هاتو فهم یمعن بار کی توجه کرد بهت؟! 

 بخاطر خودشه؟  ی دیکه د ی ها بیشد بفهمه نصف آس بار کی

به قلب و   تونستمی درست و به جاست اما نم ا یس ی هاتموم حرف  دونستم یم کهن یا با
 کنم دست از... یذهنم حال

 طرفه بردارم. هیعشق  نی از سر ا دست

 زدم:  ادیو و فر نینشستم رو زم هیگر  با

من فقط عاشقش   یستیمن ن ی چون جا یفهمی ! نه نم؟یفهمیخب دوسش دارم م -
 سر پام بخاطر وجودشه! ینیبیو وجودش مبتالم اگه م  ان یمن به ک  ستم ین
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عشقه هر   تی خاص نی ا سازهی هم از نو منو م کنهی هم درده هم درمون هم نابودم م اون
 !کنهی م بت یقدر خوبه همون قدر هم تخر چه

 نگاهم کرد و گفت:  یبا دلسوز ایس

و از قضا و قدر    تهیمشقه زندگ   یاگه هم نرس  تهی اسمش عشقه زندگ  یاگه بهش برس -
 تو... ی روزگار برا

 ادامه دادم: هیتو حرفش و با گر  دمی پر

  دونمیخودم نم یکنی ! فکر م؟ی بگ یخواستیرو م نیمن مشِق، درسه، تجربس؟! ا  ی برا -
فرشته   هیفقط    انیک  ی من برا  دونمی از َبرم خودم م من همه حرفات رو   ای! چرا سفهمم؟ینم

 ام که هدفش با اون مشترکه!  دهی برگز ک ی  ایمرگ  

  تونمیاما نم کنهی هم بهم فکر نم قهیدق کیچهار ساعت شبانه روز   ستی از ب دونمیم
بفهونم انقدر فکر   م یبه مغز لعنت تونمیبهش بفهمونم براش نتپه. نم و  رمی قلبم و بگ ی جلو

  هیحال  یدرک کن یتونیم ا یس ی شق شدکردن بهش و برام تکرار نکنه؟! اصال تا حاال عا
 ! ؟یتونی گرمه ها؟ م ی ا گهید ی سرش جا اشعاشق رو که معشوقه 

 زد و گفت:  هینشست و به درخت پشت سرش تک یبا بد خلق ایس

که عاشقشون بودم اما بخاطر خوناشام بودنم از دست   می زندگ  تو  ییبودن کسا   تایآره بن -
و حسرت داشتنش رو    دونستیشدن و ذلت م لی ستاره خواهرم که تبد  شیکی دادمشون 

 تا ابد به دلم گذاشت!

 یو کس یقرن عمر کن نی چند شهی کردم آخه مگه م ی رو  ادهیز  دمیاز حرفام خجالت کش کمی
 .یدوست نداشته باش ت یزندگ  رو تو 

 گفتم: ی ا انهیپاک کردم و با لحن دلجو  و اشکام

 .رمیتحت فشارم و زود از کوره در م یلیروز ها خ  نیکردم ا  ی رو ادهیز  کمی  ایس دی ببخش -
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 گفت:  ی انداخت بهم و با لحن جد یقیعم نگاه

نگه داشتنت   ی برا  یستاره از دستم بر  نیکن که بذارم تو هم ع رونی از سرت ب رو نی ا -
که   زنمیاتفاق ها رو رقم م نیوحشتناک تر یحت زنمی م کارها نیکنارم دست به خطرناک تر 

 از دستت ندم.

 برات.  کنمیکه الزم باشه م یهر کار  کنمی کمکت م ان یبه ک  دنیرس ی برا

 ! کنمیپاک م تی شد. نشد هم فکرش و به زور از اون مغز فندوق شد، 

 گذاشت و رفت!  ادیسرعت زحرفش منتظر نموند با  نیا  بعد

 بهم ثابت کرد. شیپ  قهیچند دق نیهم ست ین خودیحرفاش بلف و ب دونستمیم

  یول دیترسی از خشمش م یچ  نی و برعکس ع ستهی با انیک  ی نبود که تو رو یآدم  امندیس
واکنشش و   ای جوابش و بده   انیکه ک  ستادینا یبه اون کرد و حت یبزرگ  نی بخاطر من توه

 .نهیبب

 . گذرهینم یکارش به سادگ  نیاز ا ان یدونم ک  یمن م و

  ییبا یز ی بانو که خواستم بلند بشم نی شدم دست و صورتم و با آب خنک شستم هم بلند
رنگ و   ی ا روزه ی ف ی و تاج الماس گون و چشما یآب  یکه با لباس پرنسس دمی رو وسط آب د

 غنچه گل رز!  یبه سرخ ییلبا

 آمد.  یبه سمتم م  ینرم به

 و گفت:  ستادی ا کم ینزد

 و ملکه قدرت!  عتی طب ی سالم بر بانو -

 تعجب جواب دادم: با

 ملکه قدرت؟!  -
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 کرد و گفت: باتریزد که چهرش رو ز ی لبخند

 ملکه قدرت!  ی دیدرست شن -

 ! ؟ی هست یشما ک  -

هستم که مأمور شدم تا خبر کامل شدن   ایرو  نی سرزم  ی از پرنسس ها یکی  انایمن ل -
 بدم!  د ی رو که ملکه قدرته رو بهتون نو دتونی اتحادتون و ثمت جد

  یزیلب چ ری که ملکه چشمه نشان الماس زده بود و لمس کرد و ز میشون یوسط پ بعدهم
کمون نشان   نیاز قلبم همراه با رنگ ییطال  ی پروانه ها  یول دمیگفت که درست نفهم

نجوا گونه   ی و منو بلند کردن و به آسمون بردند و همون لحظه صدا دنیخالماسم دورم چر
 که گفت:   دیبه گوشم رس انایل

 ملکه از پرواز لذت ببر!  -

کمون از دورم محو شد و پروانه ها به قلبم   نیمتوجه نشدم اما همون لحظه رنگ  اولش
 برگشتن! 

و در   فتادهیاتفاق ن نیرو داشتم اما ا  نیلحظه منتظر سقوط و برخورد درد ناک با زم هر
 رنگ رو شونه هام داشتم. اهیکمال تعجب من دو بال س

 ! نمیبیدارم خواب م کردمیفکر م  شدیلمسشون کردم باورم نم یبود تا وقت ای مثل رو برام

 ! کنمی که دارم به اون سمت پرواز م دمیآوردم د ادیمقدس رو به   ن یزم ر یذهنم مس تو

 فراموشم شد.  زیهمه چ ی لحظه ا ی برا

 کودکانه شدم!  ی من غرق در شوق و

 رو...  می کس یب رو میرو که دوستم نداره فراموش کردم تنها  یکردم عشق  فراموش
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و  هاکه بهش فکر کردم درست وسط چادر نیو هم شش یرامونا خواستم برم پ دنید با
 ود آمدم.رامونا فر کینزد

در  یشدن ول بیو بال هام انگار غ دیچیدورم پ یکمون  نیبا فکر جمع کردن بال هام رنگ و
که دورم بود بهم احترام   یسرخ و هر کس ی ها  یتموم الهه ها و پر هیعرض چند ثان
 صدا گفتن:   کی گذاشتن و 

 .تایدورد به ملکه قدرت بن -

 بود گفتم:  نی که کنارم بود و سرش پا ندایل به

 جا؟ن ی چه خبره ا -

 جواب داد: آروم

 ملکه قدرته!  یتاج گذار  یبه معن نی شده و ا لی بانو حلقه اتحاد شما تکم -

 شگفت زده شدم.  ایرو  نیسرزم ی ملکه ها هیملکه مادر و بق دن ی بپرسم با د  یزیآمدم چ تا

 مادر بهم احترام گذاشت و گفت:  ملکه

 بانو!  گمیم کی تبر  -

اون هک شده بود رو سرم   ی اتحاد رو ی که نشان تموم گروها یرنگ ییطال  ی بایبعد تاج ز  و
سرخ   یلباسم به لباس پرنسس یکه در کمال ناباور دی من پاش ی رو ییگذاشت و گرد طال 

 شد!   لی تبد یرنگ

 صداگفتن:  کی همه  و

 ! میقطره خونمون به شما و اتحادمون وفا دار  نیملکه ما تا آخر  -

  ی صدا ی دارم که پشت منن همراه منن لحظه ا  ییغرور و شعف کردم که کسا احساس
 دم یشن ی بلند ی زوزه 
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 ی و بعد چند لحظه رو به روم گله از گرگ ها د ی خاک و بارون به مشامم رس ی بعد بو و
 به وجد آمدم.  شونی بایاز ز  دمی د دیسپ

خانم   کی شد به  لیپلک زدن تبد  ک یجلو آمد و به اندازه   یسبز ی چشما با   دی سف یگرگ 
 به احترام خم کرد و گفت:  و سرش رو بایز

 هستم!  د ی سپ ی ها نهیگرگ  ی سالم بانو من آلفا  -

 باشه رو نداشتم!  دی سپ ی ها نهیگرگ  ی خانم آلفا کی کهن یخوردم اصال انتظار ا جا

 مکث لبخند زدم و گفتم:  یکم با

 شما رو نداشتم!  دنی ! راستش انتظار ددی خوش آمد یلیخ -

 زد و گفت: ی لبخند

 سوال داشتم!  کی بستن با شما   مانیقبل از پ یول بانو  دونمی م -

 د ی بفرما -

 ! ه؟یاتحاد چ نیبانو هدف شما از ا  -

 و قدرت کاذب دارن!  ی افراد ماورا که قصد نابود ی کیو تار  یاهیبر س یروزیپ -

به   لیبودند و تبد  دهی حرفم جلوم زانو زد و همه افرادش هم که حاال جسم در نیا  بعد
 و گفتن:  زدن انسان شده بودند زانو 

 .م ی و هم قسم شما مان ینبرد ما هم پ نی ا ی از االن تا انتها -

 همه افرادم نی ن رو بلند کنه نگاهم رو باشاره کردم که الفاشو ندایزدم و به ل ی لبخند

 به من داره. ی که سالمت جسم و روحشون بستگ ییکسا چرخوندم

 هاست!  نی ا تی امن نی نبرد تام یروزیجدا از پ فمیگروهم و وظ کی رهبر   من
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جفتشون خوشحال و شاد به نظر   دندیرقصی که باهم داشتن م انایو ک   ایافتاد به س نگاهم
 کردم. یبختخوش ی دلم براشون آرزو از ته دندیرسیم

کرده بود   ت ی اون ها به منم سرا ی و شاد کردندیم  یکوب ی همه خوشحال بودند و پا امروز
 لیجشن من رو از استخر کل نی انگار که قبل از ا دیدرخشی سرخ رنگم م ی لباس پرنسس

 ! دنی کش رونیب

که ازش وحشت داشتن و   یزی چ نمیملکه شدنم بب  دنیو موقع شن انیبر  هافیق  شدیم کاش
 رو نابود کردند.  نیبخاطرش مادرم و سل

جاه   یکه به ناحق قربان  ییگرفتن انتقام خون خانوادم و تک تک کسا  ییمن توانا حاال
 !رمی افراد پست شدن و بگ نیا یخواه  ادهی و ز یطلب

 بشم. ی دیافراد جد  یبجنگم و مانع از قربان و

من تموم شد و خسته و   یباالخره مراسم تاج گذار و بخور، بخور یکوب ی چند ساعت پا بعد
لباسم و عوض کردم و تاجم و در آوردم و تو صندوق   یداغون رفتم تو چادرم و به سخت

 مخصوصش گذاشتم.

 وارد چادر شد و گفت:  ایس که

 ! ملکه؟  یآبج  یچطور -

 لفظش خندم گرفت و گفتم:  نیا از

 .گهید  ی ا غهیچه ص نی ا -

 رو باال انداخت و گفت:  ابروهاش 

 عقده فداتشم!  ستین غهیص -

 و گفتم:  دمی خند  کوتاه
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 ؟ یچه کار داشت  نم ی! حاال بگو ببشهینم فشی حر یامان از دست تو و زبونت که کس -

 ! میکن حیتفر  کمی  ببرمت خوامی م -

 ندارم! ی چیانقدر خسته و داغونمم که حس و حال ه اینه س ی وا -

 کردن سادنا باشه؟!  تیاذ  حمونیاگه تفر  یحت -

 ! ؟ی کنیم یشوخ -

 بودم. ینقشه حساب هینه خواهر از قبل مراسم تو فکر  -

 به هم و گفتم:  دمی کوب رو دستام

 تو سرته حاال؟   ی خب چه نقشه ا -

 کنان بهم گفت!   چیپ چی و نقشش و پ کمیآورد نزد سرشو

 : دمیشوق پرس با

 به نظرت جواب هست؟  -

 ! رهیم  ش یهم پ لیبا عزرائ یتا مرز سکته و رو بوس گمی من که م -

 گفتم:   رونیب  دمی رو گرفتم و کش  ای بلند شدم و دست س یمضاعف یانرژ با

 نشه بغلش کنه ببرش!  یبوسه راض کی  به لیکه انشاهلل که عزرائ می بر ایب -

 !شنیحرف چنان قهقه زد گفتم االن همه عالم خبر دار م نیا با

  ایباشه بعد به س دهیسمت چادر سادنا اول چک کردم خواب  می زور ساکتش کردم و رفت به
 . ادیاشاره کردم ب

 چندش وارد شد!   یبا چهارتا بطر ایس
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که   بیبد ترک  یوجودات کله مثلثکج و کوله اون م  ی ها افهیق دنیرو داد بهم و با د دوتاش
 ! دنیلولی هم م ی تو

  شهیسادنا و ش ی کردم رو شیسوسک ها روخال عی رو باز کردم و سر  شهیزدم و در ش یعق
 طورن ی دوم هم هم

 که آروم گفت: میکه کار اونم تموم شده بود اشاره کردم که بر  ایافتاد به س نگام

 بزار فن آخر هم بزنم. -

که توش دوتا عنکبوت توش بود انداخت روش سوسک ها داشتن روش راه   شهیش هی  بعد
 بهش. می شد  رهیچادر خ یچاک عقب ی و از ال رونیب می . از چادر زدرفتنیم

  هیپرت کرد طرفش که خورد بهش و تا چشمش باز شد با عنکبوت   برداشت و یسنگ ایس
لند بشه متوجه داد زد تا خواست ب هیچشم تو چشم شد و دهنش و باز کرد  یوجب

 . رفتنی شد که ازش باال م ییسوسک ها 

بود از ترس فلج شده بود و قدرت   یچندش تیاون من در حال غش بودم واقعا وضع ی جا
 !زدیو داد م کردی م هیتکون خوردن نداشت و گر 

  نی اونم به ا ترسهی قرنه چطور از حشره م ن یتعجب داشت برام که به خوناشام چند ی جا
 شدت و غلظت! 

شدم که با  انیمتوجه حضور ک   یکیتو چادر که تو اون تار ختنیدادهاش چند نفر ر با
 . کردی چندش داشت نگاهش م

 گذاشتن و رفتن!   ادشیداد و فر  نیهم از ا  هیبق

انقدر خنده مون رو نگه داشته   می پشت چادر از ادا اطفار سادنا رو پا بند نبود ای و س من
 . می که در حال خفه شدن بود می بود

 .م یو رسوا بش ادیازمون در ب یی صدا  می ترسی لحظه م هر
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عوض کمک   وی و آر کردنی و حشره ها رو ازش جدا م کردنیمسخرش م انیو ک   کایها
  زدی جلوش و اون بدتر عر م بردیم کردن بدتر عنکبوت ها رو 

 گفت: ا یس هوی

 کنم!  لی امشب رو تکم حیتفر خوامیم -

 که چادر رو دور زد از درش وارد شد و گفت:  دمیاز حرفش نفهم یزیچ

 .زمی به سرت آمده عز  یجون چ  ی ساد ی وا -

عنکبوت دوم رو گرفت رفت سمت سادنا و اونو گذاشت رو سرش و بعد حالت تفکر به   بعد
 خودش گرفت و گفت: 

 جذابت کرده گلم  یلیگل سر با طرح عنکبوت بخر خ   هیبعدا  -

 سادنا باال رفت.  ی صورتش که صدا ی لحظه عنکبوت آمد رو همون

خنده دار شده   افشیق ی بدن به حد یبه سادنا دلگرم ایبخندن   دونستنی نم کای و ها انیک 
 . کردی به زور داشت خندش رو جمع م ی جد انیبود که ک 

  انیشد از ک   زونی آو مونیم نیکه سادنا ع  رفتن یجدا کردن حشره ها از سادنا داشتن م بعد
 و گفت: 

 تو چادر تو!   امیمنم م خوابمینم جان ی من امشب ا -

 وگفت: دیکش  ی پوف کالفه ا انیک 

 ! شهینم -

 . ذارمی چادر عذاب آور کپه مرگم رو نم ن ی بشه من امشب تو ا  دیهم با  یلیخ -

 مداخله کرد و گفت: عیسر   کایها



 وارونه   ی ا ی دن 

 
290 

 

 تو چادر ما.  ایتو ب ایس شیپ  فرستمیدامونم م وی آر  شی پ رمیمن م -

 گفت:  یبا بدخلق سادنا

 باشم.  انیک  شیپ خوامی اما من م -

w.Romankade.comww 

 گفت:  رفتی که سمت چادرش م طورن یهم انیک 

 ! ریبخ  یگفت! شب همگ  کای که ها ینیهم -

 ... یل یخوشحال بودم خ  یلیبنشونه خ یسادنا نتونست حرفش رو به کرس کهن یا از

 عنکبوت رو برد جلو سادنا و گفت: ایس

 !یعنکبوت سر کن  ی با آقا دیامشب و با  یو کار خودت و بکن  یر بزنغ  ی بخوا -

 و با انزجار دیخودشو عقب کش سادنا

 : گفت

 !ایو بکش کنار س یاون لعنت -

 زد و گفت: ی پوزخند امندیس

 شبت پره از حشره پرنسس!  -

 هم رفت سمت چادرش. بعد

 از سمت جنگل رفتم.  شتری ب اط یاحت ی برا منم

 رخت بسته و رفته بود.  هامخواب از چشم  یخسته بودم ول کهن یا با

 رودخونه نشستم. کی نزد رفتم 
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چمن ها دراز   ی کردم تو آب و رو حالم و بهتر کرد. پاهام رو می که سر سادنا آورد ییبال  واقعا
 شدم به سقف پر ستاره آسمون. رهیو خ دمیکش

 هاست! مادرم تو آسمون  کردمی بودم فکر م کیکوچ  یوقتاز ذهنم گذشت که  ی ا لحظه

  ک یکوچ امیاون دوران که دن ی برا  دیکشی دلم پر م زدمی چه ساده لوحانه با مادرم حرف م و
 بود. یداشتم سقف آرزوهام کوتاه و رنگ یکیکوچ  ی ها ی بود دل خوش

 شدم که خوابم برد! رهیچقدر به ستاره ها خ دونمینم

 (انی)ک 

  ی فکر همه جاش رو کرده پس برا یاون لعنت دمی به نقطه جوش رس ا یس ی هااون حرف  با
 !چرخهی م تایبدون ترس با بن نیهم

 گردنش و بشکنم.  شدیم کاش

 و مخالف من باشه.  ستهی من با ی جلو ایبار هم نشد که س  هیسال ها  نی ا تو

 . ستادهیفرد گروهم جلو من ا نی اد ترمورد اعتم ایبه روزم آمده که س یچ

 ؟یعنی  دهی د تای تو بن یچ

سودا   کی شدم نزد و رفت آمدها اهویچادرم که متوجه ه گشتمیخورد داشتم برم یعصاب با
 چه خبره که با ذوق گفت:  جان ی ا دمی شدم و پرس

 ملکه قدرته!  یتاج گذار -

 ! ؟ی تاج گذار -

 ! شهیکامل شده و حاال نوبت تاج گذار  تایبله اتحاد بن -

 ! ییهو یچقدر   -



 وارونه   ی ا ی دن 

 
292 

 

 ! می لحظه ا نیوقته منتظر ا   یلیما خ -

 خوب نبود!  تایرابطت با بن  ادیم ادمیکه  ییتا جا  ی حال شدتو چرا خوش  -

 نداشتم و ندارم. یمشکل سو تفاهم بود که رفع شد وگرنه من با، بانو  ی سر کی به خاطر  -

اون   تایبن  یرو داشتم به جز تاج گذار ی زیو چادرم انتظار هر چرو تکون دادم رفتم ت سرم
 ! طی شرا  ن یتو ا هم

نه ؟   ایبگم   هیرو به بق دشی نشان جد هیحاال که ملکه شده درست هست قض دونمینم
 عقل و قلب!   نی ب یانتخابم سخت تر شد حاال دوراه

 من!   دهی همسر برگز یعنی طبق نشانش ملکه من هم هست  تایبن

 ! امندهی اون انتخابش س اما

 هست!  ی ا گه ی کس د ریباشم که فکر و قلبش درگ  یبا کس  تونمی نم من

  ایبزرگ بشه آ  سیقرن منتظر بود که همسر رئ  نیکه چند یسادنا زن صبور یاز طرف و
 ! رمیانصافه که حق ملکه شدن و ازش بگ

 !رمیبگ  دهیرو ناد تایاون نشان مشترک من و بن شهینم یاز طرف و

 طور ممکنه!؟ تخاب شده همراه من باشه اما چهان اون

بوده   طورن یکه ا ری چند قرن اخ ن یحداقل تو ا کردی پادشاه ملکش رو انتخاب م شهیهم
شد که اونم به    دهی بار ملکه برگز کی   شیهزار سال پ  دیسپ ی خوناشام ها خیفقط تو تار 

 دست پادشاه کشته شد! 

  دا یانتخابم پ ی برا یتا راه خوندم ی رو م یمی قد  یگانیبا  ی که داشتم کتاب ها طورن یهم
 شد به ساز و آواز.   لیتبد رونیب ی کنم سر و صدا
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از  ی درخشان سرخ قلبم لحظه ا ی تو اون لباس پرنسس تایبن دن یرفتم با د رونیچادر ب از
 بود!  با یتپش افتاد ز

که  سادنا ی هاکرد با چشم  دایپ  یهم تالق! واقعا ملکه بودن برازندش بود نگابایز یلیخ
 تو نگاهش بخونم!  تونستمی فاصله هم م ن یآتش حسد رو از ا

 ! کنه؟یم ی حسود تایچرا به بن اما

 ! تایاز نشان مشترک من و بن طورن یکه از پادشاه شدن من خبر نداره و هم اون

  دنشیبا د  شی که چند قرن پ یسادنا همون زن  ایآ کهن یبه ا کنمیها شک موقت  یگاه
 ندارم!  یجواب چیسوال ه  نیا ی نه؟! و هر بار برا ایقلب مرده ام به تپش افتاد 

 تا االن راحت تر انتخاب کنم! دمیدی رو نم دی اون نشان جد تایاون روز تو چادر بن کاش

 هم سادنا.  یدست و بالم رو بسته و از طرف تایبا بن ای رابطه س یطرف از

ندارن و هردو   ریبا کارد و پن ی فرق  چی داشتن جفتشون فکر کرد چون ه به شهینم یحت
 نباشه!  یگریسر به تن د خوانیم

 ! میبود جشن و پشت سر گذاشت یهر سخت به

نگرانم   تایملکه قدرت شدن بن یخوشحال بودم از کامل شدن اتحاد و از طرف یطرف از
 !کردیم

. من که  می حال نبودن من و سادنا بود خوش  تایبن ی که از جشن تاج گذار ییتنها کسا  دی شا
 معلوم بود چرا؟  فم یتکل

 ه؟ یسادنا چ یناراحت لیدل اما

 کار باشه؟!  انتی باشه و سادنا خ تایو بن ن یحق با آ نکنه
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فکر و شک سرزنش کردم پسر    نیلب خودم رو بابت ا  ری موهام رو چنگ زدم و ز کالفه
 ه؟ یا ک سادن ادیب ادتی

 کار باشه آخه!؟ انتیخ تونهیکه چند قرن به تو وفادار مونده چطور م هیهمون زن اون

 منتظر تموم شدن جشن شدم. ی ا گوشه

شدم هفتاد درصد با اتحاد با   لمیمیمشغول وارد چادر شدم و وارد ا   ی جشن با فکر بعد
پادشاه   ی به پا ذارن ی و م  می تصم نی گفته بودن ا گهی درصد د یموافق بودن و س تایبن

 ! دی سپ ی خوناشام ها

 نبودند جز گروه سادناشون!  ییدرصد کسا ی اون س و

اتحاد چرا   نیبود که خانواده سادنا چطور با وجود سادنا تو ا  زیواقعا تعجب برانگ برام
 قبول نکردن؟!  می مستق

 ! شیها رو دادم با وجود سرعت افتضاح و حلزون  لیمی جواب ا کالفه

رو بستم بلکه افکار درهمم دست از سرم   هامو گذاشتم کنار و چشم  لی وسا قهیچند دق بعد
 بردارن! 

 سادنا نگرانم کرد. هیو گر  غیج ی نگذشته بود که ناگهان صدا یزیچ هنوز

 وارد چادرش شدم.   عیسر

تاسف   ای بخندم   دونستمیدستم آمد نم تی موقع یخشکم زد اما وقت تشی از وضع اول
 بخورم.

 از حشرات وحشت دارند.  یدر هر حالت یمعمول خانم کی   ایام باشن فرق نداره خوناش  واقعا

  وی و آر کای رفتن فقط من و ها رونیدر آورد که اکثرا از چادر ب یباز یسر و صدا و کول انقدر
 م یموند 
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 جز دق دادن سادنا نداشت.  ینقش و یالبته آر که

  یکردن اون ب ت یافتادن به اذ  یی هم بهش اضافه شد و دوتا امندیکه س د ینکش یطول
 چاره.

 ! می دی خندی م یباز یهمه کول نی از ا اریاخت یدست خودمون نبود ب  گهی هم د کای ها منو

کفش که امشب تو   هیکه سادنا پاشو کرد تو  میرفت  ی م میجدا کردن حشره ها داشت بعد
 ! مونهی چادر نم نیا

 نجاتم داد! کایها البته

چمنا  ی رو تایبن دمید زدمی که داشتم کنارش قدم م طورن یسمت رودخونه هم رفتم 
 خوابش برده! 

 شدم بهش!   رهیزدم و خ هیدرخت تک به

چند قرن   نی که تو ا هیآدم  نی تر بیعج تایدر موردش نظر بدم بن نانهیبخوام واقع ب اگه
 باهاش آشنا شدم. می زندگ  ریاخ

 .یِ و نترس و جد ی وقتش قو به

  یتونیو نم یِ نیب ش یقابل پ ر ی غ شهیهم یشکننده و زود رنجه ول یل یهم خ یزمان هی و
 ! ه؟یچ  شی تو سرشه و حرکت بعد یچ یبفهم

 هم کله شق.  نهیر یچون هم ش یشی وقت از کنارش بودن خسته نم  چیه و

 حق به جانبه. شهیو ناخواسته دنبال شر و دردسره و البته هم خواسته

 ندارن!  شتری ب پا کی مرغش  و

سال ها کنارش  دی و درک کردنش با  دنی فهم ی خدا انقدر خاص خلقش کرده که برا انگار
 اگه سادنا نبود. دیشا  یباش
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 .کردمی مقابله م ا یبه دست آوردنش با س ی شک برا بدون 

آخه بعد   خوامی عذاب وجدان م ی و شرط عاشق بشم سادنا رو از رو دیق  یرز نتونستم ب بعد
 در حقش اجهاف شده.  تایشدن بن ده ی با برگز کنمیچند قرن انتظار فکر م

حساس بودنم   لیدل دونمیاصال نم انهیدوسش دارم  دونمیگنگه نم  تایحسم به بن یول
 ! ه؟یروش چ

 درست برسم. جهی انتخاب و نت کیو سردرگم شدم کاش زود تر به  جی گ واقعا

 بکنه. تونهی م مرد کیکار ممکنه که  ن یتر فیزن کث هیقلب   شکستن

 اگر من به انتخاب عقلم باشم.  و

 قلب عاشق و منتظر سادنا چه کنم؟!  با

 بدم!  یچ و شرطش رو  دیق  یهمه سال انتظار و محبت ب نی ا جواب

 . رمیازش کمک بگ دوباره برم سراغ آگاپه روح چشمه مقدس و  شدیم کاش

بودم راه و هدفم و حرفم   می تصم هیفقط با   میاز سردرگم بودن متفرم تموم زندگ  من
 ریانتخابش بخوام انقدر درگ  ی نداشتم که برا یسخت  یوقت دو راه  چی مشخص بوده ه

 بشم! 

  نیو ا شدی م نی داشت سنگ هامکه چشم  ادیز  الیفکر و خ ا یبود  ی از خستگ دونمینم
 ی اطرافم کامال واقف بودم بو  ی صدا ها ی رو بود و  اریبود که مغزم کامال هوش بیعج
امکان نداشت بعد   نی آشنا رو ا  ی بو  نیبعد چند لحظه شناختم ا  دیچی پ مینیب ر یز  ییآشنا

 قرن ها؟! 

 رو بدم.  م یحاضر بودم تموم دارا دنشیبه آغوش کش و  دنشید ی که برا یباشه کس اون

  نیاز ا من رو یبده حت ی ا گهی د ی رنگ و بو م یبه زندگ  تونهی ه مکه با بودنش دوبار یکس
 سخت نجات بده.  یدوراه
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 اون گمشده محبوبم باشه؟!  شدی م یعنی

 و برگشته که کنارم باشه؟ آمده که بمونه؟   دهیبخش بعد سال ها من رو  یعنی

باورم شد   دی قشنگش به گوشم رس ی صدا  یاما وقت خوردی سرم هزار جور سوال چرخ م تو
 جز... ستین یکه کس

 کردم! لشیتبد کهن ی که قرن ها ازم دور شد فقط بخاطر ا ی! خواهریجز کت  ستین یکس

 : دمیشک پرس با

 ! ؟یخودت ونی کتا -

 ! دی چیگوشم پ قشنگش تو  ی و بعد صدا دی پورخندش به گوشم رس ی صدا

 خان داداش! یهنوزم باهوش -

 ! نم؟یبب تونمینم ی کرد کاری چ -

 خوناشام بشم البته به لطف تو، جادوگر بودم! کهن ی نرفته که من قبل ا ادتی -

 کردنت؟!  لیبابت تبد یکنیهنوزم سرزنشم م  -

 گفت:  ادیفر با

فقط بخاطر خود   ی آرزوهام و خاک کرد ی و خراب کرد می سرزنشت کنم؟! زندگ  دی نبا -
 ! تیخواه

شده   یزخم دای نداشتم شد لتیجز تبد  یراه یمنو بفهم ی خوایخواهرم چرا نم ونی کتا -
 بود!  لیو تنها راه نجاتت تبد   ی از دست داده بود  ی ادیو خون ز ی بود

 ! ؟ی دوستش دار -

 جا خوردم! ش ی هویسوال   نیا از
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 ! ؟ی گیرو م یک  -

 بهش! ی شد  ره یو خ ینشست نجا یکه ا ینیهم -

 ! نمیبی نم یزی من که چ -

 !دارمیبود جادو رو از روت برم  یخوبتالش -

 بعد چشمام سبک شدن و تونستم بازشون کنم  یکم

 بهش نگاه کنم چقدر دلتنگش بودم.  و

  دونستیم کهن یبا ا رمیها من رو از وجودش محروم کرد و نذاشت ازش آرامش بگ سال
 !هیلعنت ی ایدن نی همه کس من تو ا 

  یبا نگاهش منو جادو کنه که براش هر کار تونستیقشنگ بود و جذاب هنوزم م هنوزم
 کنم!

ها دادم تا بتونم راه   نی ریپس دادم اول نصف روحم به س ی تاوان بد لشیتبد  ی برا من
هستن که   بندهیو فر  بایز ی: موجودات قدرتمند با ظاهرهان یر ی)س رمیبگ  ادیکردن و   ل یتبد
رو خواسته آنها را  بایو در عوض گرفتن روح مردان و زنان زدارند   ی ادیز  ی ها ییتوانا

 ( کنندیبرآورده م

 واکنش ازش رو به رو شدم. نیبا بدتر  یکردن کت لیبعد تبد  اما

 بعد هم منو ترک کرد و رفت.  و

 صداش به خودم آمدم. با

 بحث و عوض نکن! -

 کدوم بحث ؟!  -

 رنگش رو تو حلقه چرخوند و گفت:  خوش ی هاچشم 
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 !؟یدوستش دار دمیپرس -

 بود و جواب دادم: دهی که مثل فرشته ها خواب تایو دوختم به بن نگاهم

 سوالت ندارم! ن یا ی برا یجواب  چ یبا خودم و ه رمیدرگ  دونمی نم -

 و گفت:  تای شد به بن  ره یمثل من خ اونم

ساله که   نی اتحاد خودشه چند  نی ا یرهبر ی انتخاب برا نیگفت بهتر  شه یم هیدختر خوب -
 نظرش دارم!  ریز

 :دمی تعجب پرس با

 ساله؟ نیچند  ی ! گفتدم؟یدرست شن نم یبب -

 زد و گفت: ی لبخند

کرده بودم و از وجودش آگاه بودم و   ییرو شناسا تایآره داداش من قبل از گروهت بن -
 دور مواظبش بودم! دورا

 ! ؟ی طور از وجودش با خبر شدطور ممکنه تو چهچه  -

شاهد تولدش و بزرگ   ییجورا  هیبودم و   یمیبا مادرش دوست صم کهن یبخاطر ا   دیشا  -
 شدنش بودم! 

 طور ممکنه!و من با خبر نشدم چه  ی گوشم بود  ریسال ها ز  نی! تموم اهیباور نکردن -

 ! یشگرد نداره منو دست کم گرفت هی جادوگر فقط   کی  -

 ! ینظر داشت ریز رو  یک  یخبر دار یاز چ گهی عجب خب د -

رو انتخاب   شهیدرضمن نم کردمی شک نم دت یمن جات بودم به انتخاب ملکه برگز انیک  -
 آگاپه نه آورد! 
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 ! دمهی ملکه برگز تایپادشاه شدم و بن یدونی پس م -

که از عشقت   ستین شی که سادنا اون دختر پاک چند قرن پ دونمیم نم یو ا دونمی آره م -
 کن!  یازش دور دمی د ادیدورش ز یمنف یانرژ ! اون کدر شدهرهیحاضر بود بم

 ! ؟ی ازم دور بش ی خوایو بازم م   یبمون ستیکه انگار قرار ن یزنیحرف م  یچرا جور -

  سیبه آرتم  یلیراه دخترش و تنها ندارم من خ نی قول دادم تو ا تاینه من به مادر بن -
 اونم!  ونی رو مد  میتموم زندگ  دی بدهکارم شا

 ! ؟ی مونیپس کنارم م -

  سیکه آرتم یبار آمدم تا هم به قول  نی! اهیهمه قرن قهر و دور بودن کاف نی به نظرم ا -
 دادم عمل کنم هم تنها نباشم! 

  یدلم خوشحال بودم که دوباره فرصت شد کنارش باشم و زندگ  بهش زدم و از ته ی لبخند
 کنم.

  یرو نداشته باش یاما کس یم که باش ه ایآدم دن ن یو ثروت مندتر  نیاگه قدرتمند تر  یحت
 بودم. ریسال ها با وجود ثروت و قدرت و ثمتم تو ماورا فق نی و من تموم ا   یریفق

 جنگ هم فکر کنم.  نیگرفتم تا به بعد از ا  زه یانگ ونیحاال با آمدن کتا  و

 .یبعد از نبرد اصل ی فردا به

مخصوصش درست کنه و من با   ی برام از غذا یرو کاناپه خونم افتادم و کت  یاز خستگ که
 وجود متنفر بودن از اون غذا اون رو با لذت بخورم! 

 رو شونم به خودم آمدم  یف یدست ظر  یتکون با

 !کردی بود که نگران نگاهم م یکت

 ؟ یکنی م ریحالت خوبه؟! کجا س انیک  -
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 بشه!  یکه قراره عمل کردمیفکر م سالم ن یچند ی ایخوبم فقط داشتم به رو -

 ها؟ داستان  نی مخصوص و ا ی همون غذا -

 آره!  -

ما رو باال سرش در حال پچ پچ   ستیبشه درست ن داریب تایاالناست که بن می پاشو بر -
 !نهیبب

 خطر داره!  جان ی ببرمش تو چادرش ا شدی کاش م -

با   یناسالمت لیکنه جز حضرت عزرائ د یجونش رو تهد  تونهینم یچینگران نباش االن ه -
 ها! فهیلشکر رو حر  هیملکه قدرت شدنش  

 ! ؟ی عنیحد  نیتا ا  -

بشه و   ی مثل خودش قو دیآره قدرتش کامل شده و تنها نقطه ضعفش اتحادشه که با  -
 ! ادیز  نیو تمر  ق یدق یزی به برنامه ر  گردهی بر م نایهمه ا

 تکون دادم که گفت:  سرمو

 .می بزن بر -

و حرف    م یکردی جنگل و متر م م یدم صبح داشت  ش یگرگ م  ی به شونه هم تو هوا شونه
 ! میزدیم

 ! می که دور از هم بود ییسال ها  نی که زود گذشت و البته تلخ تا ا یبچگ از

 ! شیدلتنگ ی گفتم و اون از روزها   میکس یب ی روزا از

باشم و بعد از    نیر یش ی ایرو  کی تو  دمیترسی ون مشب تموم بشه چ   نینداشتم ا  دوست
 و وجودش فقط زاده ذهن خودمه! یکت نمی بشم بب داری خواب ب

 .م ی رو باهم تماشا کرد  دی و طلوع خورش یاز هر در  می حرف زد  یخود صبح با کت تا
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خوشنود   یحساب زنهینم یب یبهم آس یداریخوناشام بودنم که ب تیقابل نیاز ا  نیاول ی برا
 بودم.

و   ی نواخت کی همه   نیدروغ چرا از ا  دادیم  یقشنگ تر ی روزها  دیبهم نو  یکت بودن
 هزارساله خسته بودم! یتکرار ی ها یریدرگ 

 ( تای)بن

با   ستمی با لذت تو خودم جمع شدم که متوجه شدم رو تختم ن دیکه وز  یخنک م ینس با
 دم رودخونه ام!  دمیهام رو باز کردم که دوحشت چشم 

 ! دمیخواب جان یرو ا شبیتموم د پس

 مقدس رفتم. نیسمت زم شدم و  بلند

 . دمیرامونا رو د دمی رس به چادرها یوقت

 ر یسالم بانو صبح بخ  -

 بدم!  حیتو چادر تا برات توض م یبر  ا یمهم دارم ب تی مامور هیرامونا برات   نیچنسالم هم  -

 خوشگل بود. یلیوارد شد خ یدختر هیبا  انیکه ک  می رفتی م میداشت

 ! دهیخوناشام سپ دمی خونش فهم ی بو از

 و گفتم:   دمیکش یلب آه ریز

 تحمل کنم!  دیهم با  دشی آراسته شد. سادنا کم بود معشوقه جد زیگل کم بود به سبزه ن -

 :دمی به رامونا پرس رو

 ! ان؟یهمراه ک  هیک  نی ا -

 بودمش.   دهیاطراف ند  ن یبانو تا حاال ا دونمی نم -
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 ه؟ یاون زن ک  یکه بفهم نهیا تتی مامور  ن یخب اول یلیخ -

 چشم بانو.  -

تو چادر و اونم پشت سرم آمد فکر اون زن کامال حواسم رو پرت کرده بود و سردرگم   رفتم 
 .دمی چرخیدور خودم م

 رامونا گفت:  که

 بانو حالتون خوبه؟! -

 گفتم:  یجیگ با

 آره، آره.  -

و بعد چندتا نفس  دمیسر کش آب بهم داد همش رو  وانی ل هیو رامونا   زیپشت م نشستم
 کردم افکارم رو جمع کنم!  یسع قیعم

کردم و دادم  ادداشتی که مامان تو نامه برام نوشته بود و تو کاغذ براش  ی خونه ا آدرس
 دستش و گفتم: 

مطمئن و قابل   کنمیم دیتاک  ن ینفر از افراد مطمئن رو آماده کن بب  شیرامونا پنج، ش -
  نیکنیم  یاز هر طرفش رو برس یلومتریآدرس خونه و تا چند ک  نیبه ا دی ری اعتماد باشن م
 که امن باشه. 

 .خوامی که گفتم م ی محدوده ا نینقشه کامل تا ا کی  و

 ! ست؟ی ن یچشم بانو امر -

 ! گمیباشه بعدا بهت م شینه بق -

به رامونا بگم انجام   خواستمیکارها م  یلیدر واقع خ زیرفتن رامونا سرم رو گذاشتم رو م بعد
 بود.  ختهیبده اما فکرم به هم ر
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 شدم.   اریرامونا هوش ی که با صدا شدی م نیسنگ داشت هامچشم 

 تو؟  امیبانو اجازه هست ب  -

 ! ایرامونا ب ایب -

اولم گزارش بدم بعد برم سراغ خونه چون   تی گفتم مامور شدم. مزاحم  د ی سالم بانو ببخش -
 چند روز ممکنه طول بکشه و نباشم! 

 !شنومیخوب بگو م  یلیخ -

 !انه یخواهر ک  ونهیبود اسمش کتا  انیکه همراه ک  ی اون خانم -

 :دم ی با داد پرس  با  یتقر

 ! ان؟ی! خواهر ک یچ -

 !بله بانو  -

 تا االن کجا بوده؟!  -

 بخاطر اتحاد با شما آمده!  شتری قهر بوده ب ان یگفتن با ک  دمیکه شن ی زیچطبق  -

 ! یبر یتونی ممنون رامونا م -

  گهیزن د  هی  ی ادا اطوار ها ستیراحت شد که قرار ن المیخ رامونا ی هاحرف  دنیاز شن بعد
 مثل سادنا رو تحمل کنم!

داشتم اون   کردمیروم که اگه تعادلم و حفظ نم دیپر   یکره بز هی رونیچادر که رفتم ب از
 !کردمیم یرو بوس لی با حضرت عزرائ ایدن

 .انایجز ک   ستین یکره بز کس ن یا  دونستمیم البته

 لب فحشش دادم و گفتم: ریچپ نگاهش کردم ز چپ
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 هات شروع شد؟! یشهرستان یباز شوخ -

 رو شونم و گفت:  زد

 خراب کنم؟!  یسر ک  شده بگو کرمام روتنگ   یمردم آزار ی جون، دلم برا  یبن -

 شد اونم سادنا!   یاسم برام تداع  هیحرف فقط  نیا با

 ! مینقشه خوب دارم بزن بر  هیزدم و گفتم  یطونیش لبخند

   ایقبول کرد دنبالم آمد! رفتم سمت چادر س  عیاز خدا خواسته سر اونم

 جلوم رو گرفت: می ری م میدار ا یسمت چادر س میدار دیفهم  یوقت انایک 

 ! ؟یبن  یر یم یکجا دار -

 سادناکوشون!   اتیعمل می که بر یکمک اریدنبال  می ر یم -

 ! ست؟ین امندیکه س یکمک اریاحتماال منظورت از  -

 کرد!  رمونیغافلگ  ایس ی صدا هوی

 !گهیمنو م قایچرا دق -

 ! میزهره ترک شد  یشیجن ظاهر م  نی چرا ع  ایاوف س -

 زد و گفت: ی پوزخند ایس

به چه دردتون   یخوناشام  ی حس شامه قو نی رو نگاه کن پس ا خوناشام ی هانوم خا -
 ! خوره؟یم

 . می همزمان اداش رو در آورد انایو ک  من

 و دنبال خودش کشوند!   چوندیو گوش هردومون رو پ دیخند که

 ( امندی)س
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  دمیفهم دمیکه رس کشونینزد  ستادنی ا انایو ک  تایبن  دمیسمت چادرم که د رفتمی م داشتم
 آمدن دنبالم. 

گوش جفتشون   یتو حرفشون و مسخرشون کردم که ادام رو در آوردن منم به شوخ دمی پر
 !دمیگرفتم و دنبال خودم کش

مثل خودم.  ه یکله خراب هی جانهیو دنبال ه  هیدختر شر و شور انایک  دمیمدت کم فهم  نی ا تو
  ریکه ز نهیمشکلم ا  نیخوشم آمده فقط بزرگتر  یکی کردن از   یدروغ چرا بعد چند قرن زندگ 
 دست من و هم رده دامونه!

 تو تنگنا.  یذاریمسخرت همه رو م ی قانونا  نیکه با ا ان یبهت ک  لعنت

قانون   ریی درخواست تغ  میزودتر پادشاه انتخاب بشه و ملکش رو انتخاب کنه تا بتون کاش
 . می بد

 به خودم آمدم! تای بن ی فکرها بودم که با صدا نی هم تو

  ر یهم به ما فق ینگاه هی  الت؟یتو خ یکنی و سفر م ری کجا س یمیدر   ای  یبا من  ایس یه -
 فقرا بنداز داداشم! 

 حلقه چرخوندم و گفتم: تو  چشامو

 ؟ ی داری دست از سر کچل من بر م حاال هرجا هم برم مگه تو  -

 کرد و چشماش رو چپ کرد بعد هم گفت:  رونیمتر زبونش و ب هی تایبن

 ! ستین گهید نم یا یحرف بزن ی ادیکه هست ز  نهیهم -

 نگاهت ... انیکه ک  یکنی رو م کارها نینچ نچ. هم -

حق به  انایشده بود چون ک  رید  یلیخ یشروع کرد به سرفه کردن که ادامه ندم ول تایبن هوی
 گفت:  تایجانب رو بن
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 ! ؟ی گینم یزیشدم که بهم چ بهیغر شنومیتازه تازه م ییزها یخوشم باشه چ -

 آوردم باال.  می چپ چپ نگام کرد که شونه هام رو باال انداختم و دستام و به حالت تسل تایبن

 : گفتیتو نگاهش خوندم که م یول

 کنن!  ادیخوناشام ها ازش  خیکنم که تو تار سیازت سرو  یدهن هی  ایس -

 رو گرفت و گفت:  انا یدست ک  انهیدلجو

شد و اتفاقات همه پشت   ده یچی و پ ییهو یانقدر  یبهت بگم اما همه چ  خواستم ی بخدا م -
 ! میباهم حرف بزن یهم افتاد که اصال فرصت نشد درست و حساب

 جواب داد: تیبا اخم و عصبان  انایک 

 ! خب االن بگو  -

 و گفت:  دیکش ی پوف کالفه ا تایبن

وسط مرداب    دمیبه خودم آمدم د  کهوی و چطور شد اما  شدیچ دونمیخودم نم انایک  نیبب -
  ده یتالش کردم که خودم رو خالص کنم و ناد یل یاولش خ زنمیعشق دارم دست و پا م

  شتریب کنهی دست و پا زدن تو مرداب بدتر غرقت م دونستمینم  یحسم رو ول رمیبگ
 ! کنهی مبتالت م

  چی ه دمیشد و من فهم داشیپ  انیوقه ک هم که باورم شد عاشق شدم سر و کله معش یوقت
 عشق ندارم و... ن یتو ا یشانس

 و گفتم:   تایتو حرف بن دمی پر

صبر داشته    یهم عاشق تو شد کم  انیک  دی شا ی دی شکسته خدا رو چه د  نیاول ی دی نا ام -
 خوشگلم!  یباش من پشتتم آبج 

 هم بغلش کرد و گفت:  انایک 
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 .میکنی کمکت م م یما کنارت ی دیچرا انقدر ناام ونهی آره د -

بحث و   عیسر میباز کن یر ی مغازه آبغوره گ دیبره با  شی پ یطورنی اگه بخواد هم دمید
 .دمی عوض کردم و پرس

 دنبال من؟!  نی چرا آمده بود خب دخترها -

 رو به رو شد و گفت:  نیاز ا  هوی تایبن که

اونم از نوع   یمردم آزار می دنبالت که بر می بمونه آمد نیذاریآدم نم  ی حواس که برا -
 خاصش! 

 کردم و گفتم: ز یرو ر چشام

 دندونت مزه کرده خانم!  ریز یحساب  شبیکنون د  تی پس مراسم اذ  -

 دستاش رو تکون داد و با چشمک گفت:  تایبن

 ! نی همچ ی ا -

 : دی با شک پرس انایک 

 بود؟  شدهیچ شبیمگه د  -

از خنده ولو شده   اناهمیرو براش شرح دادن ک  شبی با آب تاب شروع کرد اتفاق د تایبن که
 .نی بود رو زم

دل هر   درخشه ی م دیکه مثل مروار  دشی سف فیرد ی اون دندونا نهیریخنده هاشم ش  یحت
 ببره.  تونست ی رو م یآدم

 که خنده هاشون تموم شد گفتم:  قهیچند دق بعد

 ها؟ باشه خانم  یخب برنامه امشب چ -
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 هوا زد و گفت:  تو  یبشکن انایک  که

 ! میکن تشیاذ  تای با قدرت بن کمیبه نظرم امشب   -

 : می دیپرس  باهم  تای و بن من

 ؟ یطورچه  -

 .میکن ک ینزد اشاره کرد سرهامون رو  که

 دادن. حیبعد شروع کرد آروم آروم توض و

  زیچ  نیخطرناک تر ی بعد بمب هسته ا گنیت منقشش جا خوردم واقعا راس  دنی شن بعد
 نفر متنفرن!  هیدوتا دختره که از مشترکا از  یهمکار ایتو دن

در عوض شب   ینقششون کم کنن ول تی از آزار و اذ  کم یشدن  یمخالفت من راض یکم با
 سر سادنا خراب بشن. رو  گهید ی هم با نقشه ها ندهیآ ی ها

  ک یهوا تار می و منتظر موند میبه سادنا رو انجام داد یانتحار اتیمقدمات عمل ی سر هی
دامون   ی صدا هویسمت چادر سادناکه  می رفت ی بشه و همه بخوابن بعد آروم سه نفر

 کرد!  رمونیگغافل 

 وقت شب اونم بدون من!   نیدوستان کجا ا  -

 لب گفت:  ر یچشماش رو تو حلقه چرخوند و ز  تایبن

که   متیبه خودمون و ببر میکه تو رو سنجاق کن یچسب و دل   یاتنه ماشاهلل انقدر قند و نب -
 به نقشمون! یگند بزن

بچه نداشت و تنها به   نیاز ا یحرص خوردنش خندم گرفت خب حق هم داشت شناخت  از
  تای جلو چشم بن خواستی م انیدامون ک  یبار باهم برخورد داشتن که اونم به لطف کله شق

 کنه! زشی ر زیر



 وارونه   ی ا ی دن 

 
310 

 

 فه کوتاه کنترل کردم و به دامون گفتم:سر  ک یو با   خندم

 !یکه تو عاشقش ییهااز اون اتیعمل می ریم م ی خراب دار کله ایب -

 گفت:   جانی با ه دامون

 جون من؟  -

 مرگ تو!  -

 . میپس بزن بر  -

 جلو تر از ما راه افتاد! و

و فراموش   دنیاز درد نفس کش هیچند ثان ی که برا نمیچنان محکم با آرنج زد تو س تایبن
 کردم!

 درد ناله کردم: با

 تو دختر؟!  یمگه آزار دار -

 بهم رفت و گفت:  ی غره ا چشم

به سر اتحاد   یچ یدونیاون وقت م مونات یعمل نی فکر کن از دهنش در بره ا درصد کی  -
 اد؟ یم

با   شتری بهش اعتماد دارم و مطمئنم ب لی. من به چند دلیکنی بزرگش م یدار ی ادیز -
 ! گذرهیوجودش بهمون خوش م

 حق به جانب گفت: انایک 

 ؟ یلیچه دل-

 رو باال انداختم و گفتم:  ابروهام
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 کهن یو به خونش تشنه است دوم ا رهی جوب نم  هیدامون با سادنا آبش تو  کهن یاول ا  -
  یتا امروز همکار خوب کهن یخوناشام گروهه و سوم ا نی و کله شق تر نی دامون شر و شور تر

 برام بوده! 

 برگشت و گفت:  دامون

 ! ن؟یکنی چرا انقدر پچ پچ م گهی د نیا یب -

 ! ی قابل اعتماد کردمی ها رو قانع مداشتم خانوم  میداداش آمد  می آمد -

 رفته رو برگشت و گفت: ی قدم ها دامون

  ریوقت گ  چی و هکه آمارش از دستمون در رفته  می کرد یانقدر باهم مردم آزار ایمن و س -
 تخت!  التونیخ م یوفتادین

 سرشو تکون داد و گفت:  تایبن

از راه برسه و لذت امشبمون    یکی ممکنه  می ستادی ا ی ادیز جان یا  نیوفتیخب راه ب یلیخ -
 نصفه بمونه!

 گفت:  ین یری با خود ش دامون

 ملکه خانم امر کنند!  ی هرچ -

 پس گردنش و گفت:  دیکوب  یکیادشو در آورد و  تایبن

 .وفتیراه ب زیزبون نر  -

 پشت چادر سادنا که دامون گفت: می رفت

سادنا   یملکه غرور و لوس باز  یریحال گ اتیعمل دمیدرست فهم نی خدا بهم بگ تورو  -
 است!  ونهید

 با حالت مسخره براش دست زد و گفت:  انایک 
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  می آمد یکرد؟! خب وقتبهت کمک  تیبغل دست ای  ی دیخودت فهم شتنیمرحبا، مرحبا ان -
 به نظرت؟  می کار داشته باش یبا ک  میتونیپشت چادر طرف م 

 و گفت:  دی شونه هاش رو باال انداخت و تو چادر سرک کش ی د یق  یهم با ب دامون

 !دنه یخواب ی خانم در حال آماده شدن برا -

 زد و گفت:  ی پوزخند تایبن

 سراغش!  رمیو م شمیکه چشاش رو ببنده کابوس م نیهم دونهی نم یول -

 گفت:  دامون

وحشت داره و از انواع و   ی کینه اما سادنا به شدت از تار ای ادیبه کارتون م دونمی نم -
تا مرگ   تونهیبسته هم داره که م ی فضا  ایتازه فوب ترسهیاقسام حشرات و خزنده ها م

 بره!  شیپ

 داره!  یهم آلرژ یبه توت فرنگ و

 : دنی با تعجب بهش نگاه کردن و هم زمان پرس تایو بن اانیک 

 ! ؟ی دونیاز کجا م رو هان یتو ا -

 شونه باال انداخت و گفت: ی د یق  یهم با ب دامون

 کنم که فرصت نشد!  تشی الزم رو انجام دادم که سر فرصت اذ  قاتیتحق -

 رو شونش و گفتم:  زدم

آروم   ینکن دا یتا نقطه ضعف هاش رو پ یریبه دل بگ نهیک  یکیدامون از   دی ترس دی از تو با -
 ! یریگینم

 کرد و گفت:  ینوچ نوچ تایبن
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 که داره!  ییچه ضعف ها نایقدرت ا ن یسن وبا ا ن یتأسف ماوراست سادنا با ا  هیواقعا ما  -

 آروم گفت: انایک 

 رو تختش! رهی داره م -

! و  نیاونم افتاد زم نگذشته بود که تا نشست با سر و صدا تخت شکست و  یزیچ هنوز
خوردنش خنده دار بود که ما به زور جلو خودمون    نیزم دنی. انقدر دبه هوا رفت  ادشیفر 

 . دیلرز  یبود و م برهیو از شدت خنده تموم بندمون رو و  می رو گرفته بود

مار از جنس آب درست کرد و فرستاد سمتش   هی  دی کش نیزم ی دستش رو رو عیسر تایبن
  ی مار بعد  ش یبا عنصر آت تایبه آسمون رفت بن هیبا گر  ادشیکه بهش برخورد کرد فر نیهم

 مشکل بود. یل یسادنا خ ادی و فر هیگر   صیتشخ گهیرو شکل داد و فرستاد د

 ! کردی م شتری و حرکات موزونش خنده ما رو ب جایب ی هاتکون خوردن  یول

 گفت:  ی ا بدجنسب تایبن هوی

 ها؟!  ترسهیم یکی از تار یدامون گفت -

 هم با شوق سرش رو تکون داد. دامون

  کیچادر تار ی وسط چادر فرستاد و فضا شی رو سمت آت فیو ضع کیگرد باد کوچ   هی تایبن
 . می داشته باش دیما د  کردیچادر کمک م رونی شد اما نور ب

  گهیبود و رسما سادنا د ی رو ادهیز گهینقشه د ی جا نینگران شدم فکر کنم ا یکم
 .شدیروح م قبض

 ! شهیفاخته ملکه مردگان م نینشهم  ایرسما اون دن ای کنهیغش م ایبودم  مطمئن

وارد چادر  وی و آر کای و همون لحظه ها دیسادنا خواب ی که سر و صدا دی هم طول نکش ادیز
 در شدن. جون سادنا وسط چا یکه انداختن تو چادر متوجه جسم ب یشدن با نور
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 : دمیمن من پرس با

 ! تا؟یبن ی نکرد ی رو ادهیز  کمی  -

 شدن و بعد گفت:  بیدست سازش غ ی خوند که مار ها ی ورد عیسر تایبن

 اون دشمن اتحاد منه! رمیگی هم عذاب وجدان نم ره ی اگه بم یحت -

 از افراد اتحادم! یکی نه

 ...یآخه بن یول -

 تو حرفم و گفت:  دی پر

 جا تمومش کن. نیبحث و هم نیا  ایندارم س حتیحوصله نص -

 گذاشت رفت!   و

 ( تای)بن

  کنهیاون دختره رو م یبانیروز پشت هیروز با من هم دسته   هی  کنمیو درک نم امندیس نیا

 ! شه؟یم  یها چ شهیم یچ  رهیمگه اون بم خب

 ! ستی ن انیک  یتو زندگ  گهی د  یهم کس ستیاتحاد ن تو  یانتیخ هم

 ! دمی به خودم لرز کهوی فکرم   نیا با

 !کنمی رو م یمرگ کس ی انقدر بد و تباه شدم که بخاطر دل خودم آرزو یک  من

دو نفر و خراب   یحاال بخاطر خودم دارم خوشبخت خواستم ی دشمنمم بد نم ی که برا یمن
 !کنمیم

 دل خودم؟  ایکردم   تیدو شب بخاطر اتحاد سادنا رو اذ  نیمن ا  یعنی
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بشه من   اهیقلبم و ذهنم س دی راه نبا نیتو ا تی موفق ی برا جوابش واهمه داشتم من از
ذره نابودم   -که ذره مونهیم  یمن مثل سم ی برا  یهدفم و راهم روشنه غرور و خودخواه

 !کنهیدورم م رمیو از مس کنهیم

 نبود! ری اتفاقات اخ نی کدوم از ا  چیکه ه یزمان شیبه چند ماه پ گشتمی برم کاش

 ته دلم گفت:  یزیچ

 ! ان؟یک  یحت -

 .انیک  یگفتم حت  یمکث کوتاه بعد

کردم حق با  ی رو ادهیعشقشون وجود نداشت من ز ی برا یمانع چیه  یطورن یواقع ا در
دارن حق انتخاب دارن   ی. حق زندگ هم قلب دارن  هیبق کنمی فراموش م یبود گاه امندیس

 حق انتخاب نداره منم!  که یو تنها کس

 نوشتن داستانش از قلم غم براش استفاده کرده منم!  ی که سرنوشت برا یاون

  رو بدبخت کنم. یبخاطر خودم کس  دیمنم نبا  ییکه محکومه به تنها یاون

 جنگ.  نیبدم به ا  تموم تمرکز و حواسم رو  دی با من

 جنگ نی بعد ا ی باشه برا انیبه ک  احساسم 

برام  یچ ری قلم تقد دونهی چه م ینبرد تموم بشه کس نیمن تو ا  یاصال زندگ  دی شا 
 نوشته؟! 

کنم و   یتو لحظه زندگ   دینباشه غصه بخورم با ایباشه   ستی که معلوم ن ی ا ندهیآ  ی برا چرا
 فرد ماورا و ملکه قدرت!   نیقدرتمند تر  تامی از داشته هام لذت ببرم من بن

 ها آرزوش رو دارند.  یلیکه خ یگاهیجا

 ! می مشق زندگ  ا ی می عشق زندگ  شهیم انیک  ایبود  ایبا س حق
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بخاطر دوست    تونمیهزار بار بهش فکر کنم و عاشقش باشم اما نم یروز تونمی م من
 رو به کامم زهر کنم!  یداشتنش خودم رو سرزنش کنم و زندگ 

به فکرم    دی که با یکنه پس اون ریی که حال من تغ  مونهی زمان منتظر نم گذرهی م زیچ همه
بدم تا بتونم فردا   تیخودم رو دوست داشته باشم و به خودم اهم دی باشه خودمم من با

 تجربه کنم. یبهتر ی ها

 جنگ!  ی برا یزیفکرها رفتم تو چادرم و شروع کردم به برنامه ر   نیهم با

 

 )سادنا(

 !کردمیم  یشده بود هنوز احساس خستگ لویشدم انگار سرم ده ک  داری ب یبیسردرد عج با

خواستم از جام بلند بشم و برم دنبالش  اقیبا اشت انم یتو چادر ک  دمیشدم د رهیاطرافم خ به
 وارد چادر شد!  کایکه ها

 :دمی تعجب پرس با

 کجاست؟  انیپس ک  یکنیچه کار م  جان یتو ا -

 کرد و با دقت بهم نگاه کرد و گفت: زی ر رو هاشچشم 

 شب؟ یاز د  ادینم ادتی یزیتو حالت چطوره؟! چ  نهیمعا  ی آمدم برا -

  انی ک  یلودر از روم رد شده! نگفت هی کنمیحس م نهیسنگ یلیو خ کنهیسرم درد م -
 کجاست؟ 

 !گذرونهیوقتش رو با اون م  شتریچند روزه ب نیا ونه ی کتا ش یپ انیک  -

 لب غر زدم: ری تکون دادم و ز یرو به سخت سرم

 !نهیبی رسما منو نم گهید  یمن نداشت حاال با آمدن کت ی برا  یوقت  نیقبل از ا  -
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 به خودم آمدم: کایها ی صدا با

 ؟ یندار ادیبه  یزی چ  شبیواقعا از د -

 ! گذشتنیاز جلو چشمم م  مثل کابوس  شبید ی به فکر رفتم و صحنه ها یحرف کم نیا با

 گفتم:  یلرزون ی صدا با

چوب تخت فرو رفت تو پام و از   کهی تتختم شکست و به  کهویبخوابم که   رفتمی داشتم م -
 شدت درد...

 قورت دادم و گفتم:  یدهنم و به سخت  آب

پام رد شد هنوز   ی مار بود و بدنش سرد بود از رو  هیموجود که شب هیبعدش حس کردم  -
  ایچادر خاموش شد من فوب شی و آت  دیچی موجود داغ دور دستم پ هیکه  هیچ دونستمینم
 شدم!  هوشیب  نی هم ی تنگ دارم برا  طیو مح یکیتار

 گفت:  ینیب زی با ر  کایها

 مار بودن؟!  یمطمئن -

 فکر کنم مار بودن!  -

  هی ونیچادرت نبود فقط تو م تو  ی حشره و موجود چیبر خالف شب قبلش ه  شبید -
 ! ی بود هوشیتخت شکسته ب

 گفت:  کای ندادم که ها یجواب

ممکنه  می بزار ونیدر م تا یرو با بن هان یبهتره ا  شهیم دهی چیپ ادیموضوع داره ز  نی ا -
 دشمن باشه!  ی ها سهیدس

 منتظر جوابم نموند و از چادر خارج شد!   کایها

 ! تاستی ها بن تی اذ  نیپشت همه ا دونمی من م نهیبچه خوش  هه
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حذف   ی برا دونمی م  نمیو ا  شناسمی جنس نگاهش رو خوب م انهیعاشق ک  دونمی م من
 ! کنمینم غیدر ی کار چیاز ه کردنش

 ! رهیدختر کوچولو حقم و ازم بگ هی ذارمی همه سال نم نی مال منه! بعد ا انیک 

سال ها درد  جهینت دمی اجازه نم یول ستمین انیمثل سابق عاشق و دلباخته ک  گهید درسته
 تازه وارد خراب کنه! هی و رنج و عذاب منو  

 فرد ماوراست!   نیمهم تر  ای ن یقدرتمند تر  ستی مهم ن برام

حاضرم   تای نابود کردن بن ی و برا انهینقطه ضعف بزرگ داره و اون ک  هیکه اون   نهیا مهم
 رو فدا کنم و در عوض ملکه خوناشام ها بشم!  انیک 

کرد  یازم دور شهینخواست و هم انیک  یبزرگ بشم ول  سیها منتظر بودم همسر رئ سال
 منه.  ی ها یتوز نهیواون مسوب تموم ک 

  چ یقدرتمند از خودم ساختم و به ه  یعاشق رو تو خودم کشتم و زن ی قرن سادنا چند  بعد
 بار  نی سد راهم بشه من برگشتم که ا دمی کس اجازه نم

  بشم اونم به انتخاب پادشاه ملکه

 و... شهیانتخاب م ی که به زود  یپادشاه

 داشته باشه.  ی ا گهی انتخاب د ذارمی جز من نداره چون من نم یانتخاب و

بلند شدم و خودم رو رسوندم به اون قسمت رودخونه که به عنوان حموم ازش   یتسخ به
 ! شدی استفاده م

  دی با یتیمسئول یآدم ب نیچچرا هم   میخالص بش  ت یوضع  نیاز ا  میخوای م یک  دونمینم
 .ادیدختر بچه که از پس خودش و احساساتش بر نم هیقدرت رو داشته باشه  نیا

 همه رو هم دادن دستش!  یزندگ 
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 کرده. لونیس  لونیهفتس ما رو تو جنگل بدون امکانات و چند

 هم نداره.  یبرنامه درست چیه

 که برم گزارش بدم به اتحاد سرخ!  گذرهی م شیتو اون مغز فندوق یبفهمم چ یطورچه  من

 انیبرگشتم سمت چادرم که متوجه ک  عیومم تموم شد سرفکر ها بودم که حم نی هم تو
 !زنهی حرف م  یشدم که داره تلفن

 شدم و گوش دادم. یگوشه مخف هی

کنم و اون   سکیر  تونمیپادشاهه! نم یچون تاج گذار جان یا  انیهمه گروه ها ب دیآره با  -
ممکنه    هیاضطرار تیاالن وضع رمی که تو ذهنتونه رو مجلل و در خور پادشاه بگ یمهمون

  یو مال  یدشمن بخواد از جشن سو استفاده کنه و ضد حمله بزنه اون وقت خسارت جان
 ! کنهی و درک م تیوضع  نیقطعا پادشاه ا  مونهی م ونرو دستم یقابل جبران ریغ

 فت: مکث کرد و بعد دوباره جواب طرف داد و گ یکم

خودشون رو  گهیکه تا دو روز د نی اطالع بد دیسپ  ی بله پس شما به همه گروه ها -
 ! فرستمیکه م یشنی برسونن به اون لوک 

 تلفن و قطع کرد! بعد

 مکث کردم که دور بشه بعد برم.  یکم

 ! کینزد یل یخ کهیکه آرزوش رو دارم نزد یروز اون

 ی اکنم و با نقشه کی تا خودم و بهش نزد هیک  دهیپادشاه برگز  نمیصبر کنم و بب دی با فقط
 حساب شده ملکش بشم. 

 کنم!  یرو رهبر  دی سپ ی مدت اونو بکُشم و خودم تموم خوناشام ها هیبعد   و
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 ی بعد مرگ پادشاه ملکه رهبر خوناشام هاست تا بعد مرگ ملکه پادشاه بعد نیقوان طبق
 انتخاب بشه! 

 رو لب هام شکل گرفت!  ی پوزخند

 ! کینزد هم  یلیخ تایبن  کهیانتقام نزد روز

 ؟ ی خودت رو نجات بد ی خوای م یطورضد توعه چه زیهمه چ یوقت  بدونم  خوامیم

 

 (انی)ک 

که متوجه    تایرفتم سمت چادر بن یمراسم تاج گذار یو هماهنگ اریاز حرف زدن با کوه بعد
 شدم جلسه داره با کمند و افسون! 

 گفتم:   ادیوارد چادر شدم و با فر تیبانعص با

رو   یتو فرق اتحاد و کار گروه یریگی م هیدور از چشم بق یداره جلسه مخف یلیچه دل -
 .یدونینم

 ؟یکنیکار و م نیا یقصد و غرض دار ی از رو ای

 گفت:  تیبه خودش آمد و با عصبان هیبعد چند ثان تایبن

به تو اجازه داد مثل  یجناب! ک   یاشتباه گرفت یکنیکه ادارش م  ی ا لهیرو با اون تو  جان ی ا -
 !توی ایو ب نیپا  یگاو سرت رو بنداز

 شد یکه از دهنش خارج م ی کلمه ا هر

نتونستم تحمل کنم و دستم و بردم باال که بزنم تو   گهی د شدیاضافه م تمیعصبان به
 گوشش! 

 خودم رو کنترل کردم. اما
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 و داد زد:   نمیتو قفسه س دیتر کرد و کف دستش رو کوب  حیرو جر  تایحرکت من بن  نیا اما

 دست رو ملکه قدرت بلند کنه!  خوادیکرده م دایپ گر یبزرگ دل و ج سی که رئ نمیبی اوه م -

 گفت:  نمیبه س زدیطور که محکم م شدش همون  چفت ی هادندون  ی از ال هوی

آره   ی دی ! فهمکنمید بشه قلم ممن و خانوادم بلن  ی و که بخواد به رو ی اما من اون دست -
 ! ؟ی دیفهم

 باال گرفتم و گفتم:  می از ضربه هاش درد گرفته بود دستم رو به حالت تسل نمیس قفسه

 آروم باش!  خب.  یلیخب خ یلیخ -

بهم وارد    یضربه هاش رو محکم تر از قبل طورنی چون هم دیشنیمنو نم ی انگار صدا اما
  کردیم

 *** 

 ( تای)بن

 نبود! ندیبرام خوشا دیکه شا دادمی مقابلش م یتاوان بزرگ  د یبا

  یلیروزها خ نی مامان که ا ی استراحت کوتاه بلند شدم و دوباره رفتم سراغ کتاب ها هی  بعد
 شدم!  ر یرامونا غافلگ ی کمکم کردن مشغول خوندن بودم که با صدا

 ! ن؟یدی بانو اجازه ورود م -

 تو!  ا یالبته ب -

 ! دی باری م یبود و از چهرش خستگ ختهیامال به هم ر داخل سر و روش ک  آمد

 تعجب نگاش کردم و گفتم:  با

 ؟ی خودت درست کرد ی برا  یختیچه ر نی ا -
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 ! ؟یباش تی تو مامور  دیتو االن نبا  مگه

 گفت:  یانداخت و با شرمندگ  ن یپا سرشو  رامونا

نداشت نتونستم وارد اون   ی ا دهیبانو من تموم تالشم و کردم اما فا  دی ببخش من رو -
 منطقه بشم.

 .دمیاون اطراف د یبیعج ی ها و طلع ها جادو

 . دیشناس به دستم رس نا اداشت ی کیانتها  در

 تا شما رو مطلع کنم!  جان یفورا خودم رو رسوندم به ا  که

 ! ؟ی ادداشتی چه  -

 جا خوردم! یبرگه سمتم گرفت که با خوندش حساب هی

 دست خط رو نشناسم!  نی نداشت من ا  امکان

 ! کنمی م دای و راهم رو پ زنمی دست خط ها دارم سر و کله م نی تموم مدت با ا من

 طور ممکنه! مامان که سال هاست فوت کرده! چه  اما

 !کنه؟ی م یداره با من باز یکس یعنی

 ! ستی هست که با منطق من جور ن نا یجر نی پشت ا  تی واقع ای

 و خوندم! ادداشتیبار متن  نی چندم ی برا

و و مشکالتش رو    ریمس نیباهم ا دی امن تو و اتحادت با گاهی آمدن به پا ی قدرت برا ملکه
 ! نی پشت سر بذار

 ! دونستمیکه نم ییبه جا کردیدعوت م داشت منو  یکی ! نیهم

 رو بخاطر بندازم؟!  هیاعتماد کنم و جون بق دی با چطور
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 چادر راه رفتم و بعد رو به رامونا گفتم:  تو  یقدم چند

 ر؟ یتو دهن ش برهیداره ما رو و ایفرد قابل اعتماده    نیا  ه؟ینظر تو چ -

چون   ستی آدرس و مادرتون بهتون رسونده به نظرم اعتماد کردن سخت ن  نیبانو اگه ا -
 رو براتون در نظر گرفتن!  یمکان امن نیچهم  هیقض نی به ا قطعا مادر شما با علم

 تکون دادم و گفتم:  سرمو

جا مالقات کنم موندن   نی حاال و هم نیهم خوامی هر گروه رو م ی درسته، سرگروه ها  -
 رفته نه پس رفت فقطوقت تلف کردنه! شینه باعث پ کنهیرو عوض نم یزیچ جان یا

 رفت که به سرگروه ها اطالع بده.  عیسر  رامونا

 شدم. لم ی مشغول جمع کردن وسا منم

و   ی اصل لیکردم وسا  یحال سع  نیبارم و از اول سبک و کم در نظر گرفته بودم با ا کهن یا با
 بذارم. جان یرو هم هیبدم و بق  تیرو الو  ازمیمورد ن

 بشه! هیخودم و بق ریدست و پا گ لمی وسا دوست نداشتم  چیه

 ساعت گذشته بود که همه آمدن تو چادرم. مین

 و صاف کردم و بلند و رسا گفتم:  صدام

کردم   دایپ ی موندن خطرناک و نا به جاست من مکان امن جان یکه ا ییدوستان از اون جا  -
 ! ستی جا ساده نمسقر شدن فقط راه رفتن به اون  ی برا

 خودش رو به همراه داره.  یاصل هر کار سخت  در

لطفا  آماده   میدار شیدر پ یسفر کوتاه میکه دار ییها  تی توجه به تعداد مون و محدود با
رو به افراد گروهتون   نی. ادیکن یخوددار یضرور ریغ  لیسبک و راحت از آوردن وسا نیبش

 !میکنی حرکت م گهیکه تا دو روز د نی هم بگ
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 ! انیو ک  نی قبول کردن و رفتن جز رامونا و آ  همه

 به رامونا گفتم: رو

 کن!  هیفاصله دو روز لطفا  آب و غذا به اندازه ته  نیتو ا -

 گفتم:   نیگفت و خارج شد که رو به آ  یچشم رامونا

 ! ن؟یبگ ن یخواستیم  یزیچ -

 تکون داد و گفت: سرشو

 !میو امن کن ری هم مس می زودتر حرکت کن هانهیمنو گروه گرگ  دی بله ملکه اگه اجازه بد -

 ! میافت  یراه م هیبا بق یراحت تر  الیبا خ یطورن ی ا ستیهم ن ی خب فکر بد  یلیخ -

 گفت:  انیرفت که ک  یداشت م نیآ

 ! ی تو هم بشنو خوامی هست که م ی اصبر کن مسئله  ی لحظه ا شهیاگه م-

 زمزمه کرد. ی لب باشه ا  ریسرش رو تکون داد و ز  نیآ

 حرف بزنه!  ان یدادم و منتظر موندم ک  هیتک زمی به م نهیبه س دست

 صداش رو صاف کرد و گفت:  ی با تک سرفه ا انیک 

 بگم!  دی دو تا موضوع مهم هست که با -

 ! کنندیم  تی مختلف سادنا رو اذ  ی چند نفر دارن به راه ها ا ی کی که چند شبه  نهیا شیاول

قصد و   ی که تموم اتفاقات از رو  دنی نشون م طورنی شواهد ا  یاتفاقه ول کردمی فکر م اولش
نسبت به   هیها بخاطر بد گمان شدن بق نی ا دی ! من گفتم شاستی ن یغرضه اصال اتفاق
 ! وفتهی سادنا اتفاق م

 زد:  ادیرفت و فر انیاز کوره در رفت و سمت ک  نیآ  هوی



 وارونه   ی ا ی دن 

 
325 

 

 ! کنه؟ی کار ها رو م نیکه گروه من داره ا نهیحرفا ا نی منظورت از ا -

 سرش و تکون داد و گفت:  انیک 

 ! دی شا دونمی نم -

 گفت:  ادی و گرفت و با فر غشی  نیآ

رو در رو حل  می داشته باش یبا کس  یاگه مشکل می ستی ن سهیما گرگ ها اهل نقشه و دس -
 نه پشت سر!  میکنیم

 بود!  دهی فا  یکردم جداشون کنم اما ب یسع

 .ی اوردین شیسو تفاهم ها پ از دست تو بخاطر خنک شدن دلت چه تایبن ی وا

 که بهشون بگم کار من بوده! شدینم رومم

بره اگه نگم   نیو کل اتحادم ممکنه از ب  رهی من چه کردم اگه بگم کار من بوده آبروم م آخه
 ها بشه.  نهیخوناشام ها و گرگ  نیممکنه باعث سو تفاهم ب

 .یانداخت ر یکله منه جو گ  ی فکر رو تو، تو  نیکه ا ایروحت س تو ی ا

و   دمیدست کش می ایخولی افکار مال نیزد به خودم آمدم و از ا نیکه آ  یمشت نیاول با
 قرار گرفتم و گفتم: نشونیب

 کارها! ن یا دهی به جون هم؟ از شما دوتا بع نی مثل تو دوتا بچه افتاد  چرا دی بس کن -

 گفت:   ادیبا فر  دیکشیم یعصب  ی سرخ شده بود و نفس ها تیصورتش از عصبان  نیآ

گردن گروه ما چرا؟ چون    ندازهی فردا عشقشون دل درد هم بشه م  از شونهیا  ریتقص -
 ! می و در مورد معشوقشون گفت قتیحق

 رت درهم و حالت تمسخر گفت:هم با صو انیک 
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که با ما مشکل دارند گروه شماست که از اول قصد    یتنها گروه دهیتموم شواهد نشون م -
 ! نی و به سادنا تهمت زد  نیخراب کردن ما رو داشت

هم از طرف   یدر مورد اون دختره لعنت جایب ی طرف بحث ها هیافکار خودم  یعصب فشار
 آورد.  یداشت بهم فشار م گهید

 گفتم:   نیجفتشون رو به عقب هل دادم و رو به آ هویخودم نبود  دست

 ی خودی. بمونهی م یاگه اثبات نشه در حد حرف باق همش حدس و گمانه  نایآروم باش ا  -
 .لطفا   دی باهم بحث نکن

 و گفتم:   انیانگشت اشارم رو گرفتم سمت ک  بعد

 ی بهتره به جا نی هست تونیبه اصطالح محترم شما اگه نگران عشق نازک نارنج ی آقا -
تا نصف شب با سر و   نیکن نی مقابله با ترس هاشون رو تمر شونی با ا  هیمتهم کردن بق

و آماده شدن    نیتمر ریکه تو روز همه درگ  دیدونینشن م  هیصداشون مزاحم استراحت بق
ناخن  کوریو مان  کوری کنن پد نیبانو که اگه تمر  سادنا  هینبرد هستن جز سرکار ال ی برا

 !شه یهاشون خراب م

  بگم که یز یچ نی و کردم بهش تا به آ  پشتم

 گفت:  خندش یبا ن انیک 

!  تای بن فهممی رو نمتو  یتوز نهیهمه ک  نیا لیها با سادنا روشنه اما دل نهیگرگ  یدشمن لیدل -
 یکالمت و رفتارت برام سوال ب شین یشیسر سادنا خراب م یاریم  ر یگ  یچرا هر فرصت
 جواب شده! 

خودم و جمع و جور کردم   عیبگم اما سر  یخون تو رگ هام منجمد شد موندم چ ی ا لحظه
 و گفتم: 

انگار سادنا جون برات حواس نداشته   یشده ول می اعتماد  یباعث ب یقبال گفته بودم چ  -
 بزرگ!  سیرئ
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 !ی نداد یجواب تو  کنمی من فکر م یول -

 و گفتم:  ستادمی و روبه روش ا دمیپاشنه پام چرخ  ی رو

بزرگ   سی رئ ان،یک  ی جناب آقا  گم ی بار م نی ا یعادت ندارم حرفم رو تکرار کنم ول کهن یبا ا  -
 بود!  ینیکه معشوقه شما در حال خبر چ دمید خودم ی هامن با جفت چشم 

 ن؟ یدار یاحتماال شما مدرک  -

 ! دمیباال تر از من که با چشم خودم د یچه مدرک  -

تهمت   لیدل  یکه ب یکنی م حتیو به من نص یزنیتهمت م هیو به بق  یپس مدرک ندار -
 نزنم! 

 :دمی غر تیعصبان با

 ی اعضا  ای ن یکه آ ی دی ها؟ د  یتو چ یول گم یکه دارم م دمیمن با چشم خودم د -
 کنن؟!  تی رو اذ  تیگروهش اون خانم نازک نارنج

 زدم و گفتم:  ی کرد که پوزخند سکوت

 نی اسیهرچند بحث کردن در مورد سادنا با تو مثل  ی دی چرا جواب نم شد؟ یهه چ -
 ! ی دیقلبت گوش م ی مغزت به صدا ی چون به جا  مونهیخوندن تو گوش خر م

 که صداش زدم اونم مکث کرد که گفتم:  رون یب رفت ی از چادر داشت م تیبا عصبان انیک 

  ندتونیهمسر خائن آ ش ی. نکنه در مورد نبود آرامش و آساینگفت موضوع مهم دوم رو -
براش که هرشب برنامه و ماساژ   رمیگی چند نفر رو م هی! تعارف نکن ی شد  مونیبود که پش

 تو چادر داشته باشه!  داستان ها رو  نی خوندن و ا  ییو الال 

 ص رفت. با حر  انیک 

 با لبخند و نگاه نافذش گفت:   نیآ
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 !ی کرد ت یممنونم که ازمون حما -

 رفت. رونیاونم از چادر ب یسرم و تکون دادم که بعد مکث کوتاه  فقط

 نشستم و انگشتام رو تو موهام فرو کردم و چنگ زدم!  یرو صندل یحالی ب با

 ! کنهینم  تمی ش دارم اذ که دوست یمثل بحث کردن با کس یچیکه مبارزه کنم اما ه ییایدن

 کردم! ی رو  ادهیز یکم دی شا

تو   تونهیطور م. چهکردمیاز غصه دق م زدمیها رو نم نه حقش بود اگه اون حرف  یول
  براش مگه من دروغگو ام! خودهی حرف من ب یعنی هام نگاه کنه بگه و مدرک رو کن  چشم 

  نیچاونم حتما هم  کنمیرو بهم بگه من قبول نم  انیبد ک  ادیب یکی هم حق داره  دی شا
 رو!  دهی ند ریجز اون خ نهیبی به سادنا داره همه رو دروغگو م یحس

که  ست ی ن یزیسادنا چ انت یخ گمی رو م قتی من دارم حق هیغلط کرده گناه من چ خو  
  جون تموم انیبار جدا از ک  ن یها چون ابندازم سر زبون  یبخوام بخاطر حسادت و لجباز

  اتحاد وسطه

  .های لیبا جون خ یباز  یعنی انتشیگرفتن خ  دهیناد

 لب غر زدم. ری موهام رو به عقب هول دادم ز کالفه

کنم که به حمداهلل و لطف تو   دایپ یریاوف فقط مونده بود بخاطر تو خود درگ  انیک  اوف
 !کنمی با خودم بحث م تیدارم سر تو و عشق دوزار

 مرد!  ی جو عقل تو سر من بود که پروند هی

 ( نی)آ

تا   یهنوز دارمش ول کنمیجلو چشمم و حس م ادیم نی سل خاطرات دمی رو د تای بن یوقت از
مرده و   نیکه سل کنهی م یآور اد یو بهم  کنهیشگفت زدم م  تایمطمئن بشم خودشه بن امیم



 وارونه   ی ا ی دن 

 
329 

 

  دارهی مونده که منو سرپا نگه م  دهی پوس یادگار ی مشت  هیتموم شده و فقط ازش 
  ی فقط برا ستین یزندگ  ی تا بفهمم خاطرات برا  کنم  مرع دی با گهیچند قرن د دونمینم

 درس گرفتنه! 

  شهیهم دادی و محبت م یرو با خوب هیبق ی بود و جواب بد یدختر آروم خجالت هی  نیسل
 .می ر یبگ هیفرصت عوض شدن رو از بق  دی نبا رهیقابل تغ هاذات آدم گفتیم

  .خوردی چوب دل مهربونش و م شهیهم و

 براش ارزش نداره!  گهید  وفتهیکه از چشمش ب یکامال متفاوته کس تایبن اما

 ! وفتهی باهاش لج ب تای کرد که بن یکار انتشیسادنا که با خ مثل

 ! ادیانقدر ببخشش داره و کوتاه م انیچرا نسبت به ک  دونمی نم فقط

 مقصره!  ی ادیهم تا حد ز انینظرم ک  به

و عاشق رقابته و   ی دختر قو تایمن مبارزه و جنگ و رقابت و دوست نداشت اما بن نیسل
  اول و خاص باشه زیدوست داره تو همه چ

 ! هتشونی خوش برخورد بودنشونه و جد نیو سل تای نکته مشترک بن تنها

و   ی جد ی لیخ گرفتیقرار م طشیتو شرا  یاما وقت بود زهای چ نیمخالف ا ن یسل درسته
 .د یرسی به نظر م ی قو

  عتشیطب  ی بانو تیمن بود که قبل از فاش شدن هو   نیخوش شانس تر از سل یلیخ تایبن
 شد!  ل یتبد

  یزیچ نی زم ی فکرها بودم که متوجه شدم سودا کنار رودخونه با چوب داره رو نی هم تو
 !کشهیم

 اما چرا؟!  کردی م هیبرم کنارش که متوجه لرزش شونه هاش شدم داشت گر خواستم
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من اشک   کهن یسودا متنفره از ا دونمی برم کنارش و آرومش کنم اما م خواستی م دلم
 ! نمیهاش رو بب

اون چه دختر با   دونمیکه من م  یدر حال نی ا  ادیبه نظر ب ی داره جلو من قو دوست
 ! هیاحساس و مهربون

و با سرعت از اون جا دور شد بعد   دی نتونست خودش و کنترل کنه جسم در گهید انگار
منو با   ر ی که تصو دمیبود در کمال تعجب د ستادهی که ا ییرفتم همون جا  یمکث کوتاه

 خاک نقش زده!  ی چوپ رو

براش   هیقض کردمی اما فکر نم دهی بهم توجه نشون م ی ادیجه شده بودم ز ها متو یتازگ 
 باشه!  ی انقدر جد

به کار و   شد یوقت متوجهش نبودم تموم رابطه ما ختم م  چیهاست کنارمه اما ه سال
  گروه

 یخوش بهش نشون ندادم حس ی وقت رو چیبرام سخته که سودا به من که ه باورش
 داشته باشه! 

 چرا االن؟!  اما

بشه و   نهیبه گرگ   لیکنم که تبد  یرو راض تایکه بن رمی تموم توانم و به کار بگ خوامی که م االن
 کنم!  یبتونم اونو به عنوان جفت خودم معرف

و بخاطر دل خودم   رمیبگ دهی که چند قرن کنارمه رو ناد ییاحساسات سودا تونمی م چطور
 دل اونو بشکنم! 

 هیمنه که بق ی برا یفرد مناسب کنمی و فکر م ادیازش خوشم م فقط ستمین تایعاشق بن من
نور ماه و تو جنگل دوش به دوش هم جسم به   ر یروزهام رو کنارش بگذرونم و شب ها ز 

 ماورا! ی ایدن ی از تموم تنش ها میو دور بش می و بدو  میدر

 ! تاستیمطمئنم حس سودا نسبت به من چند پله جلوتر از حس من به بن اما
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حرف از جفت   شهیهم می شدی گرگ تازه وارد بودم با دوستام که جمع م  هی یوقت ادمهی
  یخون وندی باهاشون پ یمهمه چون وقت یلیما گرگ ها جفت خ ی برا م یزدی م یی ایرو ی ها

 !میمونی م بند یتا ابد بهش پا  می و ازدواج ببند

شده بود و تجربش از   ل یبود که چندسال زودتر از ما تبد  ییها نهیاز گرگ  یکی  هانیآ  ادمهی
 گفت:  یبود م شتریما ب

و   نیباشه که دوستش دار یکس  شیکی که  میدو انتخاب سخت قرار گرفت نی روز ب هیاگر   -
  !ن؟ی کنیباشه که دوستتون داره کدوم رو انتخاب م یکس یگرید

 خوامی کدوم رو نم چیکه ه ست ین ی من اون زمان با خنده جواب دادم انتخاب سخت و
 که!  ستمیدنبال دردسر ن

 زد و گفت:  ی لبخند مردونه ا  اونم

چون اگه فرد مورد عالقت رو انتخاب   ینش یحس نیچنهم  ریوقت درگ   چیه دوارمیام -
ما   ی و برا  ی بش ی و عاد یمدت براش تکرار  هیبعد   ایاون دوست نداشته باشه  ممکنه یکن

 تو جفت وجود نداره!  یوقت راه برگشت چی گرگ ها ه

چرا   یرو بخور  نی عمر حسرت ا هیممکنه  یکه دوست داره رو انتخاب کن یاگر اون یول
 !یدنبال حرف دلت نرفت

برم که حاضر   ییتا یبه حرف دلم گوش بدم و دنبال بن دونمی همون جام نم قایاالن من دق و
 ! خوامشی من م یبشه ول نهیگرگ  ستین

 که عاشقمه! یی برم دنبال سودا  ای

 است!  دهیچیپ یسادگ  نیدر ع انتخاب

به خودم آمدم آفتاب در حال غروب بود   یتو فکر بودم که متوجه گذر زمان نشدم وقت انقدر
 . دادی م یداشتنخودش رو به ماه دوست  ی و داشت جا
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 !شه یماه کامل م یگرگ ماه نماد قدرته! مخصوصا وقت هی ی برا

 !  رمیرو بگ  می تصم نی بهتر  تونمی مونده و قطعا تا اون موقع م یتا ماه کامل چند روز و

 ( تای)بن

ها و الهه ها هم   یو پر ندایکه زودتر رفته بودن و ل نیگروه آ  م؛یآماده رفتن بود  همه
 ها رفتن.  نهیپرواز داشتن بعد از گروه گرگ  تی چون قابل

 بود بشکنن.  یزیچ  یکه اگه تلسم انیو جادوگرها بودن که قرار شد با ما ب  انیگروه ک   فقط

 .میگروه ها برس  هیکه زودتر از بق می هم قرار بود از راه کوتاه بر ما

بار  ی رو مخ منه و برا  یو ه زونهیآو انیک  از مونیم نی سادنا ع نیا  می راه افتاد یوقت از
 پر پرواز دارم!  یها نرفتم وقت  یهزارم خودمو لعنت کردم که چرا با پر

  نیا  ی ادا ها نی و ا  وفتمی رو لعنت کردم و قدم هام رو بلند برداشتم که جلو ب طونیش
 .نمی شامپانزه خانم رو نب

 بشر خلق کردنت!  نیحکمتت و شکرت با ا  ای خدا یعنی

 ! شتریزشت تر ناز و اداهاش ب یهر چ مونی م گنینمونه بارز اون َمَثله که م سادنا

 بهشون زدم که اونا هم لبخند زدن بهم.  ی آمدن کنارم لبخند انایک  و  ایس

 :د یزمزمه وار پرس ایس

 ؟ ی خوب -

 پشتش بود.  ی از مهر و نگران ییایحرف پشتش بود دن   ییایکلمه دن هی نیا

 !کنهی ست و درکم مخوبه که کنارم ه چقدر

 راحت کنم و آروم گفتم:  الشیتر بزنم و خ ضی عر  ی کردم لبخند یسع
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 خوبم داداش نگران نباش!  -

 تو هم رفت و گفت :  هاشاخم  اما

 . یستی ! خوب نوقت دروغ نگو   چیبه من ه -

 نگاهش و به رو به رو داد. و

 ره بخدا. همه شناخت از من هم دردس  نی لب غر زدم ا ر یو ز دمیکش یقیعم نفس

 و گفت:   چوندی گوشم رو پ ایس که

 ها!  یگفت  یچ دمی جوجه شن -

 گفتم:  یباز یکول با

بغل خاور   نهیآ  هیکن شب ول ی غلط خوردم با َهسَتش هم خوردم ول کن. آ  ایگوشم س  ی آ -
 شد گوشم! 

 مشهود تو کالمش گفت: یبا حرص انیخنده گوشم و ول کرد و دست انداخت دورم که ک  با

مرض قند   ترسمی ! من؟یتنها هست یوقت نیهاتون رو بذار یباز ن یریش  نی ا ستیبهتر ن -
 ! میر یبگ

 هم با پوزخند جواب داد:  ایس

  م یگی م یزیازت ما چ رهیگی م یسوار و  زونهیخانم سادنا ازت آو  یمگه ما وقت -
 ملکه ام؟!  یسوگول ینیبب  یچشم ندار !سیرئ

  ایاز س ی هم هستن. با خجالت کم نایا افتاد عمو  ادمیجا خوردم و   وانی ک  ی با صدا هوی
 فاصله گرفتم! 

به دختر   یک ی وقت گردنت و نشکنم بخاطر نزد هیجون حواست باشه به خودت  یسوگول-
 عموم! 
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 و داد گفت. تیرو با عصبان نایا وانیک 

به نظرم آمد که   نیگاز گرفتم و تنها راه در رو تو اون زمان فقط ا  خجالت لب هام رو با
  بگم:

 پرواز کنم برم از باال راه و چک کنم که امن باشه!  کمیمن  زهیِام چ -

بردن و اجازه دادن تا دوباره اون حس ناب و   هامنو به اوج آسمون  اهمیبراق و س ی ها بال
 تجربه کنم. 

  م یکه مدت هاست از زندگ   ین و رها بودن رو! پرواز بهم آرامش داد حسآزاد بود حس
 رخت بسته و رفته! 

 گروه رو ول کنم.  شدیهم پرواز کنم اما نم ریمس  هیبق شدیم کاش

فرود آمدم که سادنا با تعجب   هیجلو تر کنار بق یراه تا کم  تی بعد مطمئن شدن امن پس
 گفت: 

 ! ؟ی کنیتو پرواز م -

 شما. -

 ! ؟ی چ -

 رو تو حلقه گردوندم و گفتم:  هامچشم 

 ! ؟یطور حرف بزنندادن به موافق خودت چه  ادی تو نه شما! بهت  -

 اما من ازت... -

 حرفش و گفت: تو  دی پر انیک 

 ! یبهش احترام بذار د یو با  شهی موافق تو حساب م شون یحق با ملکه است. ا -
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 با حرص گفت: سادنا

 بچه احترام بزارم! هی قرن ازش بزرگترم به که چند  یمن ستیانصاف ن نیاما ا  -

 زدم و گفتم:  ی پوزخند

کار من دخالت   و تو  یکه حد خودت رو بدون قدرن یهم ازت ندارم هم  یانتظار نیچنهم  -
 ! یندار دونمی چون م ست یبه با شعور رفتار کردن ن  ازین هیبرام کاف ینکن

حال  ن ی با ا یز شده بود ولقرم تی بود و از حرص و عصبان ختهیبه هم ر یحساب سادنا
 :دی پرس

 ندارم؟!  یچ -

 با لبخند شونه هام رو باال انداختم و گفتم:  منم

 شعور!  زم،یشعور عز  -

  یخبر  دی و بکنه اما د شی طرفدار یمکث کرد که کس یبه خنده افتادن سادنا کم همه
 که دامون صدا رسوند! دنی با حرص شروع کردن به دو ستین

خدا رحمتت کنه  ی از حشرات و مار ها مواجه شد ی فقط اگه با چاله ا  زمیبسالمت عز  -
 بهت!  ده ی امون نم لیبار عزائ نی ا دونمی چون م

درهم با فاصله   افهیعبوس و ق افهیرفتش و برگشت و با ق ر یحرفا مس  نی ا دنی با شن سادنا
 آمد!   یراه م انیاز ک 

 داره.برام   ینفع هیحداقل ناراحت بودنش  خوبه

 رو به دامون گفت:  انیک 

 ! ینمک و مسخره باش یانقدر ب کردمی فکر نم -

 باال انداخت و گفت:  هم شونه هاش رو دامون
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 ها رو گفتم!   تی من فقط واقع -

 تعجب گفتم: با

 ؟ ی نکرد یدر مورد مار و حشرات شوخ یعنی -

 : دمیگفت که دوباره پرس یینچ بلند باال  دامون

 بهت داده؟!  ی اطالعات و ک  نی ا -

 گفت:  اونم

  سمت اما هنوز نیکس خودم کشف کردم تو کتاب. بعد کنجکاو شدم و تنها آمدم ا  چ یه -

خودم رو نجات   یبزرگ افتادم که به بد بخت یچندتا عفع  ریبودم که گ ده ی جاها نرس نیا به
 دادم! 

 تله ها ننوشته بود؟   نیدر مورد ا یز ی تو اون کتاب چ -

  تیتموم تله ها رو با موفق دی ممنوعه با نیوارد شدن به سرزم ی ط گفته بود برانه فق  -
 دشوار تره.  یگریکه هر کدوم از د  یپشت سر بذار

 ؟ ی کنه! پس چرا زودتر نگفت ری خدا بخ -

 ممنوعه! نی سرزم  میقراره بر   یدوما  نگفت ی دی چون نپرس اوال   -

 جا. اون  م ی قراره بر  دونستم یدر واقع خودمم نم  -

 با پوزخند گفت:  سادنا

 ؟ ی کشیاونور م و  نوریکه دنبال خودت ا ی! مگه جون ما اسباب باز؟ی دونستی نم یچ یعنی-

 بهم گفت:  ادی سبز شد و با فر بار جلو راهم  نیبهش ندادم که ا یجواب
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ه  با بچ یو دار ی ادی عنوان ملکه قدرت برات ز نیا یکنی چرا قبول نم یبانو، نه! ملکه قالب  -
 ! یندازی هات جون هممون رو به خطر م یباز

 و گرفت تو مشتش و گفت: غم یبار   نیپررو تر از قبل آمد و ا  دست کنارش زدم که  هی با

 !یکنی م تی تجربگ ی ب ی فدا یبگو که ما رو دار  ؟یچرا ساکت گهی جواب بده د -

 یعصب منو   هول آروم پسش بزنم اما انگار اون قصد داشت هیکردم آروم باشم و با  یسع
  کنه

 .شدیخوب داشت موفق هم م که

کنترلم دست خودم   گهیرو گرفت د غمیجدا کنم که سمج تر   غمیدست هاش رو از  خواستم
  نبود

  زد رونی ب شمین ی هاگر گرفت و دندون  چشام

انعکاس چهرم رو تو   ستیاز چهره آروم و خونسردم ن یاالن خبر گهید دونستمیم
 گفتم:  یبا پوزخند عصب دمیسادنا د  دهی ترس ی هاچشم 

 .ی زدی حرف م یخوب داشت  شیپ هیتا چند ثان  هیسرکار ال  ی چرا ساکت شد -

گوشنواز استخون فکش بلند شد   ی ناله ها ی فشار صدا  یرو تو مشتم گرفتم و با کم فکش
 :دمی زمزمه وار غر 

 اتحادم! ی دور و بر تو هم برنامه دارم چه برسه برا ی حشره ها دنی نفس کش ی برا من

 تو.  یندارن حت دنیحق نفس کش ی موجود زنده ا  چیاگه من نخوام ه جان یا

 که رو دستش زدم اشاره کردم. یبه مارک مرگ  هامبا چشم  بعد

 زدم و ازش فاصله گرفتم. ی شد بهم پوزخند رهیبا ترس خ که

 گفت: انیدادم که ک  یبه راهم ادامه م داشتم
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 ! ؟یتو روش مارک مرگ گذاشت  شهیباورم نم -

 نگاه کردن بهش جواب دادم:  بدون 

 قانون منم!  جانیمارک و گذاشتم که هم تو هم اون باور کنه ا -

 گفتم: ایسبه  رو

 دارم. اجیبه خون احت  ایس -

دلم تنگ   هیدستش رو آورد جلو منم بدون تلف کردن وقت شروع کردم به تغذ عیسر که
 اما...  انیعطر و طعم خون ک  ی شده بود برا

 شدم.  وانیسرم رو بلند کردم متوجه نگاه متعجب عمو و زن عمو ک  قهیچند دق بعد

 اون ها رو کردم!  ی شنم رو جلوخ  ی رو کهن ی از ا دمیخجالت کش ی ا لحظه

باشم اما اون ها به انتخاب   ی و خشن یموجود وحش نیچانتخاب من نبود که هم  نیا اما
و زود   رید  دنی دی من رو م ی رو  نی جنگ باالخره ا  ی شدن. چه حاال چه تو لیخودشون تبد 

 داشت اما سوخت و سوز نه! 

 ی مثل رژه ها  نیهزار پا هماهنگ به زم نیچند دنی مثل کوب دمیشن  یبیعج ی صدا هوی
 و مرتب! یبزرگ و طوالن

ها   ونیل ی م شدیاشاره دست همه رو نگه داشتم که  نگاهم به رو به روم افتاد. باورم نم با
 حشره از سوسک و مورچه و... بود. 

 چندش صورتم جمع کردم رو به سادنا گفتم: با

 !شوازتیآمدن پ  قیرف -

 لبخند بسنده کرد.  هیهم به  انیجز خودش البته ک  دنی حرفم همه خند نیا با
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سادنا رو  نفر  نی باهوش هم اول ی و اون حشره ها  می محاصره شد ه یکمتر از چند ثان تو
 هدف گرفتن! 

آمد جز خودم پس پرواز کردم   یازش بر نم یکارکس  چیه جان یمتاسفانه ا ای  خوشبختانه
 ی سر و صدا هیگرفتم رو حشره ها تو کمتر از چند ثان  شیشروع کردم با دستام آت
 ینیعقب نش هیبق هیسوختن چندششون بلند شد و بعد ده ثان ی وحشتناکشون و البته بو

 بودن!  دن یو گز  ی رو ادهیدر حال پ ارو بدن سادن که ییهاکردن جز اون 

 .کردیم و داد غیهم ج سادنا

 زد:  ادیفر انیکه ک  کردمیصحنه جذاب و نگاه م نی داشتم ا نهیبه س دست

 کن!  یکار هی ایب یکنی نگاه م رو یچ -

 ؟ ی خوای کمک م یمطمئن -

 ! گهی داره؟ زود باش د دن یپرس نی ا -

 گفتم:   ثیخب ی لبخند با

 ! نی ری همه فاصله بگ نیخب خودتون خواست یلیخ -

 تر شد!  دی سادنا شد ادیگرفتم روش که فر   شیآت هیکف دستم پنج ثان از

 : دیداد کش انیک  و

 !ی کبابش کرد یکنیم  یدار یچه غلط -

 خنده گفتم:  با

آخ، آخ. اشتباه شد و بعد کف دست هام رو سمت سادنا گرفتم و با فشار روش آب   -
 و گفتم:  دمیپاش

 ! ؟ی خنک شد قیرف یطورچه  -
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 و گفتم:  دمیهام و بهم مالت شد دس  سیکه خ قشنگ

 !یآخ یخوریکه سرما م یجورن ی ا زمی عز -

و   ستادمی ا هیبادم فعال شد بعد چند ثان گرد یکه انرژ  دنی شروع کردم دورش چرخ بعد
 نشون دادم و گفتم:  یروزی انگشتم به حالت پ

 انجام شد دوستان!  تی نجات با موفق ات یعمل -

 بود. یدنیسادنا د افهیق

قسمت   من شیشدن حشره ها زخم بود و بخاطر عنصر آت  دهی گز ی پوستش از جا  تموم
از پوستش ملتهب و قرمز بود موها و مژه هاش و ابروهاش وحشت ناک کز خورده   ییها
 بود.

 ! دیکشی بود و ازش آب م  سی موهاش خ یبا وجود گرد باد هنوز لباس هاش و کم  و

  نیهم شروع کردن به خند هی بق ایو س انایک  جذاب سادنا بودن که با خنده افهیمات ق همه
 و خوده سادنا!  انیجز ک  دنی بار هم همه خند  نیکه ا ستی البته قابل گفتن ن

 لذت بردم!  دای شد تشیبار از اذ  نی مهم نبود من ا البته

  تونهیم ی تا چه حد  تایاون باشه که جرعت نکنه منو بچه بشماره هنوز زوده که بفهمه بن تا
 براش خطرناک باشه.

 !ذارهی پا رو دم من نم گهیاگر عاقل باشه د هیباز  کمیو   کی هشدار کوچ هیفقط  نایا

 .میادامه داد رمونی دوباره به مس قه،یچند دق بعد

تا از   سادنا رو بندازم جلوش بخورتش ادیدر ب یزیچ  یخرس یریبار جلومون ش نی ا دوارمیام
 دستش راحت بشم. 

  رو لب هام شکل گرفت یضی رفکر لبخند ع   نیا با
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بهم زد که منم با چشمک جوابش و   یچشمک  طنتیدور نموند و با ش ایاز چشم س که
 دادم. 

 بود! یفکر  ریو هر کس درگ  میکردی م یسکوت راهمون رو ط تو

بعد استفاده ازش  دمی ترسی رو داشتم اما م میجرعت استفاده از قدرت ذهن خون  کاش
 نتونم بهشون اعتماد کنم! گه یعوض بشه و د هی نگاهم نسبت به بق

رو داشته باشم چون   یزیهر چ یقبلش آمادگ  دی با  یذهن سادنا رو چک کنم ول دی با اما
قطره   نی ابراز عالقه کنه و من نتونم خودمو کنترل کنم و تا آخر  انیممکنه تو ذهنش به ک 

 ! از تنش رونیخونش و بکشم ب

 کردم. یفکر خون احساس تشنگ با

  ان یجلو ک  ارهیتا خواست مچ دستش و ب دی نگاه کردم که خودش فهم  ایبه س تی مظلوم با
 گفت: 

کول   یک ینعشت رو  دیبا ی االن هم خون بد  یهم شکار نرفت  روزیاز د ی بار خون داد هی-
 کنه! 

 هم دستش و گرفت سمتم!  بعد

و   دنمیکش قیعم یبه دستش نفس کردم که اشاره کرد. هاشبه چشم  ینگاه اول
  رشینظ  یقطره خونش از طعم ب ن یو فرو کردم تو پوستش با اول شمین ی هادندون 
 هام بسته شد! چشم 

 ! هیعشق و زندگ  ریمن اکس ی برا خونش

اصال دلم   کهن یبه ناچار از طعم فوق العاده خونش دل کندم با ا قهیچند دق بعد
 . خواستینم

 هم نداشتم.  ی چاره ا اما
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 گفت:  انیبه ک  سادنا

 بدنم بره باال.   می دارم که سرعت ترم اجیبه شکار احت -

 گفت:  انیک 

 شکار!   میر یباشه پس منو سادنا باهم م-

 خواستن برن گفتم:  تا

دنبال تک تکتون بگردم و از   تونمی دارن من نم اجیاحت هم به خون هی. بقدیصبر کن -
 .می ها برس یها و پر نهیقبل از گرگ   د یبا  نیباش عی کمه سر می تا  یطرف

  هیدرخت کنارم تک نی تر کیسادنا تو هم رفت بدون حرف به نزد افهینزد اما ق  یحرف انیک 
 وان یرفتن جز ساحره ها و ک  هیزدم و بق

 که به سکوت گذشت که گفت:  قهیکنارم نشست چند دق اونم

 !یر ی گیخودت رو م دختر عمو  ی عوض شد -

 !ه؟ یچه حرف  نینه ا -

 . یرینبود کنارت باشم و تو آروم بگ یزمان ی قبال بامن راحت تر بود -

 عوض نشده. یزیمشغوله! وگرنه چ ی ادیفکرم ز روزها نی ا -

 ! تونستی بگه اما نم یزیچ خواست ی ِمن ِمن م ی با کل وانی بار ک  نیا

 بهش انداختم و گفتم:  ینگاه مین

 ؟ یبگ  ی خوایم  یزیچ -

 گفت:  قهیکرد و بعد چند دق یباز هاشانداخت و با دست  نی پا سرشو

 ؟ یسودا حرف بزن و در مورد من با یکن یدر حقم خواهر شهیم  تایبن -
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 لیوقت به فکر تشک  چیپسر سر به هوا بود که ه هی وانیحرفش شوکه شدم! ک  نیا از
که  کردی چنان گرد و خاک به پا م شد یخانواده نبود و هر وقت بحث ازدواجش مطرح م

سنت   بهش گوشزد کنه که ازدواج فهیبار اونم از سر وظ هی یسال دادی م حیزن عمو ترج
که   یدل ببنده به دختر دی اب وان یک  تی موقع نیچرا تو ا حاالاما  ارهیبه جا ب  دیو با   غمبرهیپ

 خودش قرن هاست عاشقه!

 گروهش!  ی عاشق آلفا اونم

بودم   نهینداره منم اگه گرگ  یشانس  چی بکشم قطعا ه ش یو پ وان یاگه حرف ک  دونستمیم
با   یول نمی انسان تازه اگر عاشق باشم حاظرم صد سال بش هیانتخابم هم نوع خودم بود نه 

 عشقم باشم. 

 دل نبنده.  یبه کس گهی باعث بشم که هرگز د دمی ترسی ! متی بود برام گفتن واقع سخت

بود چون اون    نینداشتم چون حرف زدن با سودا به مراتب سخت تر از ا ن یجز ا یراه اما
 بشم!  ن یاون و آ یینقشه منه که باعث جدا نیا کنهی و فکر م  ستیبا من خوب ن

 گفتم:  هیمشم و حفظ کنم بعد چند ثانآرا قیکردم با چند دم و بازدم عم یسع

و بهت   قتی حق دی ناراحتت کنم اما با ایدلت رو بشکنم  خوامیمن رو ببخش. نم  وانیک  -
 !یاحساست نش  ریدرگ   نیاز ا  شتریبگم تا ب

لرزش مردمک هاش نشون از تالطم اشک تو   و زدی دو، دو م که ییهابا چشم  وانیک 
 ادامه حرفم بود!  رنگ شبش بود منتظر ی هاچشم 

 لحنم زمزمه کردم: نی انداختم و با آروم تر نیو پا  سرم

گروهشه و انقدر اون رو دوست داره که در مورد رابطه من با   ی آلفا  شیسودا دلش پ -
 .آمده بود   شیبراش سو تفاهم پ  نیآ
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افتادش و نفس   ی شکست. شونه ها  وانیداختم حس کردم همون لحظه ک بهش ان ینگاه
بگم با بغض مردونش   یزیتا خواستم چ کردی داشت نگرانم م دیکشیکه م  یصدا دار ی ها

 که صداش رو بم تر کرده بود گفت: 

 بر مراد ما نگشت!  ،یدور گردون گر دو روز -

 زدم و گفتم:  یتلخ لبخند

وقت    چیه دی از ماها شا  شتر یسرنوشت ب شهی م  شتی ب نیا  دونستی حافظ اگه م -
 ! گفتشینم

بتونه با خودش کنار  دی نگفتم تا شا یزیسکوت کرد و تو خودش فرو رفت منم چ وانیک 
 .ادیب

لحظه ده   نی که برام حکم برادر رو داشت شکست انگار تو هم یپسر  دمی به چشمم د اما
 ! ستیکه سهم قلب تو ن یبه کس  ی سخته دل ببند  دونستم ی تر شد حالش رو م  ریسال پ

و چاره    ستمیکه من ن ره یگی رو م یدست زن گهی که چند صباح د  ی دچار بودم به مرد منم
 جز حسرت ندارم. ی ا

 ! نوشتمی م دنیاز رس ایتموم دن ی عاشق ها ی سرنوشت و داشتم برا   رییقدرت تغ  کاش

 شروع کرد به سوختن!  می هوخالکوبیکه  دمیکش یآه

 حمله بشه.  دی شانس حاال که تنهام، با نی به ا نتلع

 ! ی محرک قو هی  اهیس ی آشام هاخون  ی آدمه و وجودش برا  هیاون  وانمی نگران ک  شتریب

 آمدنشون رو حدس بزنم.  ر یکردم با گوش هام مس ی گارد گرفتم و سع وانیجلو ک  عیسر

 با حرص گفتم: زدی مدام با سوال هاش داشت تمرکزم رو به هم م وانیک 

 ان؟ ی از کدوم طرف دارن م نمیبزار بب  سیه -
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 ! ها؟یک  -

 .اهی س ی ها آشامخون  -

حالت ممکن   نیدفاع تر یاسمشون لرزه به تنش افتاد حق هم داشت اون تو ب دنی شن بعد
 بود.

 ! اهیس ی ها آشامدور من پر شد از خون قهیدو دق یکی  بعد

 رو لبام شکل گرفت و گفتم:  ی پوزخند

 .کردنیخر داغ م  نجایا  نید یاشتباه فهم  یکباب به دماغتون خورده ول ی بو -

 و گفت:  کمیآمد نزد  انیبر

آدم   هی یکی قدرتمند و کله خراب و البته زبون دراز و   یکی ! نی هست یبیجفت جالب و عج  -
 دفاع و البته ترسو.  یب یمعمول

و   انیرو هم من حس کرده بودم هم بر  نیاز ترس باال رفته بود و ا وانیقلب ک   ضربان
 گروهش! 

 برسن!  نایا انیزمان بخرم تا ک  یکردم با کلکل کردن کم یسع

 با پوزخند گفتم: پس

جون تو اون   ی از دست دادن نداره و بال  ی برا یچی قدرتمند کله خراب بترس که ه نی از ا -
 اتحاد مسخرته! 

 هم رفت و گفت: تو  انیبر  ی هااخم

 . دهی زبون درازت کار دستت م ن یقبال هم بهت گفته بودم آخر ا -

 زدم و گفتم: ی متقابال  پوزخند  منم
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 بترسن که دشمن منن! دیبا  ییهانداره. اون  یترس  چ یکه از همه قدرتمند تره ه یکس -

 و با خنده گفت:  دی دورم چرخ انیبر

خانوادت!  ی اعضا هیمامان جونت و بق شی پ فرستمتی که قدرتت کامل بشه م نیقبل ا  -
زدم و فقط خاکستر ازشون به جا  ششونیآت یطور عمو مهربونت بهت نگفته چه  نمیبب

 گذاشتم؟! 

دستم رو دور گردنش حلقه کردم و   هیاز ثان یگر گرفتم تو کسر تیحرفش از عصبان نیا با
 :دمی غر

 .ارین  فتیاوال اسم خانواده منو تو دهن کث -

 هولش دادم عقب و گفتم:  بعد

وقت نکرده اخبار و درست به گوشت برسونه. چون من قدرتم کامل شده    نتیانگار خبر چ -
 و ملکه قدرت شدم! 

 شوکه شد.  ی حرفم حساب نیا از

  دهیبود که خبر کامل شدن قدرتم بهشون نرس نی هنده اافرادش نشون د ی ها چی پ چیپ و
 بود! 

 . دیبه دلم چسب ایدن یخوراک  ن یتر نی ریبرام مثل ش امندیس ی لحظه صدا نیتو هم درست

خبر خوشمون   یکه ما از مهمون ب ییجا. از اون می مهمون ناخونده دار کهن یعه بابا مثل ا -
 .میکن ییرا ی ازتون پذ ی ا گهیجور د میمجبور  ادینم

و   رونیب دی و قلبش و کش چوندی رو پ کشی نزد اهیگردن خوناشام س  یحرکت ناگهان  هیتو   و
 شروع مبارزه بود! نیا

دست و بالم و بسته   وانیاما وجود ک  امیاز پس همشون بر ب تونستمیم ییتنها کهن یا با
 بود 
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ها و چه   یلعنت  خون اون هیو زن عمو سپردم و خودم شروع کردم به تخل انایرو به ک  وانیک 
 .کردمیداشت خوردن خونشون با هر جرعه قدرت رو تو رگ هام حس م یلذت

 کردم. ه یپنج تاشون رو تخل  قهیکمتر از ده دق تو 

قدرت   یو نذاشت و باهاش مبارزه کرد ول دی سر رس  انیکه ک  یشمیسراغ ش رفتمی م داشتم
 بود.   شتریب یاون لعنت

  هیهنوز تخل دمی تو شاه رگش فرو کردم و خونش و مک هام رودندون   ییهو یحرکت  هی تو
 . رونی ب دی قلبش و کش انینشده بود که ک 

 جوابم رو داد. نی خشمگ ینگاهش کردم که متقابال  با نگاه تیعصبان با

 گفت:  و

 . یکنی به جنون خون خودت کمک م یها فقط دارتو خوردن خون اون-

 ملکه قدرت شدم رو همه اعمالم کنترل دارم!  یقتو  دونستیندادم اون که نم یجواب

در   نیبودن ا اهیآشام سخون   کی  ف یبه بچه ها داده بود که هر کدوم حر یتازه جون شکار
 .کردیها مبارزه م  یتا از اون لعنت یکیبا   دی هر سه نفر با ی حالت عاد بود که تو  یصورت

 مانع شد.  ا یکردن دامون خواست بره دنبالشون که س ینیو افراد کمش عقب نش انیبر

 : دیبه گوشم رس انیبر یعصبان ادیآخر فر  لحظه

 .تایمنتظرم باش بن -

گروهم   فی باعث تضع ی فقط وجود نفوذ  شترهیحرفاش مهم نبود قدرت من و اتحادم ب برام
 ! ستی ن ریو اون روز د   شمیرو راحت م دو  ی سادنا نی هم از شر ا ی و به زود شهیم

 آمدم  رون یاز فکر ب ان یک  ی صدا با

 پس سادنا کجاست؟!  -
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و گرفتم و   انیدست ک  هیبعد چند ثان و ادیخونش م ی از کدوم طرف بو نم یتا بب دمیکش بو
تا خواست بره    انیک  می دیکه رس دینکش یطول می د ی و سمت غرب دو  دمیدنبال خودم کش

خونمون   ی بودن بو یمخف ی برا میشد  یسمتش مانع شدم به زور پشت درخت مخف
  عیشکل گرفت و سر   نمونیب ی سبز رنگ  فیکه افسون گفته بود رو خوندم که نور ضع ی ورد
 شد. دی ناپد

 . ششی سالون آمد پ هی  دکهی طول نکش شتریب قهیدق چند

 لب گفت:  ریز انیک 

 !با دشمن تو  یعنی کنهیم یکارون ها داره هم . اون با سالشهیباورم نم -

 زدم و گفتم:  یصدا دار پوزخند

 کاره؟!  انتیباورت شد که اون خ -

که با قدرتت   ییخودته، تو با له کردن غرورش و بال   ری سادنا با تو همش تقص یدشمن نی ا -
 !ی اون رو با خودت دشمن کرد ی سرش آورد

با  یدار کهن یمن رو مقصر! با ا  و یدونی گناه م ی . هنوز هم اون رو بانیک  شهیباورم نم -
 !ینیبی خودت م ی هاچشم 

 فقط کابوسه، کابوس!  نی چون ا یخودت ساخت ی که برا ییایرو ن یشو از ا  داریب انیک 

خورد شروع کرد به   انیمن جا خورد تا چشمش به ک  دنیحرص رفتم سمت سادنا از د با
 . رهی لون اسوانمود کردن که دست سا

به سادنا و  یتوجه چیعطر خون من بود و ه یاون سالون تموم هوش و حواسش پ  اما
 غازش نداشت. کی صد من  ی هاحرف 

  اهیس ی هاآشام راحت تر از خون  یلیحرکت سالون به من حمله کرد مبارزه باهاش خ کی  تو
 رسونده بود.  تینها یقدرتم رو به ب اهیس آشامخون چند خون  ه یتخل یبود و از طرف
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ترسناک به روش  ی شد لبخند ری من اس ی دستا ریچاره ز  یسالون ب قهیدق ک یاز   کمتر
 و گفتم:  دمیپاش

اما امروز رو   یسالون ها بگ هیبق  ی از قدرتم برا یآزادت کنم که بر  خواستی دلم م یلیخ -
احمق نباشند و   اندازه تو  هاتدوست  هیبق دی شا یاز تو که گذشت ول  ستمیمود ببخشش ن

مردگان   ی ا یسره به دن کی  طیبل  یعنی که قدرت مرگ داره  یبفهمند در افتادن با ملکه قدرت
 !اختهو مالقات ملکه ف 

 و با لذت جونش و گرفتم.  دمی د هاشحرفم ترس و تو چشم  نیا  بعد

 برگشتم سمت سادنا و چند قدم رفتم سمتش که با ترس چند قدم عقب رفت!  بعد

 پوزخند گفتم:  با

اجازه فرار بهت   یبار که بدستم برس ن ی، سومبانو  یبانو، دو بار جست یبار جست کی  -
 . دمینم

 رفتم کنار گوشش و زمزمه کردم: ادیبا سرعت ز  بعد

 .کنمی لهت م -

موردش دلم   یب ینظاره گر ماجرا بود بعد اون طرفدار با اخم انیبرگشتم سر جام ک  بعد
 بار بخاطرش شکست!  نی چندم ی برا

 کنار بکشم!  ایشدن ها   ریدلگ ن یقراره عادت کنم به ا دونمینم

 ! متفاوته دهیکه نشون م یباور کنه سادنا ذاتش با اون خوادیچرا نم دونمینم

 گروه رفتم.  ی بچه ها  هیگذاشتم و سمت بق  تنهاشون

  یآروم گرفتن اما کت یمن کم  دنی نگران بودن با د یهم کم هیو بق زدی نگران قدم م یکت
 :دی پرس
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 کجاست؟!  ان یپس ک  -

 از پشت سرم آمد که جواب داد: انیک  ی بگم صدا یزیچ کهن یا قبل

 نگران نباش. می نجایما ا  -

 باز بشه گفتم:  ی ا گهی ندادم بحث د اجازه

 ! رهید  می وفتیبهتره راه ب -

که اسب با نژاد باد   دینکش یورد مخصوص رو نوشتم طول ن یقبل حرکت خم شدم رو زم و
 کنارم حاضر شد. 

 که دست ها و قدرت من جون بهش داده بودند!  یاسب

 ما بدو. ی و گفتم هم پا دمیهاش کش الیبه  یدست

 گفتم:  وانی به ک  بعد

 سوار شو!  -

 ترس گفت:  با

 .شمی نم هیچ دونمیکه نم یزیمن سوار چ ی ا  شهیانگار ش ستین  یواقع اسب نی ا -

 که دوباره نوازشش کردم و گفتم:  دیکش ی ا ههیحرفش روناک ش نیا با

 آروم باش دختر خوب!  -

 گفتم:  وانیبه ک  رو

جنگ. در ضمن انقدر   نیتو ا یاجازه دادم همراهمون بش کهنی نکن از ا  مونمیپش -
زود باش سوار   زه یچ  نیترچند وقته که وجود روناک کوچک   نیا ی دی د  بیموجودات عج

 شو! 
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 تعلل سوار شد.  یبا کم وانیک 

 گفتم:  هیبه بق رو

 .میکنی سرعت حرکت م  نیشتر یپس با ب  نی دار یکاف یو انرژ  نی همه شکار کرد -

  ممینشدم و اگه بدوئم باز پروسه ترم می من هنوز ترم کهن یبر ا  یسادنا مبن ی غرولند ها به
 توجه نکردم. وفتهیعقب م

 دلم و بد سوزوند.  انیجواب ک  اما

تازه به سرت   ی بال  هیو  ی دستش ند ی ا گهید ی تا بهونه   یبهتره طبق حرفاش عمل کن -
 ! ارهیب

  شهیم دایپ  یکی  یباش ی . هر چقدر هم قونهیاشک هام رو نب یتا کس دنی کردم به دو شروع
 تو رو خورد کنه!  هاشکه بشه نقطه ضعفت و با کار ها و حرف 

چرا عوض   دونمی . نمفهممیرو با خودم و نم  انیک  یهمه دشمن نیا ل یدل گذرهی م یهرچ
 ی به رو روبود و بعد آمدن سادنا من چشام  ی جورن یهم از اول ا   د یشده رفتارش شا 

 باز کردم. قتیحق

 یکنه اما عاشق که بش تمیدار اذ  شین ی ها هیو کنا یسطح ی نبودم که درد ها یدختر من
 .ست یانتخاب تو ن نی و ا  یشیحساس م

 که رامونا داده بود.   یشنیبه لوک  می دیچقدر تو افکار خودم بودم که رس دونمینم

 :دمی خم کرد که پرس یتر آمد و سر   کینزد د یبود تا من رو د  دهی زودتر از ما رس انگار

 ! ن؟ی دی وقته رس یلیخ -

 رو بگم.  یزیجدا شدم تا بهتون چ هینه بانو تازه آمدم من از بق -

 ! شده؟یچ -
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 .انی سمت م نی شده که دارن به ا  دهی د دی سپ ی آشام هاخون   ی ادیبانو تعداد ز  -

 د؟ یسپ آشامخون  -

 داده!  شنی بهشون لوک  یک  دونمی اما نم بله بانو  -

 کرد! رم یغافلگ انیک  جواب

 و فرستادم. شنیمن لوک  -

 نگاهش کرد و گفتم:  تیتعجب و عصبان با

 ن؟ یکنی سر خود عمل م ی ادیز  نیتو افرادت دار دایجد یکنی فکر نم -

 جواب داد: یالیخی ب با

و فکر   انی کمک دارن م ی . اون ها برارمینبود که بخوام ازت مشورت بگ یمهم  زیچ -
 تت کنه!موضوع ناراح نیا کنمینم

 زدم: اد یحرص سرش فر با

 آشام هزارساله با تجربه است؟ خون  هیحرف   نیا  شهینم باورم انیک  -

 ! ی تو اتحاد راه بد رو  ی برنامه افراد یممکنه انقدر ب  چطور

 ! ؟یشک دار آشام هااما به گروه خون  انیتونستن ب دیسپ ی ها  نهیطور گرگ چه  -

بود و هر لحظه و با هر   ده ی فا یانگار ب  یآروم بشم ول  یبا حرص بستم تا کم رو هامچشم 
 آمد!   یخونم به جوش م تیاز عصبان ان یک  سهیکلمه و مقا 

 : دمیچفت شدم غر  ی دندونا ی ال از

خودشون   کهن ی جلو چشم همه با من اتحاد بستن و دوم ا دیسپ ی ها نهیکه گرگ  اوال   -
 قدم شدن و آمدن.  شیپ
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 . هیک  دونهی نم یبا زور پادشاهشون که هنوز کس انیکه قراره ب ی دیسپ  ی ها امآشخون  اما

از طرف   دیو تبع کنهیم د ی پادشاه اونا رو تبع  ان یچرا که پادشاه گفته اگر ن انیم دارن 
 شون! با تموم شدن قدرت یِ پادشاه براشون مساو

 ( انیک 

 ! گرفت؟ی از کجا نشأت م تایهمه اطالعات بن نیا

 شدم بهش.  رهیخآمدم و  رونی از فکر ب ادشیفر با

باهام مشورت   یکار چی ببرم پس چرا تو ه شیاتحاد و پ ن یاگه قراره من ا فهممیمن نم -
 !شهینم

 با پوزخند بهش گفت:  و  رهی نتونست جلو زبونش و بگ سادنا

 . یکنی توجه نم یو به نظر کس یخود خواه آدم کی چون  -

  امندیسمتش حمله کرد اگه س   تایبود که بن ومدهین رونیهنوز حرف کامل از دهنش ب و
 !کردیم ه یاالن خون سادنا رو تخل نگرفته بودش 

و مثل طناب   دنی از قلبش پر کش یسرخ ی پروانه ها هویبود انگار،   یآروم نشدن  تایبن یول
 دار دور گردن سادنا حلقه شدن. 

تو   یبیو درد عج  سوختی پروانه ها رو دور کنم فقط پوست دستم م کردمی م  یسع یهرچ
 . خوردیم  چیکل تنم پ

به چهره مچاله از درد من انداخت   ینگاه میدر گوشش زمزمه کرد که ن ی چ ایس دونمینم
 ور کردسرخ رو از سادنا د ی مکث پروانه ها ی و بعد کم

رفت باال سرش اما نگاه غضب   عیسر کای افتاد و ها  نیکبود رو زم ی جون با چهره ا یب سادنا
 .تایبود به بن  رهی آلود من خ
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 . دادی داشت کار دست هممون م شیکنترل نشدن ی ها تیعصبان گهید

شده بود و با   ف یضع یهوش بود بدنش از جراحات قبل یبه سادنا انداختم ب ینگاه مین
 تر هم شد!   فیضع  تایکار بن نیا

 .ستیو مثل سابق ن رهیرو مخ م ادی ز دای سادنا جد آره

ملکه   هیمثل   دی اون ملکه قدرته و با شتره یصبور تر باشه! انتظارات از اون ب دی با  تایبن اما
 دختر کوچولو لجباز.  هیرفتار کنه نه 

 شوکه شدم. کی از فاصله نزد تایبن  ی صدا با

سنگش و به   یکه دار یسالشه اما اون جدهیفقط ه  یکه ازش انتظار دار ی املکه نی ا -
 ! گذرهیاستاد چند قرن از عمرش م  شهی حساب م یفرهنگ  راثیجز اموال م یزنیم نهیس

 نداشت. یاز شوک، ذهنم قدرت حالج هیثان چند

 متوجه بشه نکنه بلند فکر کردم؟!  که تو ذهنم گفتم و  ی زیممکنه چ طورچه

 تعجب بهش نگاه کردم و گفتم:  با

 ؟ یدار ینکنه قدرت ذهن خون -

 بود. قیعم ی فقط پوزخند   جوابم

 

 ( تای)بن

باعث شده سرش و مثل کبک   یچ دونمی خنک شد نم یدادم دلم کم  انیکه به ک  یجواب با
که چند ماه   یبدونه من زیمن رو مقصر همه چ ببنده و    زیتو برف کنه و چشم رو همه چ

 ! دمی رو به جون خر ییهر بال  شدم و   اشونیوارد دن  ستی ن شتریب
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  فی تا تکل  میچند روز چادر بزن  ی رو درست کنه برا  ییجا هی  یکینزد نی رامونا گفتم هم به
 روشن بشه! دیآشام سپدو گروه خون  نیا

به هوش آوردن سادنا نگاه   ی برا کا یها ی دادم و به تالش ها هیدرخت تک  هیبه   بعد
 کردمیم

سادنا فقط در دو حالت به هوش   کنهی فقط داره وقتش و تلف م  دونستی نم چارهیب اون 
  ادیم

 .ادیبدست من به هوش ب کهن یا  ایچهل و هشت ساعت بگذره  ای

 ممکنه! ریحالت دوم غ که

 انیک  ی کنم که با صدا یگرفتم که اطراف و برسو چند قدم فاصله   دمیکش یقیعم نفس
 !ستادمیا

 بانو!  یتو مقابل جونش مسئول  یکنی فکر نم ؟یکن  یکار ی خوای نم -

 رو با تمسخر گفت!  بانو

 گفتم:  یبا لحن آروم  ستادمیقدم رفته رو برگشتم و رو به روش ا  چند

تو حالت اغماء باشه هم من   ی هر چ یعشقته ول یالبته حق هم دار نه؟ ینگرانش یلیخ -
 .هیراحتم هم بق

 گفت:  تیکه برم با عصبان دمیکش راهم

 !ادیکن به هوش ب  یکار هیبذار کنار و  و  یمسخره باز  نیا  تایبن -

 شونم نگاهش کردم و گفتم:  ی رو از

بهتره خودتون   ادیبه هوش م نده یملکه قدرت روشه تا چهل و هشت ساعت آ نی نفر نی ا -
 .دی رو خسته نکن
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در  یکه کت دمیرفتم اما لحظه آخر شن گذاشتم و  ش یو عصبان انیهم بدون توجه به ک  بعد
 حرفم گفت:  دیتا

به هوشش   دی با تایخود بن ای  می دو روز صبر کن دی ملکه قدرتش روش باشه با  نی اگه نفر -
و به فرشته   نشیچون ممکنه نفر ی ازش نخوا  ی زیچ نیچنبه نظرم بهتره هم  یول ارهیب

 بده!  ر ییمرگ تغ

وقت حاضر نشدم به مرگ سادنا بخاطر دل   چیزدم و به راهم ادامه دادم من ه ی پوزخند
 خودم فکر کنم! 

 کردنش بود!  ینفرتم ازش بخاطر جاسوس شتریب

  نسبت بهش انیحس ک  دن یبعد از فهم  وگرنه

 کردم. رونیاز سرم ب و  انیبه ک  دنیرس فکر 

 .شهی نم سرش هاز ی چ نیدل که ا اما

 من عاشقم!  گهیپا داره و م  هیاما بازم مرغش  ستیمال تو ن یچقدر هم بهش بگ هر

کارش فقط قرار بود خون رسوندن باشه اما حاال نصف   نشیقلب که موقع آفر نی از ا امان
 قلبه و احساساتش!  نی سر ا  ری ز هامونی بدبخت

 جا خوردم.  ی کت ی صدا با

 بود انقدر تو افکارم غرق بشم و حواسم به اطرافم نباشه. دی من بع از

 دختر؟ ده بار صدات زدم!  ییکجا-

 زدم و کوتاه گفتم:  ینیغمگ لبخند

 حواسم نبود. -

 شد و گفت:   رهینگاهم کرد و بعد به رو به رو خ یکم
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بشه.  نیغمگ  ی چشم ها بخاطر کس نی ا فیشکسته است. حعاشق دل هی ی هاچشم  نی ا -
 ! ندازهیمادرت م ادیمن رو   هاتچشم 

 و زمزمه کردم:  دمیکش یقیعم نفس

زمان اشتباه دچارش شدم! عشق و   هیتو  یمن عاشقم ول ته،ی هو یآدم بدون عشق ب  -
 . کنهی از هدفم دور م من رو یعاشق

 زد و گفت: ی زهرخند

  یول رسونهی عشق اگه عشق باشه تو رو به عرش م حیتوج ی مشت حرفه برا ه یها  نی ا -
  .رسونهیماز عرش به فرش  که انتخابت اشتباه باشه تو  یان از وقتام

 . ستی اهل انتخاب غلط ن  سی دختر آرتم دونمی تو فکر و قلبته اما م یک  دونمی نم تایبن

 هم رفت!  بعد

 خودم...  ا یبود  ی حق با کت دونمینم

اشتباه انتخاب   تای بن گفتیم  یو حاال کت بردمیم  ی پ انیبودن ک  یهر روز به اشتباه من
 . کنهینم

 نشه؟!  یکه عاشق آدم اشتباه هیک  تایبن مگه

 ام؟  یزندگ  ی ام و کجا یمن ک  واقعا

که خون   یبه ملکه قدرت دمی که از درد نبود خانوادش افسرده بود رس نیدختر غمگ هی از
کدومش باب دلم  چیکه که ه دهی برام د یبیعج  ی خواه خانوادشه سرنوشت خواب ها

  ستین

هام دور از همه روز  ایگوشه دن  هیماورا و  نیاز ا  شدمی به انتخاب خودم بود دور م اگه
 . گذرونمیم رو
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 ی جلو خواسته سرنوشت قد علم کن  یتونینم یو تالش کن   یهم بجنگ یهر چ یگاه اما

ده تعجب آمده رو برگشتم که متوجه شدم روناک آم   ری که حالم رو به راه شد مس یکم
 کردم.

 درونش گوش دادم! ی مثل برفش و به صدا ی ها  الیبردم تو   رو سرم

که گفت   یز ی از چ هیکنه بعد چند ثان تینوازشش کردم که حس امن یآشفته بود کم  یلیخ
 شوکه 

 چه کار کنم. دونستم ی نم شدم

 ردمون رو زده باشن! نجایممکنه تا ا چطور

 درنگ سوار روناک شدم و گفتم:  یب

 ! کشونیدختر منو ببر نزدبدو  -

باد سرعت داشت و   نیبا روناک لذت بخش بود ع یراه افتاد. سوار ی بلند هیبعد ش اونم
 تاخت. یم فیمثل گل لط

 موهام لذت بردم.  ی باد ال یرو فراموش کردم و از باز زیهمه چ ی لحظه ا ی برا

  ستادیبلند خار ا ی پشت بوته ها قهیچند دق بعد

  بوته ها رو کنار زدم یشدم و کم ادهیازش پ آروم

و سالون ها و جادوگرها   یاغ ی  ی و گرگ ها اهیس  ی آشام هااز خون  ی اد یتعداد ز   دنید از
  به تنم افتاد! یلرز

 هم فراموش کرده بودم با حس پوزه نرم روناک به خودم آمدم.  دنیکش نفس

 بود. یتنها نبودم خودش کل جان یکه ا نیهم
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 :دم ی لب غر ریو ز تو سرم  دمی حرص کوب با

همه قدرت تو    نیا یعتیطب ی بانو یفرشته مرگ   ،یتو ملکه قدرت ا یدختر به خودت ب -
 ! ارهیهمشونو از پا در ب تونهیم

 . میجا دور شد و بعد سوار روناک شدم و از اون  دمیکش قینفس عم چندتا

  هینباشه اون  یزود لو بره هر چ تونهی باشم. رفت آمد روناک م نیخبر چ هیبه فکر   د یبا
 استتار براش مشکله!  و کلهیدرشت ه وونیح

 بود.  تیکه بعد روناک ساخته بودمش اما اون مامور  ی مت افتادم پرنده ا ادی  هوی

 گفتم:   انیبه ک   عیبه چادر ها سر مید ی رس یوقت 

 برسند؟!  دیسپ ی آشام ها مونده تا گروه خون  گهیچقدر د  -

 . شنوهی نه صدامو م دهی رو د  وانمود کرد که اصال نه من یو نداد و طور   جوابم

 صداش زدم.  دوباره

 با توام؟  انیک  -

هم داشت   انیک  ی ها یمسخره باز  نیبود عصابم خورد بود ا ییاعتنا یجوابم بازم ب اما
 .کردیعصابم و خورد تر م 

 بار سوم صداش زدم. ی برا

 ها برسن!  آشامخون  نی قراره ا یبا تو ام ک  انیک  -

روح بود   یب هاشگرفتم و زل زدم به صورتش چشم  قشوی تینگفت با عصبان یچیه اما
داشت کنترل   یکیهاش و  که اعمال و کار عروسک متحرک جلوم بود هی  انیک  ی انگار به جا

 .کردیم
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به  یچ ی خونش بگردم اما ه یشگیکردم دنبال عطر هم یکردم و سع تعجب نگاهش با
  .یچیه

 ه؟ یپس ک  ستی ن انیک  ن یامکان نداشت اگه ا نیا هن

 ول کردم و چند قدم عقب رفتم اما اون مسخ شده اون چند قدم رو پر کرد!   قشوی

 نبود.  شناختمیکه م یانیک  هیآدم رو به روم شب نیا

آدم   نیاست. ا نهیکه پر ک  هاشروز  نیا هیقبل سادنا بود نه شب هاشروز  هینبود نه شب نه 
 قرار داشت.  یکیتار ی ایدن  ینگاه خال نی بود انگار پشت ا ی ا شهیرو به روم نگاهش ش 

 بود!  بهیکه با من غر قیعم یکی تار هی

  کابوس تموم بشه نیبار پلک زدم بلکه ا چند

 آمده  انیسر ک  ییچه بال  یعن یکابوس نبود!   اما

 .امندیس ادیو بهم حمله کرد که مصادف شد با فر  دیدرخش هاشچشم  هوی

  ُودوِ   هیمراقب باش اون   تایبن -

کل تو  یبیخورد که درد عج نمیبه قفسه س یصداش حواسم و پرت کرد و مشت محکم اما
دورم مدام دورم  ییسرخ و طال   ی رفت اما پروانه ها ادمی  دنینفس کش د یچیوجودم پ

 و مراقبم بودن.  دادنی و بهم هشدار م دنیچرخیم

بار دفاع کردم و   نیو سر پا شدم که دوباره حمله کرد ا دمیکش یو دردناک قیعم نفس
هم فرز تر بود. فقط   اهیس ی از خوناشام ها یتر بود حت ی قو انیبهش مشت زدم از خود ک 

 ! ه؟ینقطه ضعفش چ دمیفهمی م د یبا

از حواسم   یممکن بود تمرکزم و به هم بزنه مخصوصا االن که بخش امند یزدن با س حرف
که شروع کرد   ی . درست لحظه اکردمی د با دقت حرکاتش و نگاه مبو  نمیدرد قفسه س یپ

  محفظه است هیبه مبارزه حس کردم قسمت قلبش حالت 
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حواس    نیگاهش زدم و از ا   جیبه گ یاز مشت هاش رو مهار کردم ضربه محکم چندتا
 . نشیاستفاده کردم و دستم و فرو کردم تو س شیپرت

  ن یدرش آوردم مثل جنازه رو زم  یتوش بود وقت اهیس  ی با محتوا شهیش  هیکمال تعجب  در
 . شدی کنترل م شهیش نیا  قیافتاد. پس از طر

  با  یتقر میشفا بخشم با وجود کم بودن انرژ ی رویتر شد و متاسفانه ن دیشد   نمیقفسه س درد
  اثر بود یب

 گفت:   ایو بلند بشم س رمی چند نفر و حس کردم تا خواستم گارد بگ امدن

 . میآروم باش ما  -

 زدم و گفتم:  هیراحت شد و دوباره به درخت پشتم تک المیخ یکم

 هم خبر کن! کایدارم ها اجیخون احت به -

. چشم هامو باز کردم و نگاهش کردم دیبه مشامم رس انیکه رفت عطر خون ک  ایس
 زد و گفت:  ی پوزخند

 بده افرادشو با ودو ها ادعاهم داره.  صیتشخ تونهیکه نم ی املکه  -

جواب   ینگفتم نه بغض کردم نه ب یزی کالمش تا قلبم رفت و به دردام اضافه شد اما چ زهر
 حوصله دهن به دهن شدن باهاش و نداشتم.  گهیبودم فقط د

که خودشو به خواب زده، نگاهم و   ی مرد ی برا یقراری اما بسه ب شمیقلبم نم یقرار  یب منکر
. فرود امد  شدی نم نی بهتر از ا دمی ازش گرفتم به آسمون دوختم که همون موقع مت رو د

زدم  شیکوتاه به کاکل رنگ  ی رو دستم نشست و سرشو خم کرد صورتم و جلو بردم بوسه ا 
  و من صداش رو تو ذهنم  دادیبا سر انگشتم پرهاش و نوازش کردم اون گزارش رو م

 سرخ بود پرواز کرد.   نیکه خبر آوردن از مقر متحد  دشی جد تی داشتم بعد از دادن مامور

 امد:  انیک  ی که صدا کردمی رفتنش و با نگاهم دنبال م ریمس
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 اتحادت خانم کوچولو!  ی رو یبهتره تمرکزت و بزار ها وونیبا ح یگشتن و باز ی به جا -

امد بدون   کایها  یوقت به گفتنش نداشتم. یلیحرف داشتم که بزنم اما م ینگفتم کل یزیچ
  حرف مشغول درمانم شد

رو فرو   شمین ی هم دستشو آورد جلو که از خونش بخورم بدون حرف دندونا امندیس و
بعد چند   گشتیو مشغول شدم با هر جرعه انگار جون توتنم برمکردم تو مچ دستش 

دستش   کا یکنم ها  فیرو ضع  ایس  شدیاما نم خواستی ون ملحظه کنارش زدم دلم هنوز خ 
  و آورد جلو که سر تکون دادم

 اصرار کنه که گفتم:  شتریب  خواست

خون دادن به من تو رو از پا  ی استفاده کرد روتیتو االن از ن یاضطرار طمونیشرا -
 برو لب تر کن.  ایبلندشو با س  ندازهیم

گرفت بدون حرف دستش و آورد جلو با    مکث رفت که همون موقع دامون جاشو با 
به روش زدم و با کمال   ی هاش به مچش اشاره کرد لبخندتعجب نگاش کردم که با چشم 

 تعارفش و قبول کردم و شروع کردم به خوردن خونش!  لیم

قابل تحمل    ی لیهم خ  نمیدرد قفسه س کردمیرفت حس م نیبار عطش خونم کامل از ب نیا
نگاه کنم خودم رو مشغول بستن پارچه دور دستم نشون دادم    انیبه ک  نکهیشده بدون ا 

 وگفتم: 

 قراره برسن!؟  یک  دیسپ  ی خوناشام ها نی ا -

 !کنهیداره نگام م ینیب  زیبا ر دم ینداد که برگشتم سمتش که د یجواب

 براش باال انداختم و گفتم:  ابروهامو

 سوالم جواب نداشت؟!  -

 :به تاسف تکون داد و گفت سرشو
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 . رسنیم گهی تا چند ساعت د -

 رو صدا زدم.  ندایلب زمزمه کردم و بلند شدم و ل ر یز ی ا خوبه

 ! ایبدو ب ندایل ی آها  ندایل -

 امد وگفت:  عیسر

 ! ن؟یداشت  یامر بله بانو  -

 متوجه بشه. یمن نذار کس  شیپ اریزود تر کمند و افسون و ب -

امن نبود هر لحظه ممکن بود با   جامون می نداشت ی خوب تی رفت موقع  عیچشم.و بعد سر -
 م ی بش ری حمله اون ها غافلگ

و کامل براشون   تی کردم آرامش خودم و حفظ کنم و موقع یامدن افسون و کمند سع با
 دادم که کمند گفت:  حیتوض

 ی خوناشام ها ی آماده است فقط برا ی که خواسته بود ییزا یبا کمک افسون تموم چ -
 .می دونستی چون تعداد شون و رو نم میبکن یکه قراره اضافه بشن نتونستم کار ی دی جد

 رو تکون دادم و گفتم: سرم

  میدونیبرسن نم  دیسپ ی خوناشام ها ی وقت نیخوبه فقط حواستون و جمع کن یلیخ -
 کدومشون با ما هستن و کدومشون به اجبار همراهمونن. 

 گفت: کمند

 هم داره؟  یمگه فرق -

انجام نده  خودش  لیممکنه اون کار و درست و با م دهی رو انجام م یکه به اجبار کار یکس -
 کارمون سخت تره!  نیهم ی برا ادهیز  شیو خرابکار  انتیو درصد خ



 وارونه   ی ا ی دن 

 
364 

 

  ختمی مامان گرم کردم اما ذهن به هم ر ی سرم و با کتاب ها یچند ساعترفتنشون  بعد
 تمرکز کنم  ذاشتینم

باشه کارمون سخت تر   دیسپ  ی خوناشام ها نیاگر جاسوس ب یحمله بودم و از طرف نگران
 تهش قشنگ باشه.   دوارمیفقط ام شهیم

  نداشتم یاون ها حس خوب تیبه اکثر   دنی رس دیسپ  ی خوناشام ها یوقت

 گفتم:   ی رسا و جد ییبا صدا  نیهم ی برا

من به   نیراه امده رو برگرد  نیهم  ن یامد نجایهرکس از شما اگه صرفا  بخاطر پادشاهتون ا-
  ای  دیشما رو تبع  دیسپ ی قدرت رو دارم که اجازه ندم پادشاه خوناشام ها نی ا عنوان ملکه 

 بکنه! هیتنب

 نشونه از دو دل بودنشون بود!  کردنیخودشون م ن ی که ب ییپچ ها پچ

 ! کردیافتاد که با غضب نگاهم م  ان یبه ک  نگاهم

 گفت: هویکه  اوردمیخودم ن ی رو به

  نی کنن تو ا دای حضور پ د یاگه گفتم همه با دهستمیسپ  ی پادشاه خوناشام ها ان یمن ک -
که ملکه قدرت امر کردن حضور تو   یزیخودم بوده طبق چ یتاج گذار ی اتحاد صرفا برا
 ! ست ین یاتحاد اجبار

 ی خوناشام ها نیب ییجا  گهیجمع با اتحاد سرخ هم قسم بشه د  نیاز ا  یاگر کس یول
 مالقات با ملکه مردگان امضا کرده   ی سره خودشو برا هی  طی داره و بلن  دیسپ

  دیسپ ی پادشاه خوناشام ها   انیک  نکهیبخاطر ا  انیک  دیتو شوک بودن نه بخاطر تهد  همه
 بود 

 هزارساله رو انتخاب کنند!  یمیخوناشام قد کی نبود   دی تعجب نکردم بع ادی من ز یول

 ! انیک  یتاج گذار ی راه انداختن برا یکوب ی چند ساعت به سرعت جشن و پا بعد
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 ضرورت داشت؟  یواقعا جشن تاج گذار یطیشرا  نیتو همچن یعنی

 یشدم به جشن تاج گذار ره یزدم و خ هیدرخت تک هیبه   اهویهمه ه نی دور تر از ا یکم
 .انیک 

شدن   ال یخ یب ونی مدبه هوش امدنش هم  نی سادنا خوش حال بود و ا  انیاز ک  شتریب
 بود  نمیمن از نفر

کنار هم اما   دنشونیتنها باشه سخت بود د انیک  یجشن نیتو همچن خواستینم دلم
 بود! انیک  یناراحت دنیسخت تر از اون د

 نداشت  یبه من و احساسم توجه انیک  درسته

 هاش اما من هنوز عاشقشم . ی تموم بد با

 بخوام خودم رو بهش ثابت کنم و توجهش و جلب کنم! نکهیخسته شدم از ا گهید یول

 به مقصد برسه!  دی شا  یالیخ یب  انوسی تو اق کنمی احساس اشتباه رو رها م نیا

وقت بود که باهاش حرف   یلی،خ   نِ یآئ دمی کنارم نشست بدون نگاه کردن بهش فهم یکس
  ام رو بذاره کنارخ ی ها الیخ ن ی بلکه ا کردمی م تی نزده بودم درواقع فاصلم رو باهاش رعا

 چقدر موفق بودم  دونمینم و

 سکوت گفت:  قهیچند دق بعد

 ! ؟یکنیجشنشون شرکت نمچرا تو -

 نگاهش کنم جواب دادم:  نکهیا بدون 

 ندارم!  دی به گروه سپ یام و ربط یمن خوناشام خاکستر نکهیا  ی برا-

 باهاش نداشتم  یرابطه چشم ی برا  یلیم چیرخم بودم اما ه میبه ن رشینگاه خ متوجه
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  حوصله بودم یاز قبل خسته و ب شتریروزها ب نیا

 بود  دیزبون دراز بع تای از بن نیکلکل نداشتم و ا  حوصله

 ! ترسوندی به سکوت داشت خودم هم م دیشد   لیم نیا درواقع

 دوباره سکوت و شکست و گفت:  نیآ

 ؟!  یو انقدر سرد نباش یچه کار کنم منو ببخش-

 نگاه ممکن و گفتم:  نی بهش نگاه کردم منتها با سرد تر بار  نیا

و سرت تو کار خودت باشه و درضمن حواست و بده به   یر ینگ میمن تصم  ی برا نکهیا-
 ! ی دیگروهت که چند قرنه دل بهت داده و تو نفهم ی سودا بتا

 ! شهی!مگه نه؟اخه سودا ؟اونم عالقه به من؟!باورم نمتا؟یبن یکنی م یشوخ یدار-

 دور زانو هام حلقه کردم و سرم و گذاشتم رو زانوهام و گفتم:  دستمو 

فقط فکردل   دیکنی دوستون دارند توجه نم یکه واقع ییوقت به اون ها چی شما مردهاه-
 ! نیخودتون

 !؟ی داد ینجوریکه جواب عالقم و ا  ی تو به فکر دل خودت نبود-

 گفتم:  یهام تو هم گره خورد و با لحن محکم ماخ

که  ستمین ی درضمن من کس نهیگرگ  ک یاََبرخوناشامم نه   کی من فرق داره باتو، من  طی شرا -
هم تو   شهینفر و خراب کنم من از عالقه سودا بهت خبر داشتم و هم  هی چند قرِن   ی آرزوها

به من   ی خودت کرد شیپ  یالیکردم حاال اگه تو فکر و خ تی رفتارم باهات حدم رو رعا
 ! ستی مربوط ن

هم توجه   نیآئ ی هم از جام بلند شدم و دستامو بغل کردم وراه افتادم به صدا زدن ها بعد
 نکردم.
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 و من باشم من!  خوادی طرفه م هیجاده   کی   دلم

خاله خرسه که فقط لب و  ی ها یهمه ادعا و دوست نی ا نی راه برم و دور بشم از ا انقدر
 دهنن!

 وارونه شدم  ی ایدن نیاول که وارد ا ی روزا چقدر

  داشت یخاص  جانیدور از باورم بودو ه زیچ همه

وجود    یمنف یانرژ  مانمیهم پ ی دور اتحادم و آدما کنمیاالن سردرگمم انگار حس م یول
 داره

 ! شنیماز همراهام کم  یکی  یکیتنها ترم و  رمیجلوتر م  یهرچ کنم یم حس

  یده تا صدتومن یتومن کی هزارتا   ی به جا خوادیاز تنها بودن برعکس دلم م ترسمینم
 داشته باشم ! 

اتحاد   نیبه من و ا یک  دونمی حاال نم یول کردی م تم یسادنا اذ  ینینگران خبرچ  روز ید تا
 وفاداره ! 

 !   شمیم  نیهم دارم بدب انیبه ک  یحت

 که قلبش و بهش باخته اعتماد نداشته باشه  یترسناکه آدم به کس  یلیخ نیوا

  شهیم کی سالون داره از پشت بهم نزد هیکه همون لحظه حس کردم   دمیکش یآه

 شد و بهم حمله کرد! حیلگد محکم پرتش کردم عقب که جر هیسرعت برگشتم و با  به

 زد یدستام دست و پا م ریز  قهیعرض چند دق تو

 و گفتم: دمی صورتش غر تو

مثل تو   ییعرضه ها  یبا فرستادن ب ست ین فی لشکر حر هیرو   تایبگو بن ست ی برو به رئ-
 ! رهیرو ازم نگ یلذت نبرد واقع
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 زدم! ی از من دور شد پوزخند شهیکه از کمان رها م یریهم ولش کردم که مثل ت بعد

 کردم: زمزمه

 ترسو! -

 روزها سقف باالسر منه. نی که ا یو اوج گرفتن در آسمون خواستیپرواز م دلم

به لب هام  ی بال هام رو حس کردم و بخاطر وجودشون لبخند یهام رو بستم نرم چشم
 امد 

انگار  کردمی بدنم حس م  ی کردم و حس رها و آزاد بودن رو با تک تک سلول ها پرواز
 و منتظره که بهش برسم!  ستاده یمن ا  یقدم  کیدر   یخوشبخت

  ی پاهام رو برا یوقت یچقدر پرواز کردم و بعد مدت ها روحم رو آزاد گذاشتم ول دونمینم
 ! دیرسیبه گوشم نم   گهید دیسپ  ی خوناشام ها یکوب  ی پا ی گذاشتم صدا نیزم ی فرود رو

تفاوت داشتم   یدر حال جمع کردن بساط جشنشون هستن ب دمی که جلو تر رفتنم د یکم
 من رو متوقف کرد!   یکس ی که صدا رفتمی سمت چادرها م

 ! ن؟ی نشد میما سه ی ملکه چرا در شاد-

به نظر   یی مایشدم مرد جا افتاده و خوش س  قیبه چهره اش دق ی نیب زی و با ر برگشتم
 د یرسیم

  المیخ دشی پارچه سف کی که از چهره اش به من منتقل شد و روح  یواقع حس آرامش  در
 !کردی ز بابت دشمن نبودنش راحت مرو ا

 کوتاه زدم و گفتم:  ی لبخند

 توش نداشتم !   ییبود و من جا دی سپ ی خوناشام ها ی جشن برا ن یا-

 ! نیگروه ما هست اریشما صاحب اخت بانو  دینفرما -
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 شدم و بعد گفتم: کی قدم بهش نزد چند

شما   نی اََبر خوناشامم ! و تو آئ هیمن  قابل انکاره   قتیحق یول نیشما به من لطف دار-
 خودتون درمراسم هاتون ممنوعه  ر یغ ی ازخوناشام ها یوجود هر گروه

 نگاهم کرد و گفت:  نیحرفم با تحس  نیا با

 بانو !  دی ریمنو بپذ مانیکردن پ دهی رو برگز یقیفرد ال-

 سادنا شوکه شدم!  ی بگم با صدا یزی امدم چ تا

 دنبالتون گشتم  یلی!خن؟یهست  نجایپدر شما ا -

 مرد با محبت بغلش کرد و گفت:  اون

 !  دمی تا برم دنبال شکار که بانو رو د رون ی از جشن امدم ب  ستیوقت ن یلیخ-

 نگاه هم بهم ننداخت رو به پدرش گفت:  مین یحت سادنا

بهش وفادار  میثابت کن انیبه ک  د یاونجا با  نیایشما هم بعد شکار ب انیک  ش یپ رمی من م-
 ! می هست

 سر تکون داد و سادنا رفت!  پدرش

 از پدر سادنا فاصله گرفتم !  کی با اجازه کوچ ک یبا   منم

 دور از انتظار بود!  ی دختر نی واقعا همچ یپدر نیهمچن از

 کنه!  رییباعث شده که سادنا تغ  یفکر کردم چ  نیتکون دادم و به ا یسر

 گفت:  یبا لودگ  شهیوارد چادر شد و مثل هم امندیچادرم مشغول مطالعه بودم که س تو

 ملکه ما چطوره؟!  یآبج سالم

 زدم و جواب دادم:  ی ملکه گفتنش لبخند یلفظ بانمک آبج نیا از
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  کارت دارم! نیبش نجای ا ایگفت اما سر پا ام ب شهیخوب که نم-

 ی بحث جد یامد وقت یاخالقش خوشم م نینگاهم کرد از ا  ی به روم نشست و جد رو
 کنار! ذاشتیرو م یشوخ ایس  شدیم

 مکث کردم و گفتم:  هیثان چند

 در مورد ودو ها و سالون ها بدونم!  شتریب خوامی م-

 صداشو صاف کرد و گفت:   ی سرشو تکون داد و با تک سرفه ا ایس

 هیشب  ی و برا رندیگی جون م اه یس ی هستند که با جادو ییودو ها در اصل عروسک ها -
اون جادو کنند و بعد اون جادو رو   یچند قطره خون اون طرف رو قاط  دی نفر با هیشدن به 

و   شهیخاص خونده م ی و بعد ورد ذارندیاون عروسک م نهیتو س یقلب مصنوع ک یمثل 
در  شهیکه ورد رو خونده کنترل م یتوسط کس مالشو تمام اع ره یگیاون عروسک جون م 
که سازندش بهش از راه دور   دهی رو انجام م یاون فقط کار ستین یچی واقع ودو خودش ه

 !گهیم

 تکون دادم و گفتم:  سرمو

 ساختن! ی جونور ترسناک و احمقانه ا چه

 حرفم سرشو تکون داد وگفت:  دی در تا ایس

که قانون رو   ییهستن کسا  شه یانجمن ساخت ودو رو ممنوع کرده اما هم هیادیمدت ز-
 نقص کنند!

 گرفت و گفت:  ینفس ایس

از خون   شونیزندگ  ریکه اکس دونمیقدر م نیهم دونمی از سالون ها نم ی ادی ز زی من چ-
کردن و   ه یخونش و تخل انهیقبل مادر تو رو به به طرز وحش  عتیو دختر طب  عتهیدختر طب
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اما با   ارن یت ببال رو سر مادر ن یهم خواستنیبا کمک جادو چند قرن نگهش داشتن م 
 کنن!  یو نتونستن کار دنیبه توافق نرس اهیس ی خوناشام ها

 زمزمه کردم و گفتم:  ی لب درسته ا ریز

 ازشون بفهمم!  شتریب دی محدوده و با یلیخ  نایا یرو بهم گفته بود ول نایهم ا  نی ائ -

 گفت: ایس

 برسه نه خوناشام ها نه سالون ها!  یقطره خون تو به کس هی ذارمینگران نباش من نم -

 زدم و گفتم:  ش یهمه مهربون نیبه ا ی لبخند

چون تو    شهیسمه و باعث مرگ اونا م گهید ی سالون ها و خوناشام ها  ی خون من برا-
قدرت هام مکمل هم    ستی فرشته مرگ خالص ن ا ی عتیخون من فقط قدرت دختر طب

که من در   خورهیم ا یرو نیردسرزمدادن و خون من فقط به د لیشدن و خون من رو تشک
من   یروزی خونم ضمانت پ یعنی گرفتم   اتحاد نیسرخ رو به ا ی ها یمقابل اون الهه ها و پر

 نبرده!  نی تو ا

 با تعجب گفت:  ایس

 ! تایبن  یکرده باش ی معامله خطرناک نیهمچن  شهیباورم نم-

 معامله خطرناک؟!  یذاریرو م یشناس فهیچرا اسم وظ-

به اونجا    تیگبرده  ی امضا ی عنی  ایرو ن یدادن خونت به سرزم یستی دختر تو متوجه ن-
  به هم خوردن تعادل یعنیاونا  ی ایقطع ارتباط ما با دن یعنی

 زه؟ یری به هم م زیهمه چ یجنگ نباش نی ا روزیاگه پ یدونیم

زنده از   ا ی  شمیم روزی پ ای  ستمی جنگ من ن ن یبازنده ا دونمی م نویا یول  دونستمینه نم-
 ! امینم رونیاون ب
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  یعنی وفته ی قطره از خونم که به دست آدم نااهلش ب هیمادرم خوندم  ی تو کتاب ها من
 ....  نیهم ی فاجعه برا

 . رسهی وقت به دستش نم چیرو به ملکه مادر دادم که ه یز یقول چ  نیهم ی برا

 تر آورد و گفت:  نی صداشو پا   امندیس

دادن ملکه مادر گناه   یباز  ارهیسرت م ییاگه ملکه مادر بفهمه ممکنه چه بال  یدونی م -
 . ستین یکم

  یکی به نشان الماسم که از طرف ملکه چشمه گرفتم و االن من  که دلم گرمه   ینه تاوقت -
 هستم. ا یرو ن یاز افراد با مقام و منصب سرزم

 : دیبا تعجب پرس امندیس

 بهت نشان مخصوص دادن؟!  شونیو ا ی تو واقعا با ملکه چشمه مالقات داشت -

 فهمم؟ ی منظورت از نشان مخصوص و نم یاره خب ول -

ملکه مادر  یها دارند حت  ییو همه ماورا دنشی د ی که آرزو ی دیرو د یدختر تو کس -
 رو مالقات کنه. شونینتونسته تاحاال ا 

 . نمشیخب حتما الزم بوده من بب -

 !شهی کمتر م یاز ماه وتیک  ی که ا یش یاونقدر خنگ م یچرا گاه  تایبن ی وا -

   چپ نگاهش کردم که ادامه داد -چپ

و افراد    اهی س ی خوناشام ها ی هستند که حت یمهم یلی فرد خ  دایملکه چشمه آرش  تایبن -
  شونیجونشون رو بدن. فقط مالقات با ا  شونیا  دنی د ی اتحاد سرخ هم حاضرن برا

 ما رو چند برابرکنه.  ی ت هاقدر تونهیم

 راحته.  المیرو دارم خ شونی درسته پس من تا نشانه مخصوص ا  -
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 نمی نشون مخصوصت رو بب شهیم تایبنآره، - 

نگاه   دیدرخش م یشونیو الماس رو پ دمی کش میشونیو تکون دادم و دستم رو وسط پ سرم
رو   دمی دوباره دستم و کش قهیلب هام آورد. بعد چند دق ی رو ی لبخند  ایمتعجب س

اطالعات  دیسپ  ی در مورد خوناشام ها یکم ایشد. س یکه نشان مثل قبل مخف میشونیپ
 بهم داد و بعد رفت. 

 

بدون توجه بهش از   خواستمی رودر رو شدم م انی زدم که با ک  رونیاز چادر ب ایرفتن س بعد
 گفت:   کنارش رد بشم که بازوم و گرفت و

 منتظرت هستن.  دی سپ ی خوناشام ها -

 منتظر منن؟!  ی چ ی برا -

 .یفهمی خودت م ایب -

و پشت سرش راه افتادم،   دمی کش یکالفگ ی از رو ی هام رو تو حلقه چرخوندم و نفس چشم
مختلف خونشون داشتم کالفه   ی بودم، از عطر ها دی دو هزارتا خوناشام سپ نی بعد ب یکم
 از طعم خون همشون مزه کنم. خواستیو به شدت دلم م شدمیم

 خودم و کنترل کردم و گفتم:  یسخت به

 ! ن؟یداشت یخب بامن کار -

 از خوناشام ها امد جلو و گفت:  یکی

  میتا ماهم جونمون رو بزار نی نبرد باش نیا روزی وجود داره که شما پ ینیبانو چه تضم -
 م؟ ی با افتخار ببر ا ی می ریبا افتخار بم  وسط که

 و تکون داد و گفتم:  سرم
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  ن یتو ا شمی کشته م اینبردم  نی ا روزی پ ایهم گفتم من   ایرو نیدوستان من به افراد سرزم -
 نبرد.

  ازین من می رو انتخاب کن یراه درست هیفقط کاف ستی ن یروزیبه پ ازیبا افتخار مردن ن ی برا
که بدونن هدف من   خوامی رو م ییمن کسا  هی روزی ندارم که قصدشون فقط پ ی به افراد

ماورا دنبال   ی ایمقابل افراد ظالم و قدرت طلبه که فراتر از دن ستادنیگناه و ا ی نجات افراد ب
 . هستن ییقدرت نما 

حاال هر کس خالف نظر من    ستمیشدم که با تموم قدرت و توانم جلوشون وا   دهی برگز من
شجاع و   ی به همراه ها هیمن و بق کنهیهم ازش گله نم  یبره کس تونهیم کنهی فکر م

 . میداریرو به اجبار نگه نم یو کس  میدار  ازیهمفکر ن

 رفتن.  تیحرفم دوسوم جمع نیا  بعد

بود اون ده درصد   دی مونده رو چک کردم نود درصدشون روحشون سف  یافراد باق هیبقروح
و   د یگرفت. تعداد افراد جد  دهی ناد شدی تو روحشون وجود داشت که م یزیر  ی هم لکه ها

  رفتمیاون ها هم درست کنن.داشتم م  ی با کمند و افسون هماهنگ کردم تا صالح برا
  آب بدم هم شکار کنم  یسمت محدوده اتحاد سرخ تا هم سر و گوش

 ! اهیس ی شام هاخون قدرتمند خونا ی لک زده برا دلم

 کردم و گفتم:  یمکث دمی رامونا رو د که

جدا    یگروه چی بار همه باهم ه نیسمت قرارگاه امن ا  می کنیفردا صبح زود حرکت م -
 . رهینم

 ست؟ ی به نظرتون زود ن یچشم بانو ول -

  الیزودتر جامون امن بشه خ یهرچ  میندار یکار گهی د نجایا دستی فا ی موندن ب  نجاینه ا -
 ه! من راحت تر

 که اتحاد سرخ اردو زده بودند  ییجوابش نموندم و رفتم سمت جا  منتظر
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  ی تو ذهنم زمزمه کرد که برا یزیو چ بودم که مت امد رو شونم نشست ده ی نرس هنوز
به   کهیکه انقدر به من نزد یرفت، چطور ممکنه کس ادش ی دنیحس کردم قلبم تپ ی لحظه ا
 کنه. انتیمن خ

و جواب   یمطمئن   دمیبار از مت پرس  نیدهم ی برا کردمیکه قبل از همه به او اعتماد م یکس
 بود.  زی چ هیاون هر ده بار  

 . دمیمن مطمئنم که اون پسر رو تو گروه شما د -

اون با   افهیشباهت ق  دی نبود جز... نه امکان نداره شا ی.داد کسیکه م  یتموم مشخصات و
 .کنهیکار و نم  ن یوقت با من و اتحاد ا  چینه اون هباعث اشتباه مت شده اره وگر یکس

از طرف اون   انتیتالش کرده امکان خ یلیشاهد تموم زحمات من بوده خودش خ اون
و   کردی داشت کالفم م ادمیز  ت یو عصبان یبه خون و نگران ادمیصفره اره صفره، عطش ز
عطرش و دنبال کردم که  ی خون مشامم و پر کرد بو ی . بودادمی کنترلم وداشتم از دست م

سمت اردوگاهشون که    رفتیشده بود و داشت م   یکه زخم اهیخوناشام س کیبه   دمیرس
 مثل عجل معلق باال سرش ظاهر شدم. 

که بتونه جون خودش و نجات بده   نبود یهم طور تشی من رنگ باخت وضع دنید با
 جنگل و پر کرد گوش خراشش  ادیگردنش و شکونم و فر  عیسر

باشه برام که اتحاد  یزنگ خطر نی که ممکنه ا دادی عطش اجازه فکر کردن بهم نم اما 
 سرخ بهم حمله کنه.

کردم، تشنه   هیزخمش و با لذت تموم خونش و تخل  ی و فرو کردم تو جا شمین ی ها دندون
تا خواستم زود اجابت شد چون سه   نی. انگار اخواستی نبودم اما دلم بازم خون م

 . دنی خوناشام سر رس

شده بودن نگاهشون کردم و تو    نیکه با خون رنگ  یشین ی گر گرفته و دندونا ی هاچشم  با
شد   نیعطر خونش مانع از ا ی و رفتم باال سر دوم و خاکستر کردم  شونی کی هیاز ثان یکسر

 فرار کرد. تی وضع  نیا دن یبا د  یکه خاکسترش کنم، خوناشام سوم
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 کردم و بعد خاکسترش کردم!  هیبا آرامش کامل خون خوناشام دوم رو تخل منم

 . کنهی م شیعصبان ی و حساب رسهیاتحاد سرخ م سی رئ انیشکار به گوش بر  نی خبر ا احتماال

  ی حرف ها  کردمیچرا هر کار م دونمی شاهد حرص خوردنش باشم. نم  تونمیکه نم فیح و
 . شدینم پررنگ ترهم مبدتر تو ذه چیه  شدکهیاز ذهنم پاک نم  مت

 (انی)ک 

 ی پادشاه خوناشام ها نکهیسرانه اون حرفا رو زد اما حق داشت من با ا  تاخودی بن نکهیا با
مجازات   یکه کس کردی . و اگر اون قصد مشدمیحساب م  تای دست بن ریبودم اما ز  دیسپ

 بشه من حق مخالفت نداشتم.  ده ی بخش ایبشه 

که انقدر  گذرهی تو سرش م ی روزها چ ن یا دونمی با ما مشورت کنه نم ستیبد هم ن اما
 . کنهیم یودور رهیگی فاصله م

وارد گروه شد و نسبت به   ش یکه چند ماه پ ییدست و پا  یتفاوت داره با دختر ب یلیخ
اعتماد    ی ب کنمی بود. اما االن حس م دی جد ی داشت و دنبال تجربه ها جانیه زیهمه چ

 .ستیمثل سابق ن گهید شده نسبت به من 

 پاش  ریسره که نشسته ز   رهی سر اون پسر خ ری کار هاش همه ز نی ا لیدل حتما

خوناشام   کی جفت  تونهینم دی خوناشام سپ هی دونهی که م امندی اما س دونهینم تایبن
 بودم که سادنا وارد چادر شد.  تایچقدر تو فکر بن  دونمی بشه. نم یخاکستر

 داد ی صداقت نم ی و حرفاش بو نگاهش

کنارم بود.  یامد و تو غم و خوش یمن م ی نبود که چند قرن پا به پا یهمون دختر اون
  نداشت شناختمیکه م  ییبه اون سادنا یشباهت  چیدختر ه نیا

 :دمی بهش زدم و پرس ی اصداش به خودم امدم و لبخند نصفه با

 ! ؟ی فتگ  یزیچ -
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 !؟ زنمی دو ساعت دارم صدات م انیحواست کجاست ک  -

 حاال؟!  یگفت ی بود چ ری فکرم درگ  دی ببخش -

 جناب پادشاه.  یکن  ییاز ملکه رو نما ی خوای م یگفتم ک  -

 که بخوام ملکه انتخاب کنم.  ستین یجور  تیاالن موقع -

 ملکه معلوم بشه.   یقبل نبرد اصل دی با  انیک  ی چ یعنی -

 . ستیازش ن ییرونما  ی برا یمناسب  تی موقع کنمی سادنا من انتخابم معلومه فقط فکر م -

 ! ه؟یانتخابت ک  -

 که آگاپه برام کرده. هیانتخاب من انتخاب  -

 نشون مشترک در کاره؟!  هی  یعنی -

 هست متوجه شدم. یاره چند وقت -

طرز   نیاز ا  ی شد لحظه ا  نیمگسادنا تو هم رفت و نگاهش خش افهیحرفم ق نیا با
 گفت:  یشد. بعد مکث کوتاه ینگاهش ته دلم خال 

 طور، من برم هوا بخورم.  نیکه ا -

که اون جفت من   شهیمن نشست و حاال متوجه م  ی سال به پا ن یرفت. حق داشت چند و
از ما انتخاب شده   ری غ یکیچرا  دی سپ ی با وجود قانون خوناشام ها می و من در عج ستین
  یخوناشام خاکستر کی چرا  کنهی ها رفتار م بهیکه باهام مثل غر یکیجفت من شدن.  ی برا
 . دونمیگاه رو حق سادنا میجا  نیملکه من بشه من ا د یبا

داشته باشه و من به اشتباه برداشت کرده باشم و    ی ا گهید یاون نشون مشترک معن نکنه
مثل   یروزا چته چرا دار ن ی ا انیگندت بزنن ک   ی . اذاشتمی م ونیاالن با سادنا درم دینبا

 برنامه!  یو ب دهیانقدر نسنج  یکنی ها رفتار مبچه
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با  .یشیحساب م  یفرهنگ راثی جز م ایخود دار باش مرد مثال هزار سالته و به قول س یکم
باهاش حرف بزنم. بفهمم چرا   یبلند شدم تا برم کم ختیدوباره عصابم به هم ر ایفکرس

 بامن دشمن بشه؟!  دی از افراد خوب من چرا با یکیانقدر باهام بد شده  

 کنم که... دای رو پ ایتا س  رونیفکر از چادر زدم ب  نیا با

 گفت: یو کمندشدم که م متوجه حرف افسون  یاتفاق که

پنبه گذاشته و   هاشطرف انگار تو گوش  یهمه طرف و دوست داره ول  نیا چاره یب  تایبن -
 هاش هم بسته.چشم 

 حرفش گفت: د یهم در تا  کمند

عقلش من اگه جاش بودم    ایبه حرف دلش باشه   دونهی تو برزخه نم چارهیاره دختر ب -
 . کردمی نابود م قطعا نفر سوم رو

  ی! ولخواد؟ی رو م گهید  نفر کی  امند یبود؟ نکنه س  یک  یعنیاز عشق و نفر سوم  منظورشون
 ! امنده؟ی جز س یعاشق کس تا یخوبه، نکنه بن تای طش با بناون که راب

جا   دنمیهوا وارد شدم که از د  یب امندیتر برداشتم سمت چادر س عیقدم هام رو سر کالفه
تموم سواالتم رو از   خواستم ی نگفت و منتظر حرفم بود و من هم م یزیخورد اما چ

 معلوم نبود. یزی چ ی از نگاهش جز کنجکاو یول  هاش بفهممچشم 

مکث   ه یچادرش رو برداشتم و گذاشتم رو به روش و نشستم. بعد چند ثان یصندل تنها
 گفتم: 

 ه؟ ی مشکلت با من چ -

 تعجب گفت:  با

 باهات ندارم. ی! من مشکلان؟یحالت خوبه ک  -

 ! ؟یکن ی رو م تایبن یو طرفدار  یستی ا یمن م ی پس چرا تو رو -
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که تو   یتو موظف  انیرو بگو! من طرف حقم ک  نیا  تام،یکه چرا طرف بن نهیپس مشکلت ا  -
چه االن که پادشاه خوناشام   ی بزرگ بود سیکه رئ  یچه وقت یکن ی رویپ  تایاز بن یطیهر شرا

 چرا؟!  یدونی م تامیپشت بن  یطیاتحاد هم تو هر شرا نیو بعد از ا ی دیسپ ی ها

 تعجب نگاهش کردم و زمزمه کردم:  با

 چرا؟!  -

 زد و گفت:  ی پوزخند

که برات   یی تو   ان،یبخاطر قلبش، برعکس تو ک  بندهی نم قتیحق ی هاش رو روچون چشم  -
 خائن هستش. هیمثل روز روشنه سادنا عوض شده و  

 . یگیرو م نیچون دوستت داره ا -

 وگرفت و تو صورتم داد زد: غمیبا حرص  امندیس

و گنگ   جی گ نقدریمرد؟! چرا ا   ی بزرگ و باهوش کجاست باهاش چه کار کرد سیرئاون  -
 .مونهی من خواهر بوده و تا ابد هم خواهر م ی از اول برا تایبن ا ی! به خودت ب؟ی شد

 است؟  گهید  یکی دوستش داره  تا یکه بن یاون یعنی -

به   سیرئ  ایبه خودت ب ی خودی ب ی زایمتاسفم برات که مثل خاله زنک ها دنبال بحث و چ -
 ! ایخودت ب

 ها مشکوک شدم. نیبه رابطه ا ی خود ی. پس من برونی ازچادر زد ب بعدهم

 رو دوست داره؟!  ی ! اصال مگه مهمه ک ه؟ یک  تایعشق بن پس

مسائل   ریدرگ  رایاخ امندهیاسحق ب زای چ نینشون مشترکمون باشم نه ا  یدنبال معن دی با من
 حواسم و جمع کنم.  د یبا  و گنگ کرده  جیگ شدم که منو   یمهم ری ربط وغ یب
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ذهنم تو  ا یس ی ها. دوباره حرف دمیهام کش هیپاک جنگل و به ر ی زدم و هوا رونیچادر ب از
که حق با اونه سادنا تموم پل  دونستمی . اره مگفتینقش بست که در مورد سادنا م

  یشباهت چی خودش نذاشته بود. ه ی برا یدفاع چیه  ی رو خراب کرده بود و جا اعتماد ی ها
من و   ی برا  ی حت گه،ی د شناختمشی ازش نداشت من هم نم شناختنی م هیکه بق یزیبه چ
 بود. بهی بسازم غر  خواستمیکه باهاش م  ییایدن

  گهیلبخندهاش د نمیبیم نهیمهر ک  ی ش به جادلم نبود تو چشم ها  ی مرهم زخما گهید
اون نشون مشترک   یمعن  دی! رفتم سراغ کتاب هام تا شاهیبس که مصنوع کنهی آرومم نم

به   یچیساعت مطالعه کردم و آخرش ه نی . چند رونیب امیو از فکر سادنا ب بفهممو
به موهام زدم که  یانقدر برام نامفهوم نبوده. چنگ وع موض هی.کالفه شده بودم تاحاال یچیه

 پدر سادنا اومد: انیرا  ی همون لحظه صدا

 ! ؟ی هست انیک  -

 ! دیبله بفرما  -

 به کتاب ها انداخت و گفت:  یاجمال یمقابل نشست و نگاه یتو و رو صندل اومد

 !؟ی گردی م ی زیدنبال چ -

زدم که بدون مطمئن بودن   یرو زمان  یامد گند اصل ادمینه اما   ایبودم که بهش بگم   دودل
دادم و دکمه   رونیسادنا گفتم. نفسم رو کالفه ب ی رو برا هیقض تایاز نشان مشترکم با بن

 رو بهشون نشون دادم و گفتم:   یو باز کردم و خالکوب راهنمیاول پ ی ها

 چند وقته رو بدنم اومده. گردمی م یخالکوب نی ا یدنبال معن -

 گفت:  ه یبهش نگاه کرد و بعد چند ثان  کیاومد و از نزد کینزد یکم

 تفاوت داره.   ه یمشترکه منتها  ی از نشون ها یکی  نیا  انیک  شهیباورم نم -

 ان؟ ی را هیمنظورت چ -
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بتونم فرشته    نکهیو نشان ها بودم فقط بخاطر ا ی دنبال مطالعه خالکوب ی ادیمن مدت ز  -
  یتو و اون ی وقت یعنی نشان تو مطمئنم که در موردقدرته  یکنم و کامال از معن دای مرگ و پ

 ادیشما به وجود م نیاز قدرت ب یموج نیر ینشان رو داره تو نبرد کنار هم قرار بگ نیکه ا
 نبرد باشه.  نیا  تو ی روزیعامل پ تونهی م و نی نکرد ربشکه تا حاال تج

نشان عمل کنه  نی که ا می ریکنار هم قرار بگ دیبا  تای من و بن یعنیفکر رفتم حرفش تو  نیا با
. با  هیاز من فرار  تای ممکن بود چون بن ری غ با  یتقر نی بدون مشکل و ا  می هم دل باش یعنی

 به خودم اومدم.  انیرا ی صدا

 ! ؟یدار ینشان مشترک و با ک  نیا یدونی م -

 . تایاره با بن -

 خوبه! یلیکه خ نی ا -

 ینشون مشترک عمال کار نیحل بشه وگرنه ا   دی که با نجاستیا یمشکل  هیاره فقط   -
 . کنهی برامون نم

 ! ؟ی چه مشکل -

 نگو لطفا !  یمورد به کس  نیدر ا ی زی . فقط فعال چستین یمهم زی چ کنم،یخودم حلش م -

آزاد به سرم   ی زدم که هوا رون ی تکون داد و من هم از چادر ب دیرو به نشونه تا سرش
 کنم. دا یپ تایخوب شدن رابطم با بن ی برا یبخوره بلکه به راه حل 

  ینکردم. مطمئنم از هر موضوع دای پ تایرو به رو شدن با بن ی جز صداقت برا یراه چیه و
چه کار کنم که جلوم گارد   دونمی نم یعنیست. تهش بحث و دعوا ا  تایوارد بحث بشم با بن 

که برم اصل ماجرا رو بهش بگم،   نهیکه فکر کنم بشه باهاش حرف زد هم یتنها راه رهینگ
 جنگ باشه.  نی بازنده ا ندارهحتما اون هم دوست 

ازش بترسم نه فقط   نکهیفکر رفتم سراغ چادرش اما جرعت وارد شدن نداشتم نه ا  نیا با
 اب تر شدن رابطمون بشه و نتونم اصل مطلب رو بهش بگم.باعث خر  دمی ترسیم
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 و با تعجب بهم نگاه کرد.   رونی از چادر اومد ب تایفکرها بودم که بن نی هم تو

 و گفتم:  دمیتو موهام کش  یدست

 هستش.   یباهات حرف بزنم موضوع مهم دیبا  -

 چادر کنار رفت و گفت:  ی مکث از ورود یکم با

 تو!  ایب -

 ( تای)بن

تعجب    دمی رو جلو چادرم د  انیسرخ رو چک کنم که ک  نیمتحد  تیموقع  رفتمی م داشتم
با   خوادیو م  نجایکه اومده ا شدهیحاال چ شدی نم کمیهم نزد  ط یشرا  نی تو بدتر  انیکردم ک 

 من حرف بزنه؟! 

که   زنمشی خودم زمزمه کردم اگر در مورد سادنا باشه چنان م شیجلو چادر کنار رفتم پ از
  انگری همه ب افشیش هم فراموش کنه. بعد از او وارد چادر شدم حرکات و قاسم خود 
 .کردی بود که تحمل م ی ادیاسترس ز 

 کنار تخت اشاره کردم و گفتم:  یتختم نشستم و به صندل ی رو

 ! نیبش -

 مکث گفت:  هیرو تکون داد و نشست و بعد چند ثان سرش

 !؟ی د یبدنت ند  ی رو ی دی نشان جد  دایجد  -

 :دمی تعجب پرس با

 ! ؟یچه نشان -

 و کنار داد و گفت:   راهنشیپ غهی
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 ... نی نشان مثل ا هی -

  ی استخون ترقوه اش شوکه شدم مثل نشان خودم بود. تو کتاب ها ر ی ز یخالکوب دنید با
  نیا یکامال مطمئن نبودم معن یخونده بودم ول  ییزای چ هیمشترک   ی مامان از نشان ها

 نشان به همون منظور باشه. 

نژاد من با نژاد اون     وندیاون ها پ نیو تو آئ یو من خاکستر دهیخوناشام سپ انیک  چون
 چنگ زدم و زمزمه کردم:ممنوعه! کالفه موهام و

 ه؟ یچ شینشان و دارم، معن ن یا هیمدت -

و   دل کی که  می اون استفاده کن ی رویاز ن م یتونیم  یزمان یعنینشان قدرت مشترکه   نی ا -
 .می باش  نظر کی

  نیبودم ا دهیهم وجود دارند؟! من شن ینطوریمشترک ا ی نشان قدرت؟! مگه نشان ها -
 انتخاب جفت هستش.  ی نشان ها معموال برا 

 سرش رو تکون داد و گفت:  انیک 

وجود داره سال   ییاستثنا  هی شهیاما هم شنیم داری انتخاب جفت پد ی درسته معموال  برا  -
گروه   کی گروه هردو خواهر بودن و    کی شتن که نشان دا نیاز ما ا  ری دو گروه غ شیها پ

 تفاوت که از دو نژاد متفاوت! نیبا ا  می هر دو برادر، ما گروه سوم

 ؟یدار ی شنهادی خب چه پ یلیخ -

اتحاد  می .تونیکنار با قدرت نشان مشترک قطعا من و تو م میمشکالتمون رو بذار ایب -
 .می سرخ رو شکست بد 

 زدم و گفتم:  ی پوزخند
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و رو   م یوقته مشکالت شخص  یلیمن خ انیک  یی به خواب زده تو که خودش زو یاون -
کجا رو اشتباه   ن یو بب ایجنگه، پس برو با خودت کنار ب نی م تمرکزم رو اگذاشتم کنار و تمو 

 ! یرفت

  و انیهام بخاطر ک اشک  دمیاجازه نم گهیبغض کردم اما د رونیحرف از چادر زدم ب نیا  بعد
 همه سرزنش بشم.  نیا  دیمگه من چه کار کردم که با گهیبسه د  زه یحرفاش بر 

  نیکنار اصال ا م یمشکالت و بزار  خوادیاز من م ادیخودش و کاراش عامل مشکالته بعد م آقا
 با سوهان روحم هم نشان بشم. دی همه افراد تو اتحاد بعد من حتما با

پاکش کنم به جاش صحفه   خوامی م یکه هرچ ینوشت یمن رو با چه قلم ری تقد نیا  ایخدا
که با وجود هزاران سال   ی مرد انه یدوست داشتن ک   می اشتباه زندگ  نی . بزرگترشهیقلبم پاره م
 خودش رو روشن کنه.  فی تکل تونهی تجربه نم

ن خودم  و م شدنی حل م دیبود به هزاران مسئله که با ریرفتم و فکرم درگ  ی هدف راه م یب
 .هم نداشتم  ی ااما چاره  دونستمی رو مقصر م

  مانیها فقط درصورت پ نی و همه ا  ستیو ن ی ک  مانهیبا من هم پ  یک  دمیفهمی م د یبا
اومد دوباره   یکه سمتم م دمی رامونا رو د رن،یبم انتیدرصورت خ یعن یممکن بود   یخون
  نی اتحاد تو سرم نقش بست و نفسم سنگ ی از اعضا یکی  انتیمت درباره خ ی هاحرف  ادی

 شد. 

رامونا به خودم  ی کنه با صدا انتیبهم خ نهیکه مورد اعتماد تر یبرام سخته کس باورش
 اومدم. 

من برم   نیندار  یاگر امر می افت یبانو من مقدمات رفتن رو آماده کردم فردا صبح راه م -
 !یکار شخص هیدنبال 

 !یبر  یتون یخوبه، م -

 رفتم و گفتم:  انیمونا به سرعت سمت چادر ک رفتن را بعد
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 ! میبر   ایب انیک  -

 کجا؟  -

 . گمی تو راه برات م می بر وفتی راه ب -

  ی بازم بو  مید یدوی هم م ی و اون هم پشت سرم پا به پا  رونیاز چادرش زدم ب عیسر  و
  دونستم یم  نکهیبا ا می دیرس قهی.بعد چند دقدیخونشون از سمت غرب جنگل به مشامم رس

 شوکه شدم. دنشونی رو به رو بشم اما از د یقراره با چ

 

که در اشتباه   فهممی مت اشتباه باشه اما حاال م ی داشتم حرفا  دیاون ها ام دنی قبل د انگار
من هم   و یکه انتظارش و ندار یخوریم یضربه ها رو از کس نی سخت تر شهیبودم هم

رو نداشتم   نیدر واقع انتظار ا  ه کن انتیکه رامونا بهم خ کردمی وقت فکرش هم نم چیه
بهم ضربه بزنه. با  شدیمن باخبر م ی و نقشه ها  ماتیتصم ازکه اول و از همه  یکس
 به خودم اومدم.  انیک  ی صدا

 . ستیبار گذشت در کار ن نی ا -

مکث پشت سرش قدم برداشتم و    یمصمم جلو رفت من هم با کم ی هم با قدم ها بعد
از جنس آتش رو درست کردم و  یطناب اهیس ی شدن با سالون و خوناشام ها  ریقبل از درگ 
 نگاهشون کنم گفتم:  نکهیسادنا و رامونا رو بستم و بدون ا ی دست و پا

و پوست و گوشتتون کباب   شهیبا هر تکون اضافه طناب دور دست و پاتون محکم تر م -
 .دیجا نکن یب پس تالش  شهیم

دردناکش به هوا   ادیکرد خودش و آزاد کنه که همون موقع فر یسع  یسادنا با لجباز که
بود. با لذت  ر یباهاشون درگ  انیکه ک  ییزدم و رفتم سراغ خوناشام ها ی رفت، پوزخند

رو خاکستر کنم که  یآخر خواستمی م ی سراغ بعد رفتمیو م کردمیم  هیخونشون رو تخل
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دوتاست بهتره زنده   نیا  انتیخوناشام سند خ نی و ا  نسالو نیمانع شد وگفت ا انیک 
 بمونن. 

و با طناب مشابه اون دوتا دست و پاهاشون رو بستم و روناک   دمیحرفش کنار کش نیا با
و با   دمیقشنگش کشنرم و  ی ها الی به  یکه امد کنارم دست دیطول نکش ادیو صدا زدم ز

 اون چهار نفر رو سوارش کردم. انیکمک ک 

چهار نفر براش راحت تر   نیبود پس وزن ا یاسب معمول هیو بزرگتر از  تر  ی من قو روناک
  از آب خوردن بود

بسته رامونا و سادنا تعجب  ی دست و پا دنی چادرها همه از د  نی ب می دی بعد رس یکم
 کردند، حق هم داشتند.

وجود دوتا از    نیهمچن کردمی خبر بودم تعجب م یو همه جا ب زیمن هم از همه چ اگر
 سوال براشون به وجود آورده بود   یافراد اتحاد سرخ کل 

ناله هر   ی صدا  نیحرص رفتم طرف روناک و با لگد هر چهارتاشون رو انداختم رو زم با
 دلم!  شیبود رو آت  یکدومشون انگار آب

ها گرفتم و به اون  پدر سادنا نگاهم و از اون  ی با صدا ستادمیا جلوشون  نهیدست به س  بعد
 دوختم. 

 ن؟ یبست دختر من رو  ی هاچه خبره چرا دست  نجا یا -

 گفت: دادی گرفته که بغضش رو نشون م ی با صدا انیک 

 از خودشون بپرس!  -

  شیو سو تفاهم پ می.کنیاشتباه م انیو ک  و دروغ بافتن که من  هیشروع کرد به گر سادنا
 رامونا ساکت شد درواقع همه ساکت شدن.  ادیاومده با فر 
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سادنا    ؟ی ادامه بد ییکه به دروغگو یوجود باش یوجدان و ب یب یتونیچقدر م  گهیبسه د  -
 هیتنب مانع  انیاما ک  دیبعد هم ملکه فهم دنیوگروهش فهم نی کاره اول از همه آئ انتیخ

کردم و مدرک جمع کردم اما   بشونیبار تعق ن ینم چندخا نیا انتیاثبات خ ی شد منم برا
کردن اگر همراه سادنا   دی اتحاد سرخ متوجه شدن و مادرم و گرفتن و تهد ی چندتا از اعضا

  شیساعت پ هی  نیمن مجبور شدم اما هم کوشندی نکنم مادرم رو م یباهاشون همکار
 که مادرم رو نجات دادن. دی محافظ رس ی از طرف نگهبان ها غامیپ

 . دنی سر رس انیکنم که ملکه و ک  بار که با مدرک آخر دستش رو  نیهم رفتم ا  من

 سرخ شده بود گفت:  تیکه از عصبان ی درهم و چهره ا ی سادنا با اخم ها ی بابا

 داره؟!  قتیحق هاشونحرف  گنیم  یچ هان یسادنا ا  -

که پدرش کرد  یبگم با کار ی زیدم چتا اومانداخت و سکوت کرد.  نی سرش رو پا سادنا
  ی خنجر فرو کرد تو قلب دخترش و بعد با دست ها هیحرکت  هیشوکه شدم، پدر سادنا در 

 مردونش دل هممون رو خون کرد.  هیو گر  دیکش رونی خودش قلبش رو ب

بوکس   نگیافتاد انگار تازه از ر انیازش نداشتم نگاهم به ک  ی برخورد ن یانتظار همچ واقعا
  شتریصورتش خوند. حق داشت ب ی تک اجزا  -از تک شدیده بود و درد و غم رو مخارج ش

 .کردی سادنا حساب م ی ها رو نیاز ا

 

  حاال جلو چشمش سادنا کشته شد و

همه   شیتونستم دست سادنا رو پ نکهیبود خوشحال بودم از ا ی از غم و شاد یقیتلف حسم
 که دل باختش بودم.  ی از غم مرد نیرو کنم و غمگ

  دمیدی از غم رو توش م ییرد پا شهی هام کامل نبودن هم ی وقت شاد چیه

 سمت رامونا و گفتم:  برگشتم
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و از حاال   یرو پاک کنه تو هم گناه کار  ی که کرد یانتی.تونه خیصداقتت و جبران کارت نم -
  ن یمعدن سرزمبه  یشیم دی محافظ تبع ی و با تموم نگهبان ها یندار ییتو اتحاد من جا

 . رندیگیم  م یشما تصم ی به مدت ده سال بعد از اون ملکه مادر برا ایرو

و   نی از بهتر  یکینذاره اون   ری تاث میتصم ی و رو  نمیو کردم که اشک هاش و نب  پشتم
 افرادم بود اما حاال.. نیمعتمدتر 

و بزارم کنار، من   ان یهر طور شده ک  دی با  توجه نکردم هیبق ی هاتو چادرم به حرف  رفتم 
فاتخه   شی اگه اون معشوق االن پ یاست حت گهید یکی باشم که عاشق  ی با مرد تونمینم

 ملکه مرگان باشه.

که اصال بود و نبودش برام مهم نباشه.  یطور کنمی فراموش نشه اما کمرنگش م دی شا
  شکوندن قلبم ی برا یاز هر روش  انیچند وقته ک  نی که ا مخصوصا  هیسخته اما شدن
 استفاده کرده.

  جانیهمه ه نیدور بشم از ا  یو خودم و دست خواب سپردم تا کم  دمی تختم دراز کش ی رو
 داشتم. اج یکه واقعا بهش احت هیزیو درد، آرامش خواب چ

 ساعت بعد(  کی)

بود   تیواقع هیشب شتریضربان قلبم باال رفته بود ب  دمی که د یبه خاطر خواب دمی خواب پر از
احتماال   یلیبود خ بیعج  یلیو مرور کنم، خ دمیکه د ی کردم دوباره خواب یتا خواب سع

زدم  ختمیبه هم ر ی به موها  یدرمونده ام چنگ دنشیداره که من از فهم یریتعب
 رو درک کنم. تمیهام رو بستم که موقعوچشم 

ه درخت بسته بودنش  که نگاهم به رامونا افتاد که ب رونی که آروم شدم از چادر رفتم ب یکم
توجه از کنارش بگذرم اما نتونستم و کنارش نشستم و نگاهم و دوختم به رو   یخواستم ب

 به روم و زمزمه کردم:
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 ؟ی راه رو انتخاب کرد  نی رامونا چرا راحت تر یهم داشت ی اگه یراه د انت،یعوض خ -

 گفت: ی بغض مردونه ا با

تو لحظه   دیبا  رمی بگ  یدرست  میمنطق تصم  نبودم که بخوام با فکر و ی بانو من تو شراط -
 .کردمی انتخاب م

که بتونم مادرت رو نجات بدم   یچون بهم اعتماد نداشت ؟ی بهم بگ ی ومد یچرا بعدش ن -
 درسته؟! 

 خجالت گفت:  یِمن و ِمن و کل یکل با

  ی ا دهی فا  چیه یمونیکردم و پشرو   می اشتباه زندگ  نیطرز فکر بزرگتر  نیمن با ا  بله بانو  -
 . دونمیمنداره  

به   دیتاوان داره رامونا و تاوان کار تو هم جدا شدن از اتحاد و تبع یهر انتخاب اشتباه  -
 است.  ایرو نینقطه سرزم  نی دور تر

  ندایاز جام بلند شدم و سراغ ل هیرو تکون داد و سکوت کرد، من هم بعد از چند ثان سرش
 رفتم. 

 خواب بلد باشه؟  ریت که تعبهس  یکس ا یرو نیافراد سرزم نی ب ندایل -

است   ایرو نی هست به اسم وستا که دانشمند سر زم  یمحافظ کس ی ها  ی پر نیب بله بانو  -
 هم بلده.   ر یاون حتما علم تعب

 کنار تختش نشستم و گفتم: یصندل ی رو

 !ارشیچادر خودت بتو  بدون جلب توجه -

 یو جمع کنم ول ختم یکردم افکار به هم ر  یدادم و سع رون ی نفسم و کالفه ب ندایرفتن ل بعد
چشم و ابرو   دختر کی با  ندای بودم ل ریکه با خودم درگ  نطوریکار ممکن بودهم ن یسخت تر
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 ندایآرامش بخش بود. جفتشون احترام گذاشتن که به لبانمک برگشت، نگاهش  یمشک
 گفتم بره.

 بهش زدم و گفتم:  ی دبه افرادم اعتماد کنم. لبخن تونستمی از رامونا سخت تر م بعد

 ! ؟ی خواب بلد ر یتعب دمی شن -

 انداخت و گفت:  نیخجالت سرش و پا با

 افراد ماورا رو فقط بلدم. ی خواب ها ری تعب -

 :دمی تعجب پرس با

 هم داره؟!  یمگه فرق -

پر   ای کننی بهش فکر م یلیکه خ نن یرو بب یزیممکنه خواب چ ی عاد  ی بله ملکه آدم ها -
  نندیبیم یی تعداد هم خواب ها  هیو روح روان خسته عامل خواب هاشون هست  یخور

فقط   ی بده در کل افراد عاد دی نو ای رو ممکنه بهشون هشدار  ندهیتو آ  یموضوع  ایکه نشانه 
البته کتاب   ستمیبلد ن یزیداره! که من چ  ریتعب  اشونچهل درصدشون خواب ه  یال یس

 خواب هست.  ری براشون تعب

 ون دادم و زمزمه کردم: رو تک سرم

 چه جالب!  -

و محتوا است که   غامیپ ی خواب هاشون حاو دهی بله اما افراد ماورا مخصوصا افراد برگز  -
باشه که حضورشون برامون   ی افراد ایو روح چشمه مقدس  نیممکنه از طرف روح زم

ه آنجل  مقدس ک  نیروح زم ای مثل ملکه چشمه  دهی تا به حال اون ها رو ند  یروشنه اما کس
 .کنه ی م خاب ها رو انت  دهی بزرگ هست برگز

 آنجل بزرگ؟!  -
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اما الزم به ذکره که ملکه چشمه   دهیرو ند  شون یتا به حال جز ملکه چشمه ا یکس بله بانو  -
 . دهیرو ند  شون یتا به حال ا یهم کس

 کن!  ریبده االن خوابم رو تعب حیبعدا درمورد انجل بهم توض  خب یلیخ -

 .کنمیگوش م بانو  دی بفرما -

 کوتاه گفتم:  یبعد مکث کردم مجدد خوابم رو تو ذهنم مرور کنم، یسع

شدم   کشی نزد یوقت دیرسیناراحت به نظر م  یلیکه خ دمی تو خوابم ملکه چشمه رو د -
  یو نشان ازش صلب شد بعد به سمت 《اون نشان رو نداشت اقتیاون ل تا یبن》بهم گفت:

  دی کردنش با دایپ ی برا ی و به زود اون خواهد شد؟! نی گزی جا ریِدم 》اشاره کرد و گفت: 
 《!یاقدام کن

  دمیکه طرافش بود مانع از د ی ادی ز ی که ملکه چشمه گفت نگاه کردم اما نور ها یسمت به
  دمیو د ی مرد هیرفت و   کهوی بدم. بعد ملکه   صی اون فرد و تشخ افهی و نتونستم ق شدیم

بود و مدام زمزمه  یچرک  ی که پشتش به من بود بدنش پر از جراحت و زخم ها
قلبم رفتن دورش   ییطال  ی پروانه ها بعد 《.داشتمن  ینبود من گناه نی من ا حق》:کردیم
 .سوزوندی من رو م ی پروانه ها ییرویکمک اما انگار ن  ی برا

 تو فکر رفت و گفت:  یوستا کم دمیبعد از خواب پر  و

داره و از اون با خبر   ینشان خاص یکس نکهیا ای د ی دار ینشان مشترک با کس بانو شما -
 ! ن؟یهست

 اره چطور؟!  -

داده شده   ر یبه اسم ِدم ینشان عزل شده وبه کس دیشناسی که شما م یبانو از اون شخص -
که عزل شده در نظر   یکس ی سخت برا یمجازات  ادیبه احتمال ز  نیکن داشی پ دی و شما با

بار اون  ریکنه و ممکنه ز  یبه اون کمک تونهی و قدرت شما هم نم روین یدارن که حت
 مجازات جونش رو از دست بده. 



 وارونه   ی ا ی دن 

 
392 

 

 ی! آب دهنم و به سختره؟ی بم انیممکنه ک  یعنیبست  خیهام حرف خون تو رگ  نیا با
 :دمی پرس دادی قورت دادم و با لرزش تو صدام که حال بدم و نشون م

 نخوره وجود داره؟!  وند یپ قتیخواب به حق نی ا نکهیچند درصد احتمال ا -

 من اشتباه باشه. ریدرصد احتمال داره که تعب کی بانو متاسفم   -

امد   یبا نگران  دی دم چادر حالم و د ندایاومدم ل  رونیب ندایاز چادر ل ده ی خم ی شونه ها با
 سمتم که دستم و باال گرفتم و مانعش شدم. 

امده بودو درد  رونیبکس ب نگیقلبم انگار تازه از ر  دادی خشک شده بود مزه آهن م دهنم
و سد   دنمی بزرگ تو گلوم داشت راه نفس کش بغض  کی اام پر از اشک بود چشم  کردیم
 .کردیم

 . دونستمیوز اون رو صاحب قلبم م من هن ام،ینبود که بتونم باهاش کنار ب یزیچ انیک  مرگ

به دادم  ندا یرفت و اگه ل یاهیچشم هام سلحظه هیو تو   رهی م جیکردم سرم داره گ حس
  هیو به درخت پشتم تک نیزم  ی شده بودم با کمکش نشستم رو نی. پخش زم دیرسینم

 رو گرفتم و گفتم: ندا یذهنم جرقه زد دست ل تو  یفکر  هی  لحظه کیزدم، تو  

 مهمه!  یلی خ نجایا  ارشیکن و ب دای پ رو نایبرو ک  -

 حالتون بده. ذارم،یبانو شما رو تنها نم  -

 بدو!   انیبرام جور کن و بعد برو دنبال ک  نهیآ کی من خوبم برو  -

  یریخوابم تعب نکهیا تیبه ن  کردمی که بلد بودم و زمزمه م ییو دعا هی هر آ  ندایرفتن ل بعد
 قابل تحمل بود.  ریسخت که نه غ  نمشینتونم بب گهیو د  رهی بم انیک  نکهینداشته باشه باور ا 

  سم،یبنو  یفقط از خوشبخت ان یک  ی . براتونستمی سرنوشت و داشتم م ری قدرت تغ کاش
معلوم   ان یآشفته و نگران ک  افه یامد از ق انیهمراه ک  نداینگذشته بود که ل قهیهنوز چند دق
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تو   نهیو آ  نی انداختم که سرش رو انداخت پا ندایبه ل  یکرده نگاه عصب  یدهن لق ندایبود ل
 دستش و سمتم گرفت.

  یبه اطراف انداختم وقت یحرف بهش اشاره کردم دور بشه که بلند شد رفت. نگاه  بدون 
 آوردم و گفتم:  ن ی صدام و پا  ستین  یمطمئن شدم کس

 که مفهمومش برات گنگ باشه؟   ی دیند  ییا یرو ایخواب  یبه تازگ  انیک  -

 نه چطور؟  -

 بود؟  یک  ی که نشان مشترک و نگاه کرد یبار ن یآخر -

 آخه؟!  هیچه سوال نی ا -

 جواب بده مهمه؟  -

 قبل حرکت بود.  روزیفکر کنم د -

کنار زدم و   غشویلرزون  ی دادم و با دستا رونی وبا استرس بستم و نفسم و آروم ب هامچشم 
از رو گونم   یبود. ناخداگاه قطره اشک سمج ینشان خال ی جا وستیپ  قتیقکابوسم به ح

 افتاد.  نی قل خورد وبه زم

کنار داد  شترینشانش نگاه کرد و متعجب لباسش و ب ی نگران نگاهم کرد و بعد به جا انیک 
نشان خودم نگاه کردم،   ی به جا یاشک ی ها. با چشم ستی ن یتا مطمئن بشه از نشان خبر

  سرخ   ی نشان تاج با سنگ و الماس ها ی جا

 بود.  دینشان جد  کی

  شدم رهیخ د ی رو مقابلم گرفتم و به نشان جد نهینشانم آ  دنیبهتر د ی برا

از خاک نشسته بودن که  ی که وسطش عکس دوگرگ که رو تپه ا د یخورش هی ری تصو
ا که آغشته به خون بود و دور  مثل خوناشام ه  یشین ی هاشون سرخ و دندون هاچشم 

 .خوردیآتش به چشم م  ی و قطرات آب و شعله ها   اهیاز گل و گ ییگرگ ها رو حلقه ها
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انگار هنوز نبودن نشان   کردی ناباور به من نگاه م انیک  د،یرسیبه نظر م بیعج یلیخ
 نشان من شوکه شده بود.  ریتغ دنی مشترک براش قابل حضم نبود که با د

بود و فکرش   نیبه زم رهیاون نگاهش خ  ینگاه کردم ول انیتو موهام زدم و به ک  یچنگ
 . کنهی و سفر م ریمعلوم نبود کجاها س 

 صداش زدم:  آروم

 ! ؟یخوب انیک  -

 کرد وگفت:  نگاهم ی و سرد  ینگاه خال با

که نشان دارند  یراز دو نف یکی  نکهیاول ا  شه،ی نشان مشترک تو چند حالت پاک م -
 هدف مشترک نداشته باشن. ا یخائن باشه  شون یکی  ای رن یبم

 تو پاک شدن نشان تو نداشتم باور کن! ینقش چیمن ه انیک  -

 زد و گفت:  ی پوزخند

نبود من امدم و باهات حرف زدم گفتم   یکیرو باور کنم تو هدف و دلت با من  یچ -
 است. فاخته   شیبا من مرده و پبعد االن هم که مشکلت  ی مشکالتمون باشه برا 

 شورش و در آورده بود داد زدم: گهید

تو من رو    ا،یبه خودت ب ییتو نهیو بب تی واقع خوادی کبک تو برفه و نم نیسرش ع یاون -
  یخواه اده یز یکه اون قربان د ی بار هم به فکرت نرس کی   یو حت یدونی مقصر مرگ سادنا م

و هر   یقرن اون رو منتظر گذاشت ن یکه چند ییتو  ی عاملش تو بود شد و  شیو قدرت طلب
  ی صبر هر کس هم حدو حدود  دی بار هم به ذهنت نرس کی  وسراغش    یرفت ی وقت خواست

 داره.

من پر از    ومدمی اما کوتاه ن رهی و تو خودش م شهیخرد م انیام ک که با هر جمله  دمیدیم
 بفهمه.  ذاشتمینمو  دادمیکه تموم مدت قورت م ییحرف بودم حرفا
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چرا از نبود   یدونی . مستیبرات مهم ن یچی جز خودت و اهدافت ه یتو خودخواه  انیک  -
مرد ماورا   ن یقدرتمند تر  یبا اون نشان ثابت کن   یخواستی چون م ؟ی ختینشان به هم ر

 .ینتونست  یعنیاما نشد   ییتو

با تو دنبال    خواستمی رفتم بعدش هم م رشیخواب دنبال تعب دنی بعد د شیپ ساعت  کی
نگران بودن و توجه  اقتیحق با ملکه چشمه است ل یندار اقتیراه حلش بگردم اما تو ل

 . ینداشت عشق من رو اقتیل  یحت یمن رو ندار

من بسته بودن رو پاک کردم و  ییکه کمر همت به رسوا  ییمکث کردم و اشک ها  یکم
 ادامه دادم: 

 یلیخوب بودن حالت خ ی جات جونت بار ها از خودم گذشتم برا ن ی عاشقت بودم برا -
چون نگاهت و   ی دی ند وقت من رو چی واگذار کردم اما تو ه بمیرو به رق دونیها موقت 

رحم بود   یبود اما ب  یسادنا زن قشنگ و باهوش ؛یمن بود حق هم داشت  بیرق ریفکرت درگ 
بهش   یاما توجه کاف یدوستش داشت نکهیبا ا  چونرحم بشه  یکه ب ی تو خواست یعنی

رو   هاتی هام بدنباختم به بد بودن ذات تو باختم، چشم  بم یمن عشقم و به رق ینداشت
 ی خودی ثابت کرد که عاشق چه آدم ب اما زمان بهم  کرد،ی هم باور نم  دیدی اگه م دیدینم

دور اگه   زمتندای کنم و میکه م یهست ی هستم از االن برام تو همون دندون کرم خورده ا
 ماست، فقط بخاطر اتحاده. نیهم ب یزیچ

 که برم گفت:  دمی و کش راهم

 ! ؟ی دید ی چه خواب -

 نگاش کنم گفتم:  نکهیا بدون 

تحملش و   دوارمی در انتظارته ام ی بد هیملکه چشمه بهم گفت نشان و ازت گرفته و تنب -
 بزرگ.  سیرئ یداشته باش

 (انی)ک 
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  نو یتوجه کنم مدام ترس ا اقتشیاندازه ل یزن چیبود من بعد از رز نتونستم به ه تایبا بن حق
 داشتم که مثل اون من رو ترک کنند. 

فکر   نی وقت به ا  چیجا و ه  یترس ب  هیقرنه سادنا رو دست به سر کردم بخاطر  ن یچند
 اون رو سرد کنه. تونهیم یتوجه یو ب  یدور نینکردم ا

هم ازمن زده شده، اون گفت    تایبن یتنهام و سادنا مرده، حتکه  ستادمیا  ییحاال جا و
اون روز کمند و افسون راجب من   ی حرف ها ی عنی دم؟یچرا من نفهم یعاشقم شده ول
 حرف بزنم.  ایبرم با س  دیو اون مشکوک شده بودم با ایبه رابطه س ی خودیبود؟! پس ب

سه شب   با  یهم بود چون تقر  یعیشدم تو عالم خواب بود طب ایچادر س یفکر راه  نیا با
 بود، اما من صبر نداشتم رفتم باال سرش و تکونش دادم.

 هوم؟!  -

 بلند شو کارت دارم!  ایس -

 هوم؟  -

 کارت دارم! گمیهوم و زهرمار پاشو م -

 به ساعت دور مچش انداخت و با حرص گفت:  ی از جاش بلند شد و نگاه یکرخت با

ساعت ها کپه   نی به اسم وقت هست؟! جناب ما ا  یزیتو قاموس تو چ انیبزنن ک گندت  -
 . میذاری مرگمون رو م

 باهات حرف بزنم کمتر غر بزن!  دیبا  -

 ! ؟یخانم در اومد حرف بزن دیخورش یوقت   یبزار شدینم -

 باهات دارم. ی حرف جد  امندیس اری در ن یمسخره باز -

 ه؟ یمت چموضوع مه نی ا نمیخب امر کن بب یلیخ -
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 ! تایبن -

 شد و گفت:  ی جد افشیاخم هاش تو هم گره خورد و ق تایاسم بن دنی شن بعد

 خب؟!  -

 ...یعنیدوستم داره  تایبن دمیراستش من تازه فهم -

 تو حرفم و گفت:  دی پر

نجات جونت   ی که برا یوقت  دمی نگاهت کرد فهم رهیخ یاما من از وقت ی دی تو تازه فهم -
زد و نجاتت داد من متوجه شدم   شی که مبارزه بلد باشه خودش رو به آب و آت نیبدون ا

هر بار    دمیدی من م شدیاون خرد م شدی م کتی هر بار که سادنا نزد  دمی با چشم خودم د
 .شکستی قلبش م یگرفتیکه به ناحق طرف سادنا رو م

بار از خون سادنا   نیت و بخاطر تو چند گرف   دهیکه بخاطر تو خودش رو ناد دمیمن د  ان،یک 
و داشت تو اهرم ضعفش   گذشت، وگرنه قدرت کشتن همه مخالف ها و خائن هاش

 . یهست

 . دادیو حرفم گوش نم  کردیباهام لج م شهیدوستم داره هم دادیرفتارش نشون نم  -

صورتم داد  و گرفت و تو  غمی ا، یس  تیعصبان شیباشم رو آت ختهیر نیحرفم بنز  نی با ا انگار
 زد:

بارها خواستم اونو از عشقت منصرف   دمی که تو عمرم د ی هست ی مرد  نیتر  اقتیل یتو ب -
 هام رو گوش کنه.حاضر نشد به حرف  بارم کی کنم اما 

 پوزخند بهش گفتم:  با

دندون لقو که من باشم    نیسرش بلند شده بهم گفت ا  ری زحمت نکش خانم ز گهید -
 دور!  ندازهیم

 .ادیخوب کرده تازه داره عقلش سرجاش م  -
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 . دمی رو از نظر ملکه قدرت فهم یعشق و عاشق ینمردم معن -

 تو فکم و گفت: دی کوب مشت  کی حرفم  نیا با

اون دهن نجستت رو   دیقبلش با   یاریاسمش و ب یرو زدم تا هر وقت خواست نی ا -
 ! یبشور

 دوم و زد و گفت: مشت

 .ی که به عشق خواهرم شک کرد نیا  ی هم زدم برا نی ا -

 سوم هم زد و گفت:  مشت

 . ی کرد  یقشنگش رو اشک ی هاکه چشم  ییتموم روزا ی برا همن ی ا -

بود   بیرفت. عج رون یب توجه از چادر یب هماون   ن،یرو ول کرد که افتادم زم غمیهم  بعد
  آدم کیخوناشام هزار ساله  هی   ی که نتونستم مانع از کتک خوردنم بشم انگار تو من به جا

از   یکیمقابل  دی سپ ی چطور ممکنه پادشاه خوناشام ها کردیبحث م امندی داشت با س ی عاد
 !زد؟یازش حرف م  تایکه بن ییها هیاز تنب یبخش نیباشه نکنه ا  فی افرادش انقدر ضع

همه   نی تاوان کدوم گناهمه ا   ستی حق من ن نی! ا رن؟ی هام رو ازمن بگقراره قدرت  یعنی
همون لحظه مالقاتم با آگاپه   ن،ی کنارم بود انداختم زم ز یرو م یبا حرص هرچ ؟یانصاف یب

کنم   یامد اون به من هشدار داده بود که از دشمن دوست نما دور ادمیتو چشمه مقدس  
بارها از خائن بودن سادنا گفته بود اما منه احمق   تایزنه و بن کی بهم گفته بود اون  یو حت
 هام بسته بود. چشم 

و با دشمن اتحاد  یمهم  نی چطور توجه نکردم به موضوع به ا ادی سرم ب یهرچ حقمه
 کردم.  یهمکار

 ( تای)بن
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وقته دستش رو شده،   یلیحرف بزنم اما الزم بود بفهمه خ ینداشتم باهاش اونطور وستد
چرخ با بارش از روم رد شده روز پر   جده یه  هیخسته بودم انگار   یامد ول یخوابم نم

موندن فقط   نجایسمت قرارگاه امن ا  می حرکت کن دی با  دیبود بعداز طلوع خورش ییماجرا
 خطرناکه.

  هیاما  د یو همه جا سرک کش دی روشن شدن هوا فکرم همه جا چرخ  و هیبق  دارشدنیب تا
 امد پشت چادر و گفت:  ندایبذارم لهم  ی لحظه هم نشد که چشمام و رو

 .میچادر شما رو جمع کن دی فقط با  میبانو ما آماده ا  -

زدم   رونیگوشه و از چادر ب  هیحرف کوله ام رو انداختم رو دوشم و ساک هم گذاشتم   بدون 
روناک رو صدا زدم داشتم از کنار   وانیک  ی که بالفاصله ده نفر رفتن چادر رو جمع کنن. برا

عطر   یحت  ده ی نم اسیخاک بارون خورده و گل  ی بو  گهیکه حس کردم د شدمیرد م انیک 
 شد.ی کم حس م  یلیخونش خ

معلومه   یچقدر خنگ تو  تایبن ی گرفتن قدرت و مقامش باشه وا  انیک  هی قدم تنب نینکنه اول
  هیبود  انیداشت ک  یچرک  ی هاکه تو خوابت بدنش جراحت و زخم  ی اون مرد نهیهم

 .کنهی خوناشام هرگز زخم هاش عفونت نم

که از زخم و درد و عفونت   نهی ا انیک  هیتنب ی برا ی قدرت نداره پس قدم بعد  یعنی بکنه  اگر
  انیک  ی هام رو با حرص بستم و رخش جفت روناک رو صدا زدم براتلف بشه چشم 

اما هنوز درد  ستمیدنبال توجهش ن گهیبراش باشم هرچند د راهکار کی دنبال  د یبا
 تعجب کرد. دی رخش رو د یوقت انی. ک کنهی م تمیاذ  دنشیکش

 که بهش نگاه کنم گفتم:  نیا بدون 

 شو! سوار -

 که...  دوننی نم هیآخه بق یول -

 تو حرفش و آروم گفتم: دمی پر



 وارونه   ی ا ی دن 

 
400 

 

  یسوارش  یوقت اده،یسوارشو رخش سرعتش ز  تی مامور هیدنبال  یرفت  گمیبهشون م -
 بزنن  یب یبهت آس  توننینم

 تکون دادم. لب تشکر کرد، فقط سرم رو ریکرد و سوار شد و ز  یمکث

 گفتم:  هیرو به بق و

 . میبه قرارگاه امن برس دیقبل غروب خورش خوادی دلم م نی وفتیبا حد اکثر سرعت راه ب -

  یبه ذهنم نم یچی اما ه گشتم،ی م انیمشکل ک  ی برا   یراه حل هیداشتم دنبال  ریمس تموم
 . بود  دهی فا  یب که خونده بودم تو ذهنم مرور کردم اما بازهم ییتموم کتاب ها یحت دیرس

صدمه   ی فرصت برا  نیو از ا  انی بگم ممکنه برسه به گوش دشمن ک  یکس به  رو نیا  شدینم
 زدن بهش استفاده کنن

 .م ی دیغروب آفتاب بود که رس ی ها کینزد

بود راحت   یخوب ی باز که پر از درخت بود جا طی مح هیبزرگ سه طبقه وسط   خونه کی
خونه   نیا  ییجا یعنینبود  ی اسوله  ا یها اطرافش خونه  لومتریکرد و ک   نیتوش تمر  شدیم

 !زادیچه برسه به آدم  رسهی هم نم  یرو ساختن که عقل جن و پر

و جاده ناهموار داشت حاال   ی و بلند یپست یمشکل بود کل  یلیخ  نجا یامدن به ا ریمس
نامطمئن طرف   ی با قدم ها دونه،ی خدا م نجایرو رسوندن ا یچطور مصالح ساختمون

 که داشتم بازش کردم.  ی دی ساختمون رفتم و با کل ی ورود

کثافت از سر   نکهیبود اونم ا نجای مشکل بزرگ ا  هیمبله بود و آماده سکونت فقط  ساختمون
 .کنه یدگ یکس نبوده که بهش رس چی هم بود چون ه یعیالبته طب دی بار یو روش م

  زیکن به چند گروه و بگو خونه رو تم ی بند  میتقس  ادهی شدم و گفتم تعداد ز کی نزد ندایل به
فاصله گرفت، من   گفت و ازمن  ی. چشممیرو شروع کن یاصل ناتیتمر دی با ی کنن، به زود

 . دادمیو بعد ادامه م کردمی وتو هر طبقه مکث م رفتمیهم از پله ها باال م
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دارم  چاقو طلسم  اط یتعجب کردم با احت گهیاتاق د هی دنی باال پشت بوم از د دمی رس یوقت
 شدم با لگد در و باز کردم.  کی رو از دور مچ پام در آوردم و نزد

  یامن باشه کدوم آدم عاقل دیپس با  دیدی بود و چشم، چشم رو نم کی کامال تار طشیمح
 آخه؟! کنهیم  یتو ظلمات زندگ 

در   یعاقل  یدست انداخت دور گردنم که خفم کنه بهم ثابت شد وقت یک یهمون لحظه   یول
 هستش. ون یدر م وونهید  کی  ی طعا پاکار نباشه ق

هاش شل شد و تونستم از  که دست  نشیتو قفسه س  دمیآرنج دو سه ضربه محکم کوب با
  هیکه  شی شونیپ ی حواله فکش کنم از نشان رو ی تا خواستم مشت رونیب امی دستش ب ریز

  دی نشان جد هیشب یلیجا خوردم و مکث کردم خ قرمز  ی هاگرگ با چشم  هیبود و    دیخورش
  دیهم دور گرگ تو خورش  عتیطب ی من عنصرها ی تفاوت که برا ن یخودم بود فقط باا 

 بودند. 

 ازش فاصله گرفتم و گفتم:  یکم

 ! گه؟ی د یهست یتوک  -

 به من گذاشت و گفت: یاحترام

 . نیباش تایملکه قدرت بن دی شما با -

 بله خودم هستم.  -

 آفتاب هستم.   نیاز سرزم هانیآ ختم من هم خوشب -

 آفتاب؟!   نیسرزم -

شبانه روز فقط دو    کیما از کل  ن یکوچک با افراد محدود چون سرزم ینیسرزم بله بانو  -
 اسم رو روش گذاشتن. نیروز هوا روشنه ا  هیو بق نهیبیساعت شب رو به خودش م

 من ملکه قدرتم؟  ی دیچه جالب از کجا فهم -
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من رو    یشونی شما نشان پ  یاولش مطمئن نبودم، اما وقت دمینشان رو دستتون رو د -
 . دمی درست فهم متوجه شدم نی دید

 ! نه؟ینشان شما رو بب تونهینم ی ا  گهیکس د  یعنی -

 با ما نشان مشترک داشته باشه.  ایاز خون ما باشه   نکه یبانو مگر ا  ریخ -

 ازت بپرسم؟  گهیسوال د  کی  تونمی چه جالب! م -

 د؟ ی بفرما بله بانو  -

 هست؟!  دتون یچرا نشان گرگ تو خورش  نیآفتاب هست نیاگه شما مال سرزم  -

 زد و گفت: ی لبخند

و محافظ از    دیگرگ سپ نی و کشتن چند عتی طب ی بانو نکهیبعد از ا ش یچند قرن پ -
راه نداد اما پادشاه ما   نشیشدن ملکه مادر اونا رو به سرزم یگروهشون و ماورا جداو فرار

  نیسرزم ها با مردم نهیبود و حضورشون رو قبول کرد بعد مدت ها گرگ  یآدم دل رحم
آفتاب   نی ها هم به نشان مردم سرزم نهیو نشان گرگ  آفتاب ازدواج کردن و بچه دار شدن 

 .اضافه شد

  یغامیبهتون اضافه بشه و حتما پ هانهیجد من باعث شد که نشان گرگ   ییجورا کی پس   -
 .ی مالقات من دور شد ی برا همه نیا نت یکه از سرزم یدار

 کمک کنم.  ریکردن ِدم دایپ ی درواقع من فرستاده شدم که به شما برا بله بانو  -

 ! ش؟یشناسی م -

 .بله بانو  -

 ! ؟ی پس چرا تو به جاش اومد  نیبفرست  شدیماست خودش رو مش نی اگه از افراد سرزم -
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  یزندگ  ی آفتاب رو ترک کرده و رفته پ ن یساله سرزم ن یچند ریراستش بانو شاهزاده ِدم -
چراکه   میکردن هممون شوکه شد  دهیرو برگز  شون ی آنجل بزرگ ا  یخودش وقت ی عاد
  نیا ی کردنشون برا یاصال قصد برگشت به ماورا رو ندارن و راض ریشاهزاده دم میدونیم

 ممکنه! ری غ تی مامور

و  یجنگ آماده بشم بعد کس  ی زودتر برا دیآراسته شد من با زیگل کم بود به سبزه ن -
که  یکنم به کار شیراض د یبعد من با رهیکه با خودش هم دعوا داره و درگ  کننی انتخاب م

 . ساله ازش دور هستش  ن یچند

  زیر  کی طورن ی. همشهیخوب م یلیخ گذرهی آنجل جون شما م ن یتو سر ا یبفهمم چ من
 ... که زدمی داشتم غر م

زدم  یکه سرخ شده بود با نگران هانیپسره آ   نیکه نگاهم افتاد به ا زدمی غر م داشتم
 پشتش و گفتم: 

 ! نینفس بکش، مثل من بب ی نفس بکش، لعنت -

خنده اولش ناباور نگاهش    ریکه زد ز دم و بازم و براش شرح بدم یکردم عمل  یسع بعد
 نگه داشتن خندش قرمز شده بود.  ی برا دمی و فهم  دی کجم به منزل رس  یو تازه دوزار کردم

راحت   رشی شاهزاده دم  نیا  مرد هم از خودش هم ازشر  یم دنیدر اثر نخند  کاش
کرد خودش و جمع کنه هرچند   یسع دی د درهم من رو  ی اخم ها یتوق شدمیم

 .خنده یم که از درون داره هنوز به من زدنیهاش داشتن داد مچشم 

 صداش و صاف کرد و گفت:  ی تک سرفه ا با

 کنترل کنم. بامزه شده بود، نتونستم خودم رو یلیخ افتونیق بانو خوامی معذرت م -

  بود یجواب من تنها دهن کج و

 ! تیتربیب ی خندی اون وقت هم م نمیسر تخته بشورنت بب ؟ی خندیپرو به من م  ی پسره 
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 که اون هم پشت سرم راه افتاد و شروع کرد به حرف زدن.  گشتمیراه امده رو برم داشتم

کردنشون سخته   دای بهتره چون پ می به نظرم زودتر بر  رخان؟یدنبال دم م یبر  یک  گمیبانو م -
االن   هیها ؟نظرتون چ  می زمان ندار ادیز نی کردنشون سخت تر، آخه خودتون گفت یو راض

 م؟ ی بر

  شهی!چه با مزه م؟یی کجا ریکردنش با رمز دم دایپ ی برا می گروه تجسس بذار نی خوایمگم یم
  یچیبه ه  یچیو آخرش ه گردنی م  یکیها چند صد نفر دنبال  یخارج  لم ی ف نی بخدا مثل ا

 نظرت ... گمیم

گوشش و   کی . سرم و بردم نزدبرگشتم سمتش که حرفش و خورد  هویپله آخر و  می دیرس
 گفتم: 

کردن   دایدارم تا پ نجایا ی مهم تر ی من کارها ،ی و نظر ند ی که دهنت رو ببند نهینظرم ا -
 شما، افتاد؟!  یاون شازده فرار

  بهی غر هی  دنی و با د دی سر رس  اینگفت که همون لحظه س یزیرو با ترس تکون و چ سرش
 گفتم:   عیگارد حمله گرفت که سر

 ! ستیدشمن ن ای آروم باش س -

 پشت من قائم شده بود  ایجوجه بارون خورده از ترس س هیهم مثل   هانیآ

  شتریکه ب ی افراد نیشوت تر من با ا  یکیاز   یکیبه در   زدهیس ی فرستاد  ایما رو با ک  ایخدا 
 نبرد و ببرم؟ حکمتت رو شکر!  نی ا دی هستن که کروموزوم اضافه دارن با ییکسا هیشب

 کرد و گفت:  هانی خندش گرفت و رو به آ  ایو با تأسف تکون دادم که س سرم

 ! خورمتی نم ده ی سف تیداداش وضع رون ی ب ایب -

 بعد با اعتماد به نفس کامل امد جلو گفت:  دیو سنج  تی و موقع دیاول سرک کش هانیآ که

 برسونم. بیفقط نخواستم به افراد اتحاد تو دفاع خودم آس  دمی ترسمن ن  -
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 با خنده بهش گفت:  ایو تو حلقه گردوندم که س هامچشم 

 کامال معلوم بود داداش.-

  هیساعت    هیکه نگاهم به خونه افتاد. در کمال تعجب کمتر از   دمیکش ی کالفگ ی از رو یپوف
  زی و تم  عمارت بزرگ سه طبقه شده بود مثل دسته گل تر

 گفتم:  ایتعجب به س با

 ! ن؟یکرد  زیساعت از اومدنمون نگذشته چطور تم هیهنوز   یچه سرعت عمل -

 با چشمک گفت: ایس

 . میاز جادوگر ماهرمون سو استفاده کرد یکم -

 پر از حرص امد و گفت: ییدر هم و قدم ها  ی همون لحظه افسون با اخم ها که

ها محافظت  تنبل  نیاز ا که با جادو نهیا فمیمن وظ دیمن رو روشن کن ف یبانو لطفا  تکل-
 کنم؟!  زیخونه تم ایکنم 

 گفتم: ی کردم نفهمه با لحن آروم و دلسوز یگرفته بود اما سع خندم

  اجیغذا احت یبه خون و کم دای . فقط االن شدزارمی به عهده خودت م رو بعدا هان ی ا هیتنب -
 دارم. 

 ت: جلو اومد و گف  ایس

 !؟یکن  یشازده شجاع رو معرف نیا ی خوای نم- 

براتون    هانیاونجا کامال از آقا آ می با سر گروه ها جلسه مهم دار گهی د ساعت کی چرا  -
 . گمیم

که متعلق به  دمیآوردم باال چهار تا مچ دست جلو روم د  نشستم تا سرم رو یصندل رو
 بهشون زدم و گفتم:  ی بود. لبخند   ویو دامون و آر  انایهوتن و ک 
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 کنم. هیتغذ  دیانقدر تشمه که از همتون با  -

کامال عطشم بر طرف شد. ازشون   قهیاول از همه از هوتن شروع کردم و بعد چند دق و
 امد و گفت:  عیصدا زدم که سررو ندایتشکر کردم و ل

 ! ن؟ی دار یامر بله بانو  -

 که جلسه مهم با سرگروه ها دارم! ن یو زودتر غذا بخور اریب و خودکار برام کاغذ کی  -

  تیداشت با عصبان رونیتو محوطه ب انیگفت و رفت. نگاهم به پنجره افتاد که ک   یچشم
  نیکرده تو هم یشده که انقدر اون رو ناراحت و عصب یچ یعنی. زد یبا تلفنش حرف م
  ایلقمه رو از س دیچی پ مینیب ری جلو صورتم اومد و عطر جوجه ز  چی ساندو هیفکرها بودم که 
 گرفتم که گفت: 

 ! ؟یطرفه رو تمومش کن کیعشق  نیا ی خوای نم -

 . یتمومش کردم تو خبر ندار -

 .و حواست بهش هست  یکنی نگاهش م یاریم ر یتا فرصت گ نهیمعلومه، بخاطر هم  -

نگرانش نباشم اون جز   تونمی و انداختم دور اما نم انیتمومش کردم دندون لق ک  ایس -
 من و اتحادم بشه. ر یدامن گ شیممکنه مشکالت شخص گروه منه

 . ی که تمومش کرد گفتیراست م  ان یپس ک  -

 ؟ی بحث و باز کرد نی چرا ا  یتو که خبر داشت -

 نبسته باشه. یخال انیمطمئن بشم ک  خواستمی م -

 از دست تو!  ایاز دست تو س -

 کرد و گفت: چمی به ساندو  ی ا اشاره

 بخور سرد نشه!  - 
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نگاهم و به اطراف انداختم تا    رونیمن هم از عمارت زدم ب رو تکون دادم و اون رفت، سرم
سر و   یختگ یافتادش و به هم ر ی هاشونه درخت نشسته بود و  هی  ری کنم ز دایو پ انیک 

  ستین یبود که تو اوضاع خوب ن یلباسش نشون دهنده ا

 هاش نگاهم کرد. گرفتم که تو چشم سمتش  و رو نصف کردم  چی نشستم و ساندو کنارش

  فیو انقدر ضع  انی. من عادت نداشتم ک د ی هاش غم و التماس و خوندم و دلم لرزچشم  تو
داشت من هم به هم   تشیوضع  نیمن اسطوره قدرت بود، اما ا  ی برا انیک  نمیو درمونده بب

 و ازمن گرفت و نگاهش و به رو به رو دوخت.  چی. ساندو ختیریم

 گفتم:  آروم

 شده؟!  یزی چ یزنیبا تلفن حرف م تیبا عصبان یداشت دمی د -

گذاشتن که از من دستور   دی موقت جد سی رئ نیمحافظ ی برا تایبن ختهی به هم ر زی همه چ -
داره لحظه به لحظه کم رنگ   م یهزارساله خوناشام  ی قدرت ها  دمیهم فهم یاز طرف رن ینگ
 .شهیم

 خراش دستش و نشونم داد و گفت: بعد

التهابش کم   یساعته رو پوستمه و حت هیاما   شدیم  می در لحظه ترم دیخراش با  نیا  نیبب -
 نشده. 

کردن   نی التهاب نداره من رو نفر قهیخراششون بعد چند دق نی هم ا ی عاد ی آدم ها یحت
 زجر داشته باشه.  ی دآدم عا هیبرابر   نیکه هم بدون قدرت بشم هم درد و زخمام چند  تا،یبن

شده بود رو   نیفروخته بود و نفر   منی که ذاتش و به اهر ی دیافسانه خوناشام سپ قبال 
 خونده بودم اما باورم نشد 

 حاال به درد اون دچارم. و
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  دایراهش و پ ای  یجور عذاب بکش نیهم ذارمی بهت نم دمی قول م کنمی درستش م -
 .می مطمئن باش حاال هم غذات زو بخور جلسه دار سازمیراهش رو م ای کنمیم

 .کردمی زدم و مدام تو ذهنم با خودم تکرار م چمیبه ساندو  یبا حرص گاز بزرگ  بعد

 .کنمی درستش م -

 و قلم اومد ازش گرفتم و گفتم:  کاغذ کی با  ندایغذام رو خوردم که ل یچطور دمینفهم

هم تو اتاقاشون استراحت   هی باشن بق سرگروه ها تو طبقه هم کف گهی د قهیدق ست ی تا ب -
 .شهیشروع م ناتیکنن تا فردا که تمر

سرم و باال آوردم  یکه تو سرم بود رو نوشتم. وقت ییتند برنامه ها  -تند  ندایرفتن ل بعد
و هول دادم کنار و  انیک  عیسر شهیم کی نزد انیسرمون به ک  ی داره از باال ایمار س  هی دمید

 مار و گرفتم. 

 خواستم بکشمش که به حرف اومد.  -

 ندارم!  یریمن تقص نیبانو رحم کن -

که  یبلند و لخت مشک  ی با موها   بایز دختر  کی شد به   لیتعجب آزادش کردم که تبد با
 داشت.  یقشنگ  یتنش بود که با چشمان و موهاش هامون یاندازه قدش بود لباس مشک

 گذاشت که گفتم: احترام  من به

 ! گه؟ید  یهست یتو ک  -

رو داشتم که شما مانع   انیعذاب ک  تی مامور آنجل بزرگ هستم که مأمور  سانی بانو من پر -
 .نی شد

 شدم و گفتم:  کی چند قدم بهش نزد تیعصبان با
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  ییتموم مامورا  ای یکنی مسخره رو تموم م یباز نی ا ایگفت   تایبرو به آنجل بزرگت بگو بن -
که اون   انیعذاب ک  ی برا ی ا یخودت ب ی تا خودت با پا کنمی رو خاکستر م یفرستیکه م

 رو بکشه! انیبعد ک  من رو دیوقت هم اول با 

  نجایسست شدن اتحاد حاال هم زود از ا یعنی انیعذاب دادن ک  طیشرا  نیبگو تو ا بهش
 برو! 

تم بلندش کردم  رف  انیشد انگار از اول هم نبوده، سمت ک  بیگذاشت و در لحظه غ یاحترام
 لب گفتم:  ر یو ز

 ! ؟ی خوب -

  یپسر بچه ب کی مظلوم و دوست نداشتم اون حاال مثل   انیک  نیسرش رو تکون داد ا  فقط
تو کنارم قدم   می پناه بود. خم شدم و خودکار و کاغذم رو برداشتم و بهش گفتم بر 

چون    پاش هم اعتماد نداشت. حق داشت ریز  نیآروم و با شک انگار به زم داشت یبرم
 دفاع از خودش نداشت.  ی برا یچیه

از   یکی ا ی من   ایجا نرو  چیفعال تنها ه  ستین ی برات سخته اما چاره ا  دونمی م انیک  -
 کنارت باشن.  دی با  شهیافرادت هم

نشستم و   یو من رو صندل  میبازهم در جواب حرفام سر تکون داد وارد عمارت شد  و
 استراحت.  ی رفتن برا یم یک ی  -ی کیافراد شدم که  ی مشغول تماشا

که از تموم حشرات و خزندگان  یاومد واقعا خنده دار بود من ادمی  شیپ قهیدق چند
  کشتمشی مار و تو دستم گرفته بودم و داشتم م هی دمی ترسیم

حرکت   نی ا ی اگه قبال بود به جا شیچند ماه پ ی تای االن فرق داره به بن ی تایبن چقدر
فکر لب   ن یآورد از ا یپارچ آب قند به هوشم م هی با   د یبا  انیشجاعانه غش کرده بودم و ک 

 گفت: ندایهام کش امد که همون لحظه ل

 ر؟ یخ ای  یبانو سرگروه ها منتظرتون هستن حضور من الزام -
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 کردم و گفتم:  ندایهمه هستن رو به ل دمی د ینگاه کل کی  با

 ! نیتو هم بنش -

 ادامه دادم:  یمکث کوتاه بعد

 .  می کار انجام بد میتقس یسر  کی  دی قبلش با  یهامون شروع بشه ول  نیتمر  دیاز فردا با  -

راحت تر شدن کارت   ی برا یو آماده کن ی بد نی همه رو تمر یموظف یبه عنوان مرب  هوتن
رو  که کمکت کنن. هوتن سرش  یبهشون رو انتخاب کن یده نفر که اعتماد دار یتونی هم م

 تکون داد.

 و گفتم:  کای رو کردم به ها بعد

بر   عیاز پس درمان و پانسمان سر  یکنی پنجاه نفر و که فکر م اراشیو دست یباسوف کای ها -
نبرد اگه تو  ای بهمون حمله شد  یوقت ی برا ی دی و اموزششون م یکنی و انتخاب م انیم

 مفهومه؟!  می تلفات ند   میشد  یزخم

 : بله بانو. کایها

 رو کردم به کمند و افسون و گفتم:  بعد

  ادیافراد از طرف هوتن به هر کس آموزش اصلحه مخصوصش رو  یآمادگ   دیبعد از تا  -
 .نی دیم

 ن یکه خواسته بودم و رو زود تر آماده کن ییضمن طلسم ها و محافظ ها  در

 کردم و گفتم:  ندایگفتن که رو به ل یچشم  جفتشون

دو نفر انتخاب   یال کی از هر گروه   یتونی م ندایبا تو ل  نجایا  تین وضعنظم ومرتب بود -
 ! نیبر   شیبرنامه پ  نیرفتن کار هات، فعال طبق ا ش یپ عیکمک به سر ی برا یکن

 اشاره کردم و گفتم:  هان یبه آ بعد
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  یکس شدن   دایپ ی تا به من برا نجایآفتاب هستن اومدن ا  نیاز افراد سرزم هان یآ  شونیا -
آفتاب   ن ی سابق سرزم نیکه با من نشان مشترک داره کمکم کنن آخه اون شخص از ساکن

 با پوزخند گفت:  نی هست آئ

جنگ   کی دنبال جفت گشتن و ازدواج دور از ذهنه؟ ما  نیکنی فکر نم  طی شرا نیابانو تو  -
 ! ن؟یفراموش که نکرد یکه شما رهبرش  می دار شیمهم در پ

جنازش نتونن   ییشناسا  ی هم برا تی هو  صیگروه تشخچنان بزنمش که  خواستی م دلم
 بهش گفت: انیک  کنن تا خواستم جواب بدم. یکار

و نشان مشترک   یرو باال ببر  اطالعاتت یکم یدنبال سوژه باش نکهیا ی شما بهتره به جا -
مشترک قدرت مشترک هم    ی از نشان ها یبعض سیانتخاب جفت و همسر ن ی صرفا برا

 دارن 

 کردم و گفتم:  ی سر جاش نشست و سکوت کرد، مکث نی آئ انیحرف ک  نیا با

 داره؟!  یسوال یخب دوستان کس  -

 دستش و باال گرفت. هانیآ که

 کردم و با سر بهش گفتم بگو.  تعجب

 ! ر؟یدنبال شاهزاده دم میر یم یک  -

 هام رو تو حلقه گردوندم و گفتم:  چشم

 دارم.  یمهم تر  ی ار هاک  نجایمن ا  -

 و گفت:   کیامد نزد دمیهم رفتم سمت پله ها تو طبقه سوم دامون رو د  بعد

  ؟یری کجا م -

 باال پشت بوم.  -
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 ! ام؟یمن هم ب شهیم -

 و گفتم:  می لب بوم نشست می حتما!رفت -

 سوال بپرسم؟  کی  -

 بپرس!  -

 ! ؟ی کرد لیمن رو تبد  ی چرا زن عمو -

 و گفت: دیکش یآه

من   ای خواستنیکه خانوادم م یزن عموت جون من رو نجات داد وقت  ش یسال پ  ستیب -
 . رمیبم ایبشم مثل خودشون  اهیس خوناشام کی   به ل یتبد

 االن تو اتحاد سرخ هستن؟!  خانواده تو  یعنی -

 رو تکون داد و گفت:  سرش

 یعنی ها دشمن من هستن خانواده بهشون گفت خانواده اون  گهی د شهیاره البته نم -
که بهت زخم بزنن و قصد   ن یپشتت باشن و تنهات نذارن نه ا یطیکه تو هر شرا  ییکسا

 جونت رو بکنن. 

فرار   فقط ده سال ازمن بزرگتر بود  و پنج سالش بود و یکرد س دایرو پمن  یعموت وقت زن 
و   می افتاده بود ری جفتمون گ له یرو تردم دنیمثل دو اهیس  ی کردن انسان ها از خوناشام ها

 بود.  ی رگمون حتمم

اما من به شدت مخالفت کردم   باشم  هااز اون  یجزئ  تونم ی گفت هنوزهم م به من مادرم
تو وجودشون مرده من   و رحم   تیانسان  لیبودم برادر و خواهرهام بعد تبد دهی چون د
 مادرمم با چاقو چند ضربه به شکمم زد. خواستمیرو مقابل وجدان خاموش نم ی ابد یزندگ 

و پنج سال تر و خشکم    ستیآورده و ب ایکه من دو دن یمادرمه، کس نی که ا شدی نم باورم
 زل زد و از خونم خورد.  می اشک ی هاکرده بعد نشست تو چشم 
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مرد و زن    هیکه برادرام رفتن سراغ اون همون لحظه با امدن   دادی نشون م ال یل ادی فر ی صدا
 مادر تو و عموت بودن دست از سرش برداشتن و مشغول مبارزه شدن.  دمیعدش فهمکه ب

هر لحظه   دادمی که از دست م یزنده موند و من بخاطر خون ال یشدم که حداقل ل  خوشحال
  ی تموم شده دندون.ها زیهمه چ کردمی که فکر م ی او درست لحظه  شدی کم تر م میار یهوش

 کرد. لیرو تبد و من   ختیدرم آخر زهر خودش رو رتو شاهرگم فرو رفت فکر کردم ما یشین

  لی خاموش بشه و نزنه کامال به تبد می روح بشه نبض انسان یبودم بدنم سرد و ب منتظر
خانوادم بودم   لیواقف بودم و با چشم خودم شاهد مراحل تبد اهیس  ی شدن خوناشام ها

  ی صدا ی ا گهیاز هر وقت د  شتری کردم و ب یاما در کمال تعجب بدنم گرم شد احساس سبک
  دمیشنینبض و ضربان قلبم رو م

  شدی داشت و باعث م یر ینظ یرو به خوردم دادن که مزه ب یلزج و گرم عیآخر ما  در
 اطرافم تقال کنه. دنید  ی چشمام برا

 

خون دستش بود   وانی ل کیکه   دمی رو باال سرم د  بهیرد غرم هیهام و باز کردم چشم  یوقت 
  یمن با خانوادم فرق داشت کم لیچرا مراحل تبد   دمیفهمی شدم اما نم  لیتبد دونستمیم

 شدم اون مرد بهم گفت:  اریکه هوش

 .ی و به جمع ما خوش اومد انهیاسم من ک  -

 《ن؟ ی سرم اورد  ییبال  چه》دمی پرس  زیچ کی من فقط   و

بودم    دهی! بار ها از زبون خانوادم شنی دی خوناشام سپ هیتو االن از مرگ نجاتت دادم و گفت
وجود داشته   شد یوقت باورم نم  چیاما ه دونستنی رو دشمن خودشون م دی که گروه سپ

 من دشمن خانوادم شدم.   دمیباشن اون جا بود که فهم
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و مادرم با    دوننیخودشون نم  از  یجا افتاده بود که من رو جزئ من ی قبل اون هم برا  البته
 ی سر قلبم امده بود که به جا  ییچه بال  دونمیخونم اتمام حجت کرده بود. نم  ختنیر

 شده بودم. زاریعشق و محبت از خانوادم ب

باربود   نیدوم  نی و خبر کرده بود و ا  انینجات جونم ک  ی برا ال یل دمیچند روز هم فهم بعد
 کردمینم یر یو من تغ شدیتر م ریپ ال یل گذشت یکه م یهرسال دیبخشی م یزندگ  که به من

اما  ادین د ی شا ادتیکنه تو  یو برام مادر  رهی بپذ وانیمن رو مثل ک  ال یل  شدی باعث م  نیو ا
 .ادمهیمن تو رو خوب 

دختر   هیبود   بیو برام عج ی تو هم بود نمیرو بب  ال یتا ل امدم  یم انهی که مخف ییها وقت
تر از اون   بیو عج کردینم هیچرا گر شدیم یو زخم خوردی م نیزم  یکوچولو چرا وقت

شده بود قبل رفتن   ی برام عاد گهید ی پسرونه بود ی ها طنتیو ش یدر حال باز  شهیهم
 .ارمیو نگاهت کنم و سر از کارت در ب ستم یبا قهیچند دق ال یل شیپ

 

سرنوشت از    نیا  فهممیم ی اما حاال که ملکه شد   یچرا انقدر مقام دونستمی زمان نم اون
  رهیمیداره م ونشم ی مدو  میکه زندگ  یزن ال یل دمید یبا تو بوده تو خونت بوده، وقت یبچگ

 کردم. لشی نکردم و تبد دی ترد ممیتو تصم

 بگم ؟  زی چ کی  -

 البته!  -

 راستش... -

 

اما   یبچه پرو تخس هی کردمیفکر م  ومدیاصال ازت خوشم ن دمت یبار که د  نیراستش اول -
  یراه نرفت یتا با کفش کس گن یراسته م یدار  یو خوب  ی قو تیچه شخص دمی حاال فهم

 قضاوتش نکن! 
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 بگو چه جور بود؟  یمن راه رفت ی حاال که با کفش ها -

 

 گفتم: وبه آسمون دوختم و   نگاهم 

ها رو ازمن  ندارم چون پنج سالم بود که اون  ادیاز خانوادم به   ی ادیز  زیمن چ یدونی م -
من مادرم حکم فداکار   ی برا دمیکه ازش شن ییها فی به تعر گردهی گرفتن تموم خاطراتم برم

  ی تو بذارم دامون در واقع کفش ها ی خودم رو جا  تونمی رو داره اصال نم میآدم زندگ  ن یتر
  یپا توش نکنم چون زخم دمیم  حیترج زنهیکه پام رو م هیتنگ ی هاکفشتو حکم همون 

  .شم یم

 

 من خوب تو رو بار آورده.  یلیمامان ل یعنی نیوا یکنیکار درست رو تو م  -

 

 و گفت:  دیکردم که خند یدهن کج بهش

 بکنم؟!  یاعتراف  ک یمن هم   -

 

 گفتم:  رمی نگاهم و اسمون بگ نکهیا بدون 

  بکن! -

 یلیزدن به ل  بیتو باعث آس ییجورا هی نکهیو ا دمتیکه د یراستش من هم روز اول -
که دلم  ی بود یدست و پا و زبون دراز یازت بدم امد، تو چشمم اون دختر ب یلیخ ی شد
 سر به تنت نباشه.  خواست یم
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 . شدی چشم هام از تعجب گرد م گفتی جمله که م هر

 

 به شونش زدم و گفتم:  یحرص مشت نسبتا محکم با

اخه  ی فکر کرد   ینطوری؟! چطور در مورد من اخرس گنده  هایوقت خجالت نکش کی  -
 آخه بزنم خاکسترت کنم؟!  یاری به زبون ب یتونیاصال چطور م

 

 خنده گفت:  با

نشو من هم اشتباه کردم درموردت، اما االن نظرم صد و هشتاد درجه   یخب عصب یلیخ -
و نشون   یکه هست  یوقت اون  چی تو ه دمیتو ند  یو عاقل  ی به قو یبا قبل فرق داره !من زن

و   یزی ممکنه تو پر از سوپرا ری غ بایهم تقر  نیافکارت خوند و ا ی تو رو از رو دی با ی دینم
 اصال حدست زد. شهینم

 .ی انقدر دروغ بباف ستین ازیزنده موندن ن ی خب برا یلیخ -

 .مونمیم  ماتتیتو تصم ی قطره خونم پا نی تا آخر  مطمئنم  همن ی گفتم و ا ی جد -

 ! می و کشف کن یزیچ هی باهم  ای خب پسر وفادار پاشو ب یلیخ -

 

 اتاقک رو پشت بوم رفتم و اونم پشت سرم امد که گفتم:  سمت

 ؟ یقوه همراهت دارچراغ  -

 .  اره -
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 روشن کن بده به من!  -

 

شد، با   دایکنم خوشبختانه زود پ دایو پ  زیپر  دیو چک کردم که کل وارینور چراغ قوه رو د  با
خالف عمارت  انگار اتاق مطالعه بودو پر از کتاب ،بر اتاق شوکه شدم، ی روشن شدن فضا

کرده و   زیرو تم  نجایا ی کیچند ساعت قبل  نیانگار هم دیرسی و مرتب به نظر م زیتم یلیخ
 . دمشکوک بو نیا

 

  نکهیا ی صرفا برا  دمیدست خط آشنا با انگشتر جالب د کی جلو رفتم که  زی قدم تا م چند
 و برداشتم.  ادداشتینداشتم  یمدل نیا ی از دست کردن انگشتر ها  یخاطره خوب

 

 چطور ممکنه؟  یخط مامان بود ول بازهم

 

من    ی ها رو برا نیا یملکه فاخته باشه پس ک  شی مردگان پ ی ایتو دن  دیاالن با  مامان
 بار دوم نوشته ها رو خوندم. ی برا ه؟یقصدش چ سه؟ی نویم

 

جاسوس اتحادت   ی معما یکه تونست یمعن نیبه ا یخونی نوشته رو م ن یحاال که ا تایبن -
دست بکشه   نجایکردن ا دای که اتحاد سرخ از پ  ستی ن یمعن نیبه ا نیاما ا یرو حل کن

به خودت و  نجا یا ی ها و کتاب ها ادداشتیبا خوندن  بشمر و  متیپس فرصت رو غن
 ! ادیبه سراغت ب خ اتحاد سر ی اتحادت کمک کن به زود
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هم با خط مامان انگشتر و برداشتم و با دقت  به من اون دهیکه مدام هشدار م هیک  نیا
دامون بفهمه   نکهیمن بود. بدون ا  دیمثل نشان جد  نش ینگاهش کردم در کمال تعجب نگ

 زدن کتاب ها بود.  د ی و برگشتم سمتش که مشغول د بمیانگشتر و انداختم ته ج

 

 گفت:   کهوی

  نیساله دنبال ا نی العات توشه ما چنداط یباارزشه که کل ی پر از کتاب ها نجایدختر ا ی وا -
 . دیبهمون رس کشیفقط ف  یول می کتاب ها بود

 ! ه؟یمنظورت چ -

که در مورد   ی هرچ یعنیشده  ی طبقه بند نجای اطالعات تموم افراد و اشخاص ماورا ا  -
هست. بدون   نجاینقطه قوت هر گروه چه تو اتحاد ما چه اتحاد سرخ ا  اینقطه ضعف ها 

 کتاب و باز کردم و شروع کردم به خوندن.  نی تر   یودم دست زیحرف نشستم پشت م

 

 ممنون بودم  ی قو یر ی موهبت حافظه تصو نی خدا بابت ا از

چقدر    دونمی نم شدیانگار کلمه به کلمش تو ذهنم هک م خوندمی صحفه رو که م هر
 مطالعه خوابم برد. زیهمون م ی رو یگذشت که از خستگ 

 

  ساعت بعد( کی)

 

برم دنبال   خواست یچشمه بود که ازمن م  ی هم بانو باز دمی از خواب پر دمی که د یکابوس با
  رمی کس نم چیکنم دنبال ه دایپ انیک  نینفر ی برا یبگردم، اما من تا نتونم راه ریدم
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سمت پله ها   دمی و زد دو انیدلم شور ک  کهو،ینبود  ی به دورم انداختم از دامون خبر  ینگاه
 دم.رسون  نی خودم و پا عیو سر 

 

و چند   انیک  دمی که د رونیاز عمارت زدم ب عیسر رون،یازش نبود گمونم رفته بود ب یخبر اما
 ی برا زمزمه کردم و پروانه هامو  یها بود، لعنتهم جز اون  سان ینفر دوره کردن که پر 

زخم   کی  یبود چون نفر رید ی سمتش اما کم دمی محافظت ازش فرستادم و خودم هم دو
گرد بادم پرتشون کردم عقب و رفتم باال   ی رویو بزنن با ن دومبهش زدن تاخواستن، ضربه 

  تیشدن با عصبان ری هام سرازرفت اشک  یبود و خون ازش م اریهوش  مهین ان،یسر ک 
 گفتم:  گهید ی بهشون حمله کردم دوتا شون رو خاکستر کردم به اون دوتا

جنگ   نی اتحاد و ا  نی ا دی زنده نمونه من هم ق انیاگه ک  نیبگ یبه اون آنجل لعنت  نیبر  -
 رو... یلعنت

  فرستمیقبلش شما دو نفر هم م یول  زنمیم ویجنگ لعنت  نیاتحاد و ا نیا  دیق هم من
 ! نی گم بشفاخته حاال هم  شیپ

 

 سیهام رو خدرنگ گونه  یو بغل کردم اشک هام ب   انیجون ک  مهیرفتنشون بدن ن  بعد
 .کردنیم

 زدم: ادیفر 

 کمک!  نیای ب ایس ندا، یل -

هام زو محکم گرفته بود  هوش بود اما انگار حواسش به من بود چون دست  یب مهین انیک 
  ی شفا بخشم و برا ی روین انیب   هیاست. تا بقکنه هنوز زنده  یادآوریبه من  خواستیانگار م
اش داشت  هگرفته شده بود اما از زخم  شی زیبار روش امتحان کردم جلو خون ر نیدوم
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مسموم و طلسم دار بهش زخم زده  ی اون ها با چاقو ها رون،یب زد یچرک و عفونت م
 بودند. 

 

رو بغل   انیو هوتن، ک  ایاز دستم ساخته نبود. س یو کار شدیم ریقدم به قدم تعب  خوابم
 گفتم:  کای رو به ها گرفتن و داخل بردن. 

 شفا بخش من موثر نبود اما تو تالشت و بکن!   ی روین -

  ی برا یکن  دایپ یراه یتونیم  ن یرفتن به افسون گفتم زخم هاش طلسم دارند بب یوقت
 شکستن طلسمش؟! 

 چشم بانو!  -

بلند شدن و رفتن به داخل عمارت و نداشتم کشون کشون خودم و رسونم و به   جون
 دمینبود. نفهم یعیطب نیو ا کردمی م دی شد یزدم. حس خواب آلودگ  که ی درخت و بهش ت

 خوابم برد. یول یچطور

 )دوساعت بعد( 

لب   ریماساژش دادم و ز  هام رو باز کردم و گردنم که درد گرفته بود.چشم  ی سردرد بد با
کردن  دای دارن اون هم پ امی پ کی موقع که فقط   یب ی کابوس ها نیا  ی فرستادم برا یلعنت
 !ریدم

 .ادیب خوامینم هاش گردن منه اصال   یبدبخت ومده یکه ن ر یدم نی بشه ا لعنت

 و بهش گفتم:  دمی رو د ندایاز جام بلند شدم انگار تموم تنم لهه بود خوشبختانه ل آروم

 خسته و داغونم!  یلیخ اریب معجون  کی من  ی لطفا  برا -

  اونجا باشه ان یک  زدمیکه حدس م یگفت و ازم دور شد رفتم اتاق یچشم
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 باال سرش بود.   کایها

 ! کا؟ی حالش چطوره ها  -

  یبدنش داره ه ی و دما کنهیعفونت م  شتریزخم هاش ب ی هر لحظه جا ستیخوب ن -
 .ارهیو چهار ساعت دوام ب ستیاز ب شتریباال تر فکر نکنم ب رهیم

  انیو چهار ساعت ک   ستیمن فقط ب یعنیعا انگار روح از تنم جدا شد. حرف  ن یا دنیشن با
 از دستش بدم؟  د یبا  اوردمیو داشتم؟ من که هنوز بدستش ن

 .نهیملکه قدرت رو بب ی اشک ها ی مهم نبود کس گهید

آدم بودم، احساس داشتم و هنوز عاشقش بودم، هنوزهم حاضر بودم خار به تخم   هم من
مگه   ادیازم برنم یو من کار رفتی اون نره. حاال داشت از دستم م ی چشم من بره اما به پا

 . شدی پر م -عشقم داشت پر  ی وقت ننیو شکستن قلبم و بب هیمهمه که حاال گر 

  میآدم زندگ  ن یهم برام مهم نبود، مهم تر یلعنت ریاون دم یاتحاد حت نی جنگ و ا  ن یا گهید
زنده موندن شانسش کم بود من چطور  ی برا کردی داشت با مرگ دست و پنجه نرم م

تو   م یممکن زندگ  ی ها یاریه سالم بود اما تموم بد ب اون فکر کنم. هجد ریبه غ تونستمیم
 رقم خورد. مبرا ر یسال اخ زدهی س نیا

 داشتن؟!  یمن انتظار چ از

 ! ؟یباشم ؟چطور ی قو نکهیا

اما من توان جواب   دنی پرسیو حالم و م  کردند یکه صدام م دمیشنیرو م هینگران بق ی صدا
  نمیجونم رو بب مهین انیک   زاشتنی و گرفته بودن و نم دمی هام جلو ددادن نداشتم اشک 

  مزاحم ها رو هم نداشتم  نیتوان پاک کردن ا یحت

 .رم یمی من اگه اون رو از دست بدم م ریو ازمن نگ  انیک  ایخدا
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بود   یاون هم اشک  ی هازد به خودم امدم و نگاهش کردم چشم  به من ا یکه س یلیس با
 .کردیم  هیمن داشت گر  یبرادر خوبم از ناراحت 

به اندازه تموم    ختمیاشک ر میسال تنها زدهی کردم اندازه س هیکرد و تو بغلش گر  بغلم
که بعد از اون   یآروم شدم طور ایبغل س رمیآروم بگ  یکس ی که نشد رو شونه ها ییروزها

 . خوابم برد  ایباز هم تو بغل س یخواب اجبار

 

 ساعت بعد(  کی)

  ره یو خ دم ی به پهلو چرخ انمی تخت ک  کیرو کاناپه نزد دمیچشمام رو باز کردم د یکرخت با
 اش و گفتم:  دهی شدم به چهره رنگ پر

تا االن سه بار ملکه چشمه من   رمیهات رو باز کن تا دوباره جون بگ چشم  انیک  دارشوی ب -
  ی دیخواب  نجایا ینجوریکه تو ا یبگردم اما تا وقت ر ی و ازم خواسته دنبال دمبرده   ایرو به رو
فحش   به من  ،ی بگو خوب هات رو باز کن و به منچشم  فکر کنم. تونمی نم یچیمن به ه

 مرد! دارشوی ب یول بده،

  ی قو  ی تای بن نیبه سر ا  یتا حاال چ  روزیاز د نی و گفتم بب افتادم  هی شکست و گر  بغضم
  ختمیهمه اشک ر  اما بخاطر تو جلو  نهیاشکام و بب یسال نذاشتم کس  زدهیس .ی آورد

حرف   ی شنو ی که صدام رو نم  یینشستم دارم با تو نجایبخاطرت هدفم و فراموش کردم و ا
 . زنمیم

 

  دارشویکن و تو باهاش هم دست نشو ب یو مردونگ  ایب رهیگیداره سخت ازم انتقام م ایدن
 . میجنگ و ببر  نیباهم ا 

 هات رو باز کن! تو رو خدا چشم  انیک 
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. مهم بود که بفهمه انیخواهر ک  هیکت دمیفرو رفتم و از عطر خونش فهم  یکیبغل   تو
 ! یچیه ست،یمهم ن انیبدون ک  یچیو دوسش دارم؟! نه مهم نبود هبرادرش ر 

 و گفت: دیکش یآه

  دمینظرت داشتم فهم  ریز  یمن از وقت ستین  یسادنا انتخاب درست  دیفهم ری د انیک  -
  دحاالحالشیشنی انگار نم انیگفتم اما ک  می مستق ریو چند بار هم بهش غ یدوسش دار

 .یکن نفر  کی ی اتحاد و فدا دی نبا تاینشه اما بن داریب گهیممکنه د ستیخوب ن

 ی ما هم برا ی هم برا و ایبه خودت ب انیجنگ بود بخاطر ک  نی تو ا ی روزیارزوش پ انیک 
 بجنگ!  انیک 

 و ادامه داد:   هیگر ریز زد

تلخ نوشته قسمت   من ی سرنوشت برا  هینشده اما چاره چ ری هنوز دلم از کنارش بودن س -
 کنار برادرم باشم.  شتریچند روز ب ستین

من و   کردم،یکارو نم نیکدورت ساده ازش دور شدم کاش ا هیسال ها بخاطر  نی ا تموم
دوباره همون   م،ی هم نداشت یاما راه  می سوختیم  آنجل یباز  نیبا ا  می جفتمون داشت یکت

موقع که فقط   یب ی خواب ها نیامد سراغم لعنت به ا یو خواب آلودگ  یحس کرخت
 ! ریدم کنن،یرو تکرار م  اسم کی

 )دوساعت بعد( 

 : دیپرس یبودم با نگران یرو باز کردم هنوز تو بغل کت چشمام

 ! تا؟یبن  یخوب -

 . رن یگی رو م م یموقع انگار انرژ یب ی خواب ها نیضعف دارم ا یآره فقط کم -

ممکنه خطرناک باشه چرا به   ی ریباره به خواب م نیچهارم  نیتا حاال ا شبیدختر از د -
 ! ؟ی دی حرفشون گوش نم
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بخاطر اون هاست که  دمیو انجام نم  خوانیکه اونا م ی زیهم چ رمی اگه قرار باشه بم -
 هستش.  تی وضع نیتو ا  انیک 

 شدم و گفتم:  رهیخ  انیبه ک  یناراحت اب

  هیرو ادهیز نی گرفت اما ا  دهی کرد و ناد یتوجه ینبود درسته که ب  هیتنب نیحقش ا  انیک  -
 .کردنی مرگ و براش انتخاب م دینبا

  یچ میدونی و تو نم من فهمن،ی رو فقط خودشون م هان یبگم دختر حساب کتاب ا  یچ -
 تو خواب بهت گفتن؟  یحاال چ  گذره،ی تو سرشون م

من   یو ناراحت بودن حت یبودن همه عصبان بیعج  ی جا هیملکه چشمه با دو تا آقا تو   -
 《. ذارن ی من رو کنار م ر،ینرم دنبال دم اگه》به عزل مقامم کردن و گفتن: دی رو تهد

 ! ؟ی چ رن یدختر اگه مقامت و بگ یکنی م یچرا لجباز -

باشم بعدش هم من از   تمیکه ناراحت موقع ستمین  نجایمن که به انتخاب خودم ا  یچیه -
 حذف کنن. یبه راحت توننی انتخاب شدم من رو نم تی مامور نیا ی برا شیچند سال پ

 .کنمیهستم هرچند اگه حذفم کنن از خدا خواسته قبول م برگ برنده اون ها من

  یآخر زندگ   ی ساعت ها نیداشت که تو ا ییهاحرف  یرو تنها گذاشتم حتما کت انیو ک  یکت
 بهش بزنه.  انیک 

 

بود رو برداشتم و شروع   یکه مربوط به طلسم و شفا بخش یتو کتاب خونه و هر کتاب رفتم 
 کردم به خوندن. 

خودش رو   ی غروب بود و آفتاب داشت جا دمیرسی م جه یکمتر به نت رفتمی م  شیپ یهرچ
دادن  اد یرو  دنی به من دو  ا یو س انیکه ک  یرفتم لب بوم نشستم اون شب دادی به ماه م
  شد  یبرام تداع
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 شد.  یجار باریهام رو گونه هام مثل جو اشک  و

 . کردیتنها قلبم کل وجودم درد م نه

  زومشیکه ه  دمیرو د ینبود که همه ازش برام گفتن، من فقط جهنم یاون بهشت یزندگ 
 . سوختمیبودن و با از دست دادنشون من م زانم یعز

 لب گفتم: ری و ز ی رو دوختم به آسمون ابر نگام

باشه سهم    ری و نگ انیاما ک  یام و ازمن گرفتو خانواده  ی خواستم به من نداد یهرچ ایخدا  -
  یندارم، زندگ  من نباشه مال من نباشه اما من رو با مرگ اون امتحان نکن، من تحملش رو

 زنده بمونه! انیک  یول ری من رو بگ

و دورم انداخت    یبود که پتو مسافرت ندایانداخت دورم نگاه کردم ل یزی چ یکردم کس حس
 نداشتم!  ی و بدبخت بتیبودم انقدر مص ندایل ی و بدون حرف کنارم نشست. کاش من جا 

 بانو انتخابتون اشتباه هستش.  -

 انتخابم؟!  -

 بله.  -

 ؟ یزنیاز کدوم انتخاب حرف م -

 ! نیکن نفر کی ی اتحاد رو فدا  دی نبا -

 ندا؟ یل  ی تاحاال عاشق شد -

 و بهم دوخت وگفت:  نگاهش

 رو انتخاب کردم.  امفهیعشق وظ ی شما قرار گرفتم و به جا تی بله من تو موقع -

 .شی ذاشتیانقدر راحت کنار نم ی شدیاگر م  ی عاشق نشد -
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رو انتخاب کردم، چون   امفه یشده، من وظ دهی آفر  یتیمسئول کی  ی بانو هر کس برا -
من داشته باشه، اگر من عشقم   ر یغ یزنده بمونه و انتخاب تونستی عشقم م یطورن یا
بد و بدتر، بد رو  نیمن ب زد،یبراش رقم م سرنوشت هم مرگ رو کردمی انتخاب م رو

 انتخاب کردم.

 

 ! ندا؟یل هیچ هاحرف  نی منظورت از ا -

بلکه باعث کشته شدن   انیانتخاب شما نه تنها باعث مرگ ک  نی ا نیر ی بگ  دهی از من نشن -
 .شهی م زاتونیعز هیبق

  انیکه در عوض نجات جون و مقام ک  نیو با ملکه چشمه معامله کن نی بر  ای رو نی سرزم به
 ! نیبرگردون  انیرو به ک  یزندگ  نیممکنه بتون یطورن یا  نیانجام بد  رک  خوانیکه م یکار

.  گفتیراه هم نم یکرد کم ب  ری ذهنم و در گ یکم هاشحرف گذاشت رفت. حرف  نیا  بعد
  شدی م مذاکره کی من پس با   ی برا  انیک  یمهمه و زندگ  یلیخ هااون  ی برا ری کردن دم دایپ

 خان حساب باز کنم. ریدم  نیارزش ا  ی رو تونمی بفهمم چقدر م

 

همه   نیپا  رفتم ؟ی اکار عاقالنه طی شرا نی تو ا هیو تنها گذاشتن بق ایرو نی رفتنبه سرزم اما
 ها تو سالن بودن رو به همه گفتم:  یاز الهه و پر  ی سرگروه ها به اضافه تعداد

کردم که هنوز مطمئن   داینجاتش پ ی برا یمن راه  ن، یخبر دار انیک  میوخ  طیهمه از شرا  -
من   یتنها گذاشتن شما باعث نگران یکنم و از طرف یدگ ی بهش رس د یشخصا با  یول ستم،ین
 شه، یم

 ! ن؟یکن یدگ یرس نجا یچند روز بدون من به اوضاع ا ن یتونی نظرتون م به

 گفت: ن یپچ بودن که آئ -همه در حال پچ ی ا قهیدق چند
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  ی جنگ به پادشاه خوناشام ها  نی ما تو ا نی باش انی بهتره به فکر نجات ک  م،ی تونیم بله بانو  -
 .می دار ازیگروهش ن  یرهبر ی برا دیسپ

 سرخ هم گفت:   ی ها یادامه حرفش سرگروه پر در

 .میشی و آماده م میکنیم  نیفاصله تمر  نی ! ما تو انی نگران نباش -

  ن،ی ایمن ب  همراه》گفتم: هانی و آ  ندایل بعد به دامون، گفتم و ی ارو تکون دادم و خوبه  سرم
 《!رمیدنبال راه درمان م با شما به

  نیا  ایرو ن یپشت دروازه سرزم می دی چشم به هم زدن رس هیفت و تو دستمون رو گر  ندایل
و پا گذاشتم تو   دمیکش  یقیبه خونم نبود دروازه باز شد. نفس عم  ازیورود ن ی بار برا
 . داشتمیبرم  نانیبا اطم یباشه. قدم هام رو آروم ول  انینجات ک  دیکل تونهی که م ینیسرزم

امدم،    نجا یکه ا یبار نیاول  ادیو منو   کردنیاطراف و نگاه م ی با کنجکاو هانیو آ دامون
نداشت،   یت یبرام جذاب گهید نی سرزم نیذوق داشتم و کنجکاو بودم اما ا  یلیانداختن که خ

 .کردی حالم و بد م یحت

کس اونجا نبود، به   چیبه چشمه بر خالف انتظارم ه م ید یکه رس می فکرها بود  نی هم تو
 چون گفت:  دیخودش منظورم و فهم  نگاه کردم انگار ندایل

کارتون که تموم شد   م یاطراف و بگرد نیا یکم  میر یما م ومدنیبانو بخاطر حضور ما ن -
که دور شدن   یوقت می و بگرد م یرو خاک تا ما بفهم نیز یقطره خونتون رو بر هی هیفقط کاف

بود هنوز    نهیبرگشتم سمت چشمه و لبش نشستم و پاهام رو کردم تو آب زاللش که مثل آ 
 ملکه چشمه به خودم اومدم. ی با صدا کهنگذشته بود  قهیچند دق

 . ی و اومد  یبرداشت یپس باالخره دست از لجباز -

دن که بو ی شدم بهش که کنارش همون دو مرد  رهی و از آب چشمه برداشتم و خ نگاهم
 بودم.  دهیبود تو خواب د نی آخر
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 بدم. شنهادیاومدم که پ -

 ! شنهاد؟یپ -

 بله؟  -

 . یحرف بزن ریکه در مورد دم ی اومد کردمی من فکر م ؟یزنی حرف م یاز چ -

 .می حرف بزن انیدرمورد ک  د یفقط قبلش با  میزنی در مورد اون هم حرف م -

 بشه. هیتنب دی با  انیدر اون مورد نمونده ک  یحرف -

نداره   یتیمن اهم  ی ندارم اون جنگ هم برا ریدرمورد دم یخب پس من هم حرف یلیخ -
 .کنمینم یحاال اون رو رهبر  نی چون من از هم  شهیم یکه تهش چ

 . یکنیسند مرگ خودت و امضا م   یدار تایبن -

 باشم.  یدست کس ی تو چهیباز نکهی به ا  دمیم حیفاخته رو ترج شی رفتن پ -

 . ستادمی از اون مرد ها ا یکی  ی برم که با صدا دمیحرف راهم و کش نیا  بعد

 

 و البته کله شق!  یشجاع تر  کردمیکه فکرش و م یاز اون -

 و نگاهش کردم و گفتم:  برگشتم

سرنوشت   نی ا ری بم ا یشجاع باش  ای کردمی شدم هر شب با خودم تکرار م  دهی برگز یوقت -
 فاخته بودم.  شیپ  دیبا  شی وقته پ یل یتو هستش، اگر قرار به شجاعت نبود خ

 

 سرش و تکون داد و گفت:  آقاهه

 ! ه؟یچ شنهادتیپ -
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 در مقابل خواسته شما!  انیک  تیحفظ جون و موقع  -

 خواستت؟! ستیبزرگ ن یبه نظرت کم -

فکر   ست ین می ستقم یصراط چی خان شما هم به ه ریدم ن یا دونمی که من م یی تاجا -
 معقول تر باشه.   یلیخ شونی کردن ا  یخواسته من مقابل راض کنمیم

مذاکره تموم   ن یوگرنه ا یقبولش کن دی هست که با یشرط  کی یخب قبوله ول یلیخ -
 .نی دی جونتون رو از دست م انیهستش. هم تو و ک 

 ! ؟یچه شرط -

که   یوقت یاون نباشه، حت  طی تحت شعاع و شرا ماتتیتصم  گهی رو فراموش کن و د انیک -
 مفهومه؟  یکمکش کن یدر خطر مرگ باشه حق ندار

  ی به مرگ اعضا شهیاتحاد منه مگه م ی از اعضا یکی حق ندارم کمکش کنم اون  ی چ یعنی -
 باشم؟!  تفاوتیاتحادم ب

ما   تایگروهت، خودت رو گول نزن بن ی تفاوت باش نسبت به عشقت نه اعضا یب -
داره اون هم عشقت نسبت   لی دل گی امدنت هم فقط  نجایو تا ا یدوسش دار میون.دیم

 حفظ عشقت؟!   ای  انیک  یحاال انتخاب کن زندگ  انیبه ک 

ادامه بده.   شی به زندگ  انیقلبم و بزنم تا ک  دیبار ق نی بهتر بود ا یبود ول یسخت یدوراه
 بغضم و قورت دادم و گفتم: 

 خب باشه قبوله. یلیخ -

از آب پر کرد و سمتم گرفت تا   یکی کوچ شهیآقاهه به ملکه چشمه اشاره کرد ملکه ش اون
 وگفت:  دی دستش و پس کش  رمیخواستم ازش بگ

 عشقت االن باشه. انیپا د یآگاپه رو فراموش نکن، با   ی حرف ها -
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بود   رمیاخ ی ها یتموم اشک و ناراحت یاپه اسمش بود باعث بانکه آگ  ی به مرد ینگاه مین
رو دستم   شه یتکون دادم که ملکه چشمه ش  دیبه نشونه تا درنگ سرم رو ینگاه کردم و ب

  بخوره  انیداد و گفت با خونت پرش کن و بده ک 

 از دستش در آورد و به من داد و گفت:  یمرده انگشتر  یکی اون  بعد

  ندهی و ازش در آ  انگشتر هم دستش کن متبرک شده به چشمه مقدسه نیدخترم ا  -
 . کنهی محافظت م

 چشمه با تعجب گفت:  ملکه

 کار نبود!  نیبه ا ازیجناب آگاپه ن -

 مرد هم در جواب با لبخند گفت:  اون

 تمرکز کنه.  تشیرو مامور  تونهی مطمئن باشه راحت تر م انیاز سالمت ک  الشیخ یوقت -

 جلو امد و گفت: یقدم آنجل

 .اندازهی و به خطر م انیاگه تمرکز نکنه جون خودش و ک  -

 کردم و گفتم:  ی و از آگاپه گرفتم و تشکر کوتاه  انگشتر

  میر یو دامون م هان یو با آ انینجات جون ک  ی برا  فرستم یرو م ندایمن سر حرفم هستم ل -
 .ر یکردن دم دایپ ی برا

 لمس کرد و گفت: و  می شونیپ یکمون  ن یشد و نشان رنگ کم یچشمه نزد ملکه

بهتره   کنهیم  دای قرارگاه رو پ ی اتحاد سرخ به زود نی ندار ری کردن دم دایپ ی برا ی ادیزمان ز -
 .یزودتر بر

 شین ی و براشون به نشونه احترام خم کرد و از چشمه دور شدم دستم و با دندونها سرم
که همون   ختمیخاک ر ی رو از خونم پر کردم، بعد خونم رو شهیخراش دادم واول ش زمیت
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  نداینگذشته بود که سر کله ل هیبه هوا رفت؛ هنوز چند ثان نیاز زم ی موقع دود قرمز رنگ
 شد.  دایپ هان یا

 شدم و گفتم:   کی نزد بهشون

به تو   ان یقرارگاه جون ک  یر ی و انگشتر دست تو امانته هر چه زودتر م شه یش نیا  ندایل -
دست هامون رو گرفت و در   ندایل می ندار ی ادیچون زمان ز یبجنب دی داره پس با یبستگ

 چشم به هم زدن ما رو آورد وسط جنگل و گفت:   کی

 .انیسراغ شما م انیمن بعد نجات ک  بانو  -

 هستن!  هانیدامون و آ ستین ازینه ن -

 آخه بانو من مسئول محافظت از شما هستم. -

 رو پر کردم و شونه هاشو و گرفتم و گفتم:  نمونیب  فاصله

دارن   ازیتو قرارگاه امن تموم افراد بهت ن یول  امیاز پس خودم بر ب تونمیمن م ندایل -
باشه پس عاقالنه است که در نبود  نمونیب ی بازم نفوذ  دونمیچه م  ایممکنه حمله بشه 

  نیزودتر ا دی با انیافرادم و بذارم باال سر کارها االن هم برو ک  نیاز مطمئن تر  یکیخودم 
 انگشتر بره تو دستش وقت رو تلف نکن. نی ا  ومحلول و بخوره 

نگاه کرد و ازمن دور   بود به من شیو نشونه از دو دل زدنیکه دو دو م ییبا چشما ندایل
 شد. 

 نگاه کردم و گفتم: هان یآ هب

 ! ؟یهم دار  یخاص ی روین  ایتو قدرت   نم یبب -

 و تکون داد و گفت:   سرش

 گرما و نور و دارم. ی روی بله ن -
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 چطوره؟!  دنتیسرعت دو  -

 . می ها هم دار نه یسرعت و قدرت گرگ  م ی ها هم هست نهی از گرگ  یچون نسل -

و   می ریگ ی م نی به جاده و از اونجا ماش میتا برس م ی د یدو ی سرعت م تی خوبه پس با نها  -
 اونجاست  ریدم ی آقا نی ا میزنیکه حدس م یبه آدرس می ریم

قدرت   نیکه همچن  رفتیم ادمیداشت  گهی د دنی به دو می شروع کرد ی ا گهیحرف د بدون 
 دارم. یو سرعت

  نی. به ادادی بهم م یبلندم و نوازش خنک هوا با پوستم حس خوب ی با موها  می نس یباز
قلبم از شدت فشار   شیپ قهینداشتم حتما چند دق  یبودم و قدرت ی فکر کردم اگه انسان عاد

 .ستادیا یحتما م  ادیو تپش ز 

مدل با سرعت  نیآخر  یفرار  هی نیاندازه مثل قدم زدن ع یحاال داشتم با انرژ یول
 . دی گزینم و ککم هم   دمیدویم

به   م یچرا که هوا روشن بود و داشت می از سرعتمون کم کرد قهیساعت، چهل دق م ین بعد
براش  یجواب قانع کننده و منطق شد یمتوجه ما م یو اگر کس می شدی م کی جاده نزد
 . م ی نداشت

  ستادیبوس رنگ و رو رفته قرمز جلو پامون ا ینیم  هیبه جاده  می دیرس یوقت خوشبختانه
  یصندل ی به راننده گفت و حرکت کرد هنوز رو  یز یو دامون چ می سوارش شد  عیماهم سر

تو   اهی خوناشام س هیوجود  یعنی  نیو ا  دیخاکستر به مشامم رس ی ننشسه بودم که بو
 اتوبوس. 

اصال  ی و از طرف کننیبه خاطر آفتاب تردد نم  یچطور ممکنه اون ها تو روز به راحت اما
 نسوخت!  می خالکوب

 گوش دامون پچ، پچ کنان زمزمه کردم: بغل

 مردم باشه هست ؟!  نیو بدون مشکل ب  رونی ب ادیخوناشام تو روز ب هی نکهیامکان ا -
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 و تکون داد و گفت:   سرش

که مرگ و لمس   شهیکم م ی قدرتشون به حد  دینور خورش  نی نه چون اون ها با کوچکتر -
 نور آفتاب براشون از ضربه چاقو دردناک تره!  یاز طرف و کنندیم

 ! ؟یکنی دشمن حس نم  ی دامون بو گمیم -

 .ادیاما با عقل جور در نم ادیم  دی خاکستر و نم شد  ی بو می سوار شد یراستش چرا از وقت  -

  سر تکون دادم م ینیبش خواستیکه م بوسی نیشاگرد راننده م  ی صدا با

  یپسر چشم و ابرو مشک هیامد رفتم به  یخاکستر م ی بوس که بو ینی م ی به طرف انتها و
 از اون بود. خاکستر و نم  ی بو دمیرس

داشت اما چرا   ینیقدرت و دلنش ی بو اهیس ی عطر خونش هم مثل خوناشام ها  یحت
 .سوختی نم می خالکوب

م سمت  ودامون سمت چپش نشستن من  هانینشسته بود که آ ی وسط صندل درست
و   دی ترس یدامون شد و کم  تی راستش با تعجب نگامون کرد که همون لحظه متوجه ماه

 حمله تو خودش مچاله شد.  ی حس کرد اما به جا  خون من هم ی بعد چند لحظه انگار بو

 دهنش و پر سر و صدا قورت داد تا خواست بلند بشه دامون دستش و گرفت و گفت:  آب

 حاال!  ی عجله بود نیکجا با ا  -

 مرتعش که نشونه از ترسش بود گفت:  ی با صدا پسره

 بشم. ادهی پ خوامی ممنون م -

 که از خودم خبر داشتم گفتم:  یلحن نیتر  ی جد با

 ؟ ی دیم خاکستر و نم  ی چرا بو  یهست یتو ک  -

 لکنت گفت:  با
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 ..کس!چی...هیه-

االن گر گرفتن و چهرم رو   دونستمی که م ییو نشونش دادم و با چشما شمین ی ها دندون
 ترسناک تر کردن دوباره گفتم: 

 ! ؟ی هست یتو ک  -

هم موفق نبود چون نفس   ادیبکشه که ز قیکرد چند نفس عم یهاش و بست و سع چشم
 امد. یدر م  ون یدر م یکی هاش 

  یسر  هیمن  اهیس دورگه هستم. مادرم انسانه و پدرم خوناشام هیهاکانه، من من اسمم  -
 .ستمی خوناشام کامل ن یپدرم و به ارث بردم ول ی از قدرت ها

 تو حرفش و گفت:  دی پر دامون

 خوناشام بچه دار بشه؟!   ه یچطور ممکنه که   کهی چرت نگو مرت -

 حرف هاکان گفتم:  دیتا در

 و با خون چند نفر از افراد قدرتمند ماورا! ی طلسم قو هیامر ممکنه اون هم با   ن یدامون ا -

 حالت خوبه؟  تایبن یگی م یچ -

افراد مامورا   ی کتاب بود که در مورد استثنا ها هی قرارگاه   بوم  ی آره تو اون کتابخونه رو -
 توش نوشته بود.

خاص   یادامه نسل با روش ی ابر اهیس ی چند تا از سطرهاش بار ها به تالش خوناشام ها تو
 به جا بزارن که با نور مشکل نداشته باشند. یکار نسل  ن یگفته بود که قصد داشتن با ا

بچه تو شکم مادر اون قدر قدرت داشت که قبل به    ایوجود داشت  ی مشکل هیهر بار   اما
بچه با عث خشک شدن خون مادر   نکهیا ای  شدیامدن با عث مرگ خودش و مادرش م ایدن
 . خوردی قبل پنج ماه م ی ادیچون خون مادر و با سرعت ز  شدیم
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 فرق که مثل انسان ها.   نیدفعه آخر گفتن که بچه سالم متولد شد با ا  و

نداره   میترم یو داره ول اهیخوناشام س هیقدرت و مشخصات  یعنی رهیانسان ها فناپذ  مثل
 قرن نداره. نی و چند ی و عمر ابد

ارتش آدم   هیکار باعث به وجود امدن  نیبا ا  خواستنی اونا شد چون نم ری ت نیآخر   نیا و
 یقانون نی و بخاطر هم ستیاز جنس اونا ن یقدرتمند بشن که قدرت اون ها رو داره ول

مجازات محکوم   نیساختن اون طلسم تالش کنه به سخت تر  ی که برا یگذاشتن که کس
 بشه.

 کرده بود چرخوندم وگفتم:  یو سمت پسره که خودش رو هاکان معرف صورتم

 ؟ ی بازمونده ساخت اون طلسم باش  نیو آخر نی اول دی تو با -

 و تکون داد وگفت:   سرش

 بله!  -

 سرشو تکون داد و گفت:  دامون

 ؟ یر ی م یحاال کجا دار -

 !کردمیمن داشتم از دست پدرخوندم فرار م  -

 پدر خوندت؟!  -

از ساخت اون طلسم   یبعد وضع اون قانون پدرم و کشتن تا کس  انی بله از دست بر -
  دهیبزرگ کرد و حاال که فهم  خون پدرم من رو  ختنیجبران ر  ی برا ان یندونه و بر  یزیچ

خون منه تا   هیبه ملکه قدرت بشه در به در دنبال تخل بیباعث آس تونهی خون من م
من هم از ترس جونم داشتم   بده  شونیخورد ا ه ب انهیدرست کنه و مخف یباهاش طلسم

 .نی انداخت ری که شما من رو گ کردمی فرار م
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انقدر   ریزده از شالم زدم و فرستادمشون ز رونیب ی به موها  یتکون داد و کالفه چنگ سرمو
 ازشون استفاده کنم. یچطور شدی سر نکرده بودم داشت فراموشم م  یشال رو روسر

 وسمت هاکان چرخوندم و گفتم:  سرم

  یکنم و بزارم بر سکی ر تونمی درصد هم درست باشه نم هی یحت یکه گفت  یزیاگه چ -
  ای میو من و گروهم ازت محافظت کن ی ایممکنه، بهتره با من ب ریچون فرار از دست اونا غ

 . رمیجونت و بگ یز یحاال بدون درد خون ر نیهم

 ! دینگاهش دوشد و ترس تو   دیجمله آخرم رنگش مثل گچ سف با

 زدم و گفتم:  ی خند شین

آخر   نهیباشه بازم گز تیهمش ساخته اون مغز نخود یکه گفت ی قصه ا نیاگر بفهمم ا  -
 .رمیگیجونت م  یزی فرق که، با درد و خون ر نی سرنوشتته منتها با ا 

  نیتمرکز کردم و رفتم تو ذهنش متوجه شدم که ا کمی بود  دیرو چک کردم سف روحش
واسه نجات جونش فرار کرده و   ینداره ول یداشتنش اطالع ت یو از واقع دهیداستان و شن
 و پوچ!  چی باشه و جونش و از دست بده سر ه یالک ان یجر نیاترسه ی االن هم م

 دوستانه تر بکنم  یکردم لحنم کم یکردم و سع کشی نزد سرمو

 ! یباش یبهتره آدم صاف و صادق-

 گفت:  یبا لودگ  هانیآ  هوی

 اخه بانو فر و کاظم دوست نداره. -

انداخت دوباره نگاهم و دوختم به   نی و بست و سرش و پا ششین دی نگاهم و د یوقت
 خوند. شدی صورتش م ی و ترس رو تو تک، تک اجزا یهاکان دودل

 چشماش و تو حلقه چرخوند و گفت: دامون
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 و! رو بگ متی؟ِد جون بکن تصم ی خوای م یلفظ ری شازده نکنه ز -

 تکون داد و گفت:  دی سرشو با ترد هاکان

 به دست شما کشته بشم تا اون پدر خونده خونخوارم. دمی م حیترج -

 تکون دادم و گفتم:  یلبخند سر با

  شیپ  فرستمت ی روش م  نیبه بدتر  یمراقب باش که دست از پا خطا کن یخوبه ول -
 فاخته. 

 ی کردم و ورد سش ی و گ دمی بلندم بر ی دسته از موها هیکه همراهم بود  یکی کوچ یچیق با
 گرفته بودم و روش خوندم بعد دور مچ هاکان بستمش. ادیمامان  ی که از کتاب ها

 دستبند طلسم ملکه قدرت! گنی م نیدر جواب نگاه متعجب هر سه گفتم به ا بعد

از صد   ش یتا ملکه بخواد و اگر اون فرد ب شهیباز نم گهیبسته بشه د   یدور مچ کس یوقت
مثل سوختن پوستش تنگ شدن  شهیمتر از ملکه دور بشه عذاب و دردش شروع م

 نفسش و از دست دادن تحرکش کم، کم! 

 شدم و ادامه دادم:  رهیهاکان خ ده یترس یعسل ی چشما تو

 !یپس بهتره ازمن دور نش -

 .دادیجواب من تکون دادن متعدد سرش بود که از سر وحشت انجام م و

چند ساعت هم که  ی به مقصد مغزم برا دنیفرو رفتم و اجازه دادم تا رس می صندل  تو  با  یتقر
 . شدی شده استراحت کنه اما مگه م

ساعت    ادی  کهوی کاش اون امارت مجهز دورافتاده تلفن هم داشت  زدی و م ان یشور ک  دلم
دهنش بازه و   دمی برگشتم سمت دامون که د جانی افتادم و با ه انیمخصوص گروه ک  ی ها

از کنار لبش  ی وآب دهنش هم مثل رود کنهی و سفر م ر یتو عالم خواب س زیفارغ از همه چ
 . ختیری م سشراه باز کرده بود و رو لبا
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 گفت اما چشماش رو باز نکرد. یچندش نگاهش کردم و تکونش دادم که هوم کشدار با

  ی خواب تو اغما رفته بود شانسم رو برا ی بود انگار به جا دهیفا  یب یتکونش دادم ول بازم
تو   یمحکم  یلینکرد با حرص س یبار سوم امتحان کردم اما جز چند تکون مختصر کار

زدم  ی صورتش زدم که باعث شد از صداش تموم مسافرا سمتمون برگردن لبخند مسخره ا
 و گفتم: 

 . دیدی داشت کابوس م -

از اطرافش نداشت فقط   یدرک که هنوز منگ خواب بود و نگاهم و دوختم به دامون  بعد
کردم چهارتا انگشتم رو   شیبه پوست مهتاب یقینگاه دق یلیس ی دستش رو گذاشته بود جا

 .کردنیم یصورتش بهم دهن کج

 ی جا ی بهبود  ی شفا بخشم برا ی رویدلم براش سوخت دستش و کنار زدم و از ن تشیواقع
 استفاده کردم همون طور که مشغول بودم به دامون گفتم:  ی کبود

 ! ؟ی اریهوش  یاالن بهتر گمی م -

 نگاهم کرد و گفت:  جی گ دامون

 .دی صورتم کوب تو یکی کنمی حس م -

 توش بود گفتم:  یمونیپش یکه کم یهام و به هم فشار دادم با لحن چشم

 . رمیکمک بگ یلی مجبور شدم از س ی سه بار صدات زدم جواب نداد -

 نبود. ی از کبود یفاصله کارم تموم شده بود، و اثر  نی تو ا بختانهخوش 

 و گفت:   یلیس ی با تعجب دستش و مجدداگذاشت جا دامون

 قرار  تی مورد عنا  ی نجوریکه ا یداشت  ی حاال چه کار مهم -

 گرفتم ؟!  
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 خر شرک مظلوم کردم و گفتم:  هیو شب افمیق

 کنه؟  جادیگروهتون ا  نیهم ب  یراه ارتباط تونهیمخصوص شما م ی دامون ساعت ها -

 که انگار بحث براش جالب شده بود ابرو هاش تو هم گره زد و گفت:  دامون

و ممکنه شنود بشه و هم    ستی چون تلفن ها امن ن نی خودمون هم محافظ نی اره هم ب -
  نی ا نیفرصت طلب متوجه حضور ما بشن و مزاحم کارمون بشن بخاطر هم  ی که آدما نیا

 ساختن. گهید  ی و چندتا از بچه ها انیساعت ها رو ک 

 تکون دادم و متفکر گفتم:  سرمو

 ؟ ی ری قرارگاه امن ارتباط بگ ی با بچه ها ی تونی االن م یعنی -

 گفت:  رفتی که با ساعت تو دستش ور م طورن ی هم دامون

 گفت:  اق یبا اشت قهیکنم بعد چند دق دای پ تونمیرو م  یک  نمیبزار بب -

 روشنه. ویساعت آر  -

 .دمیرو شن وی ار ی از حرفش نگذشته بود که صدا یزیچ هنوز

 به دامون خان هنوز نرفته دلت برامون تنگ شد؟!  به -

 کرد و گفت: ی تک خنده ا دامون

 داره؟!راستش بانو باهاتون کار داره. یو پاتال دلتنگ ری آخه چهارتا پ -

 شد و گفت:  ی جد ویآر  ی صدا

 شده؟!   یزیملکه چ -

 تابلو نباشه جواب بدم. ادیکه ز  یکردم با لحن یآورد و من سع  کیمچ دستش و نزد دامون

 از اوضاع اونجا باخبر بشم.  خوامی نه نگران نشو، م -
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 گفت:  یبعد مکث   ویآر  ی صدا

  نی هوتن و چند نفر در حال آموزش و تمر رهیم  شی برنامه پطبق  زی همه چ نجایبانو ا -
  کا یاز ها یپزشک  هیاول ی کمک ها دنی در حال آموزش د ی دادن بچه ها هستن، و گروه بعد

 هستن، 

  ری وقت با حمله اتحاد سرخ غافلگ هیتا   می هست یها هم فعال در حال نگهبان یسر  هیو   من
 راحت باشه. التونیخ میکنی عوض م فتیو به نوبت ش  م،ینش

 گفتم:  ی آروم تر  ی مکث کردم و با صدا یکم

 چطوره؟  انیحال ک  -

 حرفم رو گرفت و گفت: یپ اقیدادن. که با شور و اشت وی مضاعف به آر یانرژ انگار

چشماش باز شد فقط نگران شما بود   ری اون اکس دن ی بعد نوش شهیبانو باورتون نم هیعال -
 .نی که چرا تنها رفت

  و یزدم و در جواب آر  یقیعم ی و ناخواسته لبخند  منم جون گرفتم شیخبر سالمت  دنیشن با
 گفتم: 

  یدگ یدر نبود من به امور قرارگاه رس ن یکه استراحت کرد بهش بگ نیخب بعد از ا  یلیخ -
 .می ای کنه و نگران من و دامون نباشه از پس خودمون برم

  وی ذره با آر هیدامون هم  م،ی صندلو دوباره فرو رفتم تو  دمیحرف سرم و کنار کش نیا  بعد
 بعد ارتباط و قطع کرد.حرف زد و 

بار از   نیا یبودم ول   داریو من همچنان ب  گذشتیم  ان یک  یساعت بود که از خبر سالمت دو
و براش لحظه   یرو دار یزیشوق و ذوق تجربه چ  یوقت ی دی. دبردیخوابم نم  یخوشحال
 ؟یکنی م یشمار

 ی بودم که با چشما نیهم منتظر ا  من
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به مقصد مونده بود و    گهیساعت د می باور کنم. ن شتری گوشم و ب ی ها دهیتا شن نمیبب خودم
از هر فکر و   یبود که مغزم خال یدر حال نیانگار خواب از چشمام رخت بسته بود و ا

 بود. یتیفعال

  تم ی از موقع یاما درک درست دی شنی اطراف و م ی صدا شیهام باز بود و گوشام کم و ب  چشم
دست دامون جلو صورتم به خودم اومدم و گنگ نگاهش کردم که  ی با تکون ها  نداشتم
 گفت: 

 .می دی رس -

 و زمزمه کردم. می لب بر ریرو نگاه کردم و سرمو تکون دادم و ز  رون ی پنجره کنارم ب از

 نکهیتم از ا داش گهیمتر بشه د هیاز   شتریب  نمونیفاصله ب  ذاشتی از ترس نم هاکان
  نیکردم ا ی و سع هم نداشتم   ی اما چاره ا شدمیروش گذاشتم کالفه م  یطلسم نیهمچن

 گفتم:  هان یآفکار و کنار بزنم، رو به آ

و   میو غذا بخور میاستراحت کن میکن دایجا پ هی خان شما   ریبهتره قبل رفتن دنبال دم -
 کشش ندارم. گهیمن واقعا د  میخون کن هیالبته تغذ

 سرشو تکون داد وگفت:   هانیآ

 آماده شده نمونده.  تیتا سو  یزیچشم بانو چ -

 که مجهز بود .  یاتاق پنجاه متر  ه،ی  میبود  تی بعد تو سو قهیدق چند

 خودم و پرت کردم رو کاناپه و رو به دامون گفتم:  با  یتقر

 عطش خون دارم.  دای سق بزن که شد  یچ هیزودتر  -

و ساعد    دمیدراز کش رون،یگفت و بعد رفت ب هانیدر گوش آ یزیو تکون داد و چ  سرش
بهم دست داد، درست   یحال  یو ب یچشمم احساس کرخت ی دست راستم رو گذاشتم رو

 ! ایرو  نی به سر زم شدمی خواب احضار م قی که از طر یمثل زمان
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 ساعت بعد(  هی)

  هانیلب ناخواسته ناله زدم که آ ر یز ادیچشمام رو باز کردم. از درد ز ی سردرد وحشتناک با
 لب و ازش خواستم نگران نباشه.  رینگران امد باال سرم ز 

 : دمیبا تعجب پرس دمی رو ند دامون

 !؟ امدهیدامون هنوز ن -

 کرد. رمونیهمون لحظه صداش غافلگ که

 شد. ری د دی ببخش -

کانتر گذاشت و امد کنارم و بدون حرف مچ دستش رو جلو   ی تو دستش و رو ی ها بسته
که گذشت   قهیرو فرو کردم تو رگش چند دق شمی ن ی صورتم گرفت بدون حرف دندون ها

 گرفتم . ی انگار جون تازه ا

بار چندم بهم   ی برا دونمیجلو چشم هام رنگ گرفت. نم  شیپ قهیچند دق  ی ایرو  دوباره
 بگردم. ریم و دنبال دمو فراموش کن انیگوش زد کردن که ک 

 

خبرم   یو من ب زننیما پرسه م یبد تو حوال ی اتفاق ها اینداشتم   ی ادیفرصت ز انگار
 بود. نی موقع هم ی ب ایرو  نینشده مفهوم ا  ریبجنبم تا د  دی که هست با  یهرچ

 . میو ترک کرد  تی السلطنه سو ریجناب دم کردن  دای از غذا خوردن، به قصد پ بعد

  نکهیاز ا یول  خواست، ی دغدغه و راحت م یخواب ب هیچند ماه دلم  نی مثل تموم ا  درواقع
 تو خواب هم راحتم نذارن وحشت داشتم.

و رفتار بدش   انیک  ی ها ی با همه بد ترسم،یاز اونا بترسم، نه از دل عاشق خودم م نکهیا نه
 جنگ با قانون ملکه چشمه و آگاپه و آنجل.  یعنی  نیبازم دوسش دارم و ا 
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اون وقت از من   دنی شبه ترک نم هیداره رو  ادیکه اعت  یکس یانصاف بودن، حت یب یلیخ
 کنم؟  یرو شدن ینشدن نی ا خواستنیم

و   یلیاز اون قصه ها ل یکی  خوندی کتاب و قصه م  یلیبچه تر که بودم عمو برامون خ ادمهی
 ! یریعشق اساط هیمجنون بود،  

که مهر و   یاگه با آدم درست و به جاش باشه با کس نِ ی ری ش یوقت عشق》:گفتی م عمو
 《است. چارهی صورت تموم درد و رنجش مال عاشق ب  نیا ریمحبت سرش باشه، در غ

ها  وقت  ی لیخ دمیعشق فقط درد کش نی نبوده، که من از ا یانتخاب درست انیآدم ک  حتما
وقته    یلی خ ندیکه بار ییو به چشم هام پناه بردم چشم ها دیزورم به سرنوشتم نرس

 بهم گفت:  که عمو  یرسمشونه درست از وقت

 خانوادت به بهشت رفتند.  -

کردن   ری اس نیبنام زم یجهنم ی خانواده ام بهشت رفته بودن و من رو تو گفتی م راست
سرنوشتم آخرش   س یقصه نو دوارمی فقط، ام هیچ ییهمه رنج و تنها نی حکمت ا دونمینم

 .سهی و برام قشنگ بنو 

  به خودم امدم. هانیآ  ی صدا با

 برامون آوردن.  هانیکه خبرچ  یزیخان هستش طبق چ ریکافه مال دم نیبانو ا -

چشم دوختم که با اغراق اسم کافه رو   کی رو تکون دادم، و به تابلو بزرگ طرح چوب ش سرم
 همتا!  یروش نوشته بودن، کافه ب

صاحبش هم اندازه من کله   نم یبرم بب  دیبا اسم منه تعجب کردم. یبه معن کی نزد نکهیا از
 نه!  ایشقه و لجبازه 

  ی تو، فضا  می هر سه انداختم بد، نبود پس بدون درنگ در و باز کردم و رفت پیبه ت ینگاه
آمار   گهید کردی بود، و عطر قهوه داشت مدحوشم م  رونشیداخلش به مراتب قشنگ تر از ب

  هیخوردن  ی مورد عالقم از دستم در رفته اگه مثل گذشته بود برا ی ها  یکنخوردن خورا
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االنم   طی کافه اما تو شرا ارن یمنو ب وانی ک  ایکه عمو   دوختمی م نیمماگ قهوه آسمون و به ز
 خواسته دلم بود. نی ارزش تر یخوردن قهوه ب

افتادم با وحشت برگشتم سمتش   هانینشان خودم و آ  ادی کهویکه  می نشست زیم  هی پشت
 و گفتم: 

w.Romankade.comww 

 . میبر  نیجمع کن نی متوجه نشان من و تو بشه ممکنه فرار کنه پاش ریاگه دم -

 گفت:  ی کنترل شده ا ی با صدا هانیکه شدم آ زیخ مین

آفتاب رو ترک کرده   نی خودش سرزم اریچون با اخت نهیبی بانو اون نشان من و شما رو نم -
  ییکه درست جا گردهیصورت قدرت هاش برم  هیفقط، در قدرت هاش رو ازش گرفتن  

 با شما نشان مشترک داره توسط شما لمس بشه! که 

 دادم و دوباره سر جام نشستم که دامون گفت:  رون یحبس شدم رو ب نفس

 !یرد گم کن ی اسم داده باشه برا ریممکنه تغ هیک   ریدم می بد صیتشخ دی حاال از کجا با -

 مکث کوتاه گفت:  هیکردم که سخت تو فکر بود و بعد   هانیبه آ یبود نگاه یخوب سوال

 بده!  صیتشخ تونهی نشان مشترک داره م ریکه با دم ی به من گفتن کس -

 :دمی و غر دمی رو بهم ساب دندونام

 شه؟ ی نم دای ماورا شما پ نیتو ا  تا یکوتاه تر بن یوارید  یعنی -

موفق نبودن و تنها جواب   ادیز  یمن نخندن ولکردن از حرص خوردن  ی سع هانیو آ دامون
خدمت سفارش هامون رو   شی چشم غره بود با امدن پ ت، یخاص  یمن به اون دوتا ب

 .کردی م ادداشتی که   نطوریهم میداد

 :دمی پرس



 وارونه   ی ا ی دن 

 
445 

 

 هست؟  یکافه ک  نی صاحب ا  دی ببخش -

 گفت:   دیجا خورد و ترس یسوالم که کم  نیخدمت با ا  شیپ

 امده؟جاتون بده؟!  شیپ یچطور خانم مشکل  -

 گفتم: هیلپ هام از داخل مانع از، قهقه زدنم بشم بعد چند ثان  دنی کردم با گز یسع

 خوامی دارم، راستش خوشم امده م نجایا  نیزایچند تا سوال در مورد د  نینه نگران نباش -
 کردن؟  یبا کدوم شرکت همکار نمیبب

 گفت: داد و رونیچاره نفس حبس شدش رو ب یخدمت ب شیپ

 اون صندوق نشستن. ز یخان هست االن پشت م ریمتعلق به دم  نجا یا -

 بره گفتم:  نکهیا قبل

 ترک هستن؟!  -

 گفت: رفت ی داشت حوصلش سر م گهیپشت سر من د ی خدمت که از سوال ها شیپ

 . هستن  یرانیاست و پدرشون ا  هیمادرشون مال ترک  شونیا -

ما   ی کلنگ تکون داد و رفت، که سفارش ها نیلب گفتم که اونم سرش و ع ریز  یممنونم
 گفتم:  یآروم ی جلو آوردم و صدا رو آماده کنه سرم رو 

 واقعاخودشه؟   ای یتشابه اسم هیبه نظرتون  -

به سمت صندوق برگشتن که زدم  عیضا یلینداشتن خ ی درست دید  نکهیا ی دوتا برا اون
 و با حرص گفتم:  پس کلشون

 ادامه دادم: ه یبعد با حالت گر نیکنی نگاه م عیشل مغزا چرا انقدر ضا -

 آدم شر و خنگ و عقب مونده نجات بده.  یمن و شر هرچ ایخدا  -



 وارونه   ی ا ی دن 

 
446 

 

 دوتا هم، باهم گفتن:  اون

 . نیام یاله -

.  دیخنده همون موقع سفارش هامون رس ریپوکر من افتاد زدن ز افهینگاهشون به ق  یوقت
 که پشت صندوق بودنگاهش کردم. یخوب بود بدون جلب توجه به کس دمی من د

  ،یول  زدشونی با دست باال م یجلب شد که ه   گوششیباز  ی از همه توجهم به موها اول
 نبود. ریتاث یسرش تو دفتر دستک جلوش بود هم ب نکهیصورتش البته اتو  خت یریبازم م

 نگاهش کنم. تونستمیآورد حاال بهتر م  که رفت حساب کنه سرش و باال یمشتر هی

برام باال انداخت. اگر   طنتیابروهاش و با ش و نگاهم رو شکار کرد شی رنگ ی چشما هوی که
 .کردمیو اونجا رو ترک م  شدمی بودم از خجالت مثل لبو سرخ م شی چند ماه پ ی تایبن

 یردک الدنگ رو راضم نی ا دی عشقم، با  یزندگ  ی االن فرق داره من ملکه قدرتم و برا  اما،
 کنم.

انگار    زدن. رونی ب یزدم که چال گونه هام با دلبر  قیعم ی لبخند طنتشیدر جواب ش پس
 کرد.  طونشینگاه ش یاون هم قصد کوتاه امدن نداشت، که چشمک هم چاشن

چونه گذاشتم و من هم چشمک زدم. از تخس بودنم خندش گرفت،   ری دستم رو ز ی لوند با
 لخت خوش حالتش فرو کرد.  ی و دستش و تو موها 

مونده   یباق یتنها صندل ی ما امد و بدون تعارف رو زیسمت م  یبعد راه انداختن مشتر و
 ما نشست.  زیم

 انداخت و گفت: هانیبه دامون و آ  ینگاه مین

 خانم کوچولو!  ستین یکار درست گهی مرد د هیدادن به  نخ پیبا وجود دوتا مرد خوشت -

تاب بهش  یکه ت یحال کردن که، مثل خر یل یخ پیدوتا انگار با اون کلمه خوشت اون
 و بستن.  ششونیباز شد با چشم غره من ن ششونیدادن ذوق کردن و ن 
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 لبخند زدم و گفتم: باعشوه 

 !هوم؟ رندیمثل شما رو ازم بگ  ینبا مرد جنتلم ییفرصت آشنا   دیکه نبا گاردیدوتا باد -

منو   یوقت و زندگ  کر،یدر و پ یجنتلمن اضافه کردم جنتلَعن! مردک ب  ی تو دلم به جا البته
 .دهیمعطل خودش کرده بعد ب من درس اخالق م

تو چشم امد و    شتریدستش ب ی داد و دستاش رو به هم گره زد که رگا ی رو به صندل شیتک
 گفت:   یور هیبعد با خنده  

 از آقا زاده ها هستن. هیپس سرکار ال -

 گفتم:  و باال انداختم  ی دیق  یرو با ب شونم

 بود؟  یاسمتون چ ن یگفت اوم خب جناب، د،یشا  -

 زد و گفت:  ی مردونه ا قهقه

 تابان! ری هستم، دم ریدم ینگفته بودم ول -

با   یبه سرفه افتاد، در حال روبوس  زدیوز سق مم ری که داشت ش هان یگفت آ  رو  نیا تا
 دامون نجاتش داد. ی بود که، دستا لیحضرت عزرائ

 :دمیچفت شدم غر  ی دندونا ی از ال هانیگند آ   یماست مال ی برا

 مال خودته! وانی دنبالت کرده چه خبرته آروم تر همه اون ل یکس - 

 گذاشت و گفت:  زیتو دستش رو م وانی خجالت ل با

 خانم. ی عنیبانو  دی ببخش -

  ریبه دم یفتگ یکردم با ش یو سع م یزدم به صندل هیتک   هانیپشت هم آ   ی ها یاز سوت کالفه
دلم   دش، ی پروا در ینگاه ب نیبشه از ا رهینگاه کنم. که باعث شد با دقت به چهرم خ

 گردنش و بشکنم. خواست یم
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خودم و آروم کنم تا   قیدم با دم و بازدم عمکر یسع کشه،ی بک خجالت هم نمگنده   مردک 
 ادب ندم.  یب نی کار دست خودم و ا 

 گفت:   هانیبه حرف امد و رو به آ  ریدم ریگنفس  ی سکوت بعد

 .دمی شما رو د ییجا کنمی آشناست، فکر م یلیچهره شما خ -

 و مخاطب قرار داد. هان یآ یول کردی جا خوردم که من رو نگاه م شی از حرکت رونالدو اولش

  یسع یآفتاب امده با دست پاچگ   نیاز سرزم هانینکنه متوجه بشه آ  نکهیبعد با فکر ا اما
 کردم توجهش رو به خودم جلب کنم.

 ! ن؟یشماره تماستون رو بد  نیخوای خان شما نم ریدم زهیچ گم،ی اوم م -

 خوش حالتش و باال انداخت و گفت:  ی ابروها

 . ی دادیآمار م  یداشت یساز رو تخ کردمی فکر م -

 نگاهش کردم و گفتم:  یدلخور با

 دارم؟ ی مشکل و کمبود ا یبشم؟!  یکی  فتهیش خورهی به من نم هیچ -

 کاغذ جلوم گذاشت و گفت: کهیت هی  عیهوا پسه سر دیکه د ریدم

 . ستمین حیو تفر رون یشمارم فقط بگم که، من اهل ب نمیخب خانم قهر نکن ا یلیخ -

در اوردم رو   فمیدر جوابش لبخند زدم.و چندتا تراول از ک  یکردم ول یدلم بهش دهن کج تو
شروع کردم   دی رس رونی.تا پام به بمی زد رونیکوتاه از کافه ب ی خداحافظ  هیگذاشتم، و با  زیم

بودم که،  یاز دستش عصب ی و اداش و در آوردن به حد ریگفتن به دم راهیبه بد و ب
 یبود و بس، حت انینجات جون ک  ی کنم و تحمل من صرفا برا شک یت کهی ت تونستمیم

 برام نداشت.   ی تیمرگ خودم اهم

 رو از دست نداد.  ریقرار دادن دم  تیمورد عنا  ی لحظه هم برا هی دهنم ت، ی به سو دنیرس تا
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فرض کردم، و    ریبوکس و اونو دم سهیبدون مکث رفتم سراغ ک  می شد  تیوارد سو  یوقت
 آوردم.  یفرود م سهیک  ی رو یگریپس از د یکیمشت هامو  

اش و الش نگاه کردم، و   سهی آروم شدم به ک  سهیوقفه مشت زدن به ک  یساعت ب م ین بعد
  دیچیکه تو دستام پ  ی قابل استفاده با درد ریشده بود و غ کهیت کهی ت با  یپوزخند زدم تقر 

 . دیچکی بهشون افتاد که خون ازشون م نگاهم

لب گفتم و   ری ز یلعنت شدیخود م یبه دامون افتاد که، از عطر خونم داشت از خود ب نگام
 کردم. هوششیبفهمه ب نکهیرفتم پشت سرش و قبل ا عیحرکت سر  هیتو 

قطعا   کردمی بود. اگه مبارزه هم م یمرگش حتم خوردی نداشتم، اگه از خونم م ی ا چاره
کردم با قدرتم سرعت   یسع  گذاشتمش رو کاناپه هانی. با کمک آدیدی م  ی جد بیآس
 رو باال ببرم. دست هام ی زخم ها ممیترم

داشتم. که، شبا از   یقدرت نیهمچن  می از زخم هام نبود کاش تو بچگ ی بعد اثر قهیدق چند
 .شدی نم سی سرم خ ری هام متکا زدرد زخم

 به خودم امدم.  هانیآ  ی صدا با

 نش؟ یار یبهوش ب نیخوای بانو نم -

 تکون دادم و گفتم:  سرمو

 نگران نباش. شهی م اریهوش  گهید قهیچند دق -

از   ،ی موجه داشت ول یامد، و ظاهر  یبه نظر م ییما یمرد خوش س ر یتو فکر دم رفتم 
که  انیمعلوم بود هفت خط روزگاره، برعکس ک   دویبار یو شر بودن م طنتیرفتارش ش

 و اخمو بود.  ی جد شهیهم

دوتا مثل   نی کردم. تفاوت ا سهی دو نفر و باهم مقا ن یکه ا نی تو سر خودم، از ا دمی کوب یکی
 به فکر کردن نداره.  ازیفرق شب و روزه انقدر ملموس و واضح که، ن
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از سبز   یقی جز چشماش که رنگ دق یز یاما چ ارم،ی ب ادی رو به  ریکردم دوباره چهره دم یسع
 . ومدین  ادمینداشت  یو آب

کردنش رو    کهی ت کهیت  تیکردن من رو داره و منم قابل ونهی د تی پسر قابل ن یبودم ا مطمئن
 ه؟ یتشابه اسم هی ا،ی خودشه  یعنیدارم. 

که، داشت آب   بهش چشم غره رفتم. اون هم لی دل یافتادم و ب هانیآ  ی ها یسوت ادی  هوی
 که نفسش جا امد گفت:  قهیو به سرفه افتاد بعد چند دق د یبه گلوش چسب خوردیم

 خوردم، که خوردم خبر ندارم؟  یباز چه شکر -

 گر گفتم: همون نگاه سرزنش با

 نرفته. ادمیتوکافه، جلو اون پسره هنوز  یجناب عال ی دسته گال  -

 و گفت:  د یو سر کش وانشی مونده آب تو ل یامد که باق دشای  یمهم زیچ انگار

 ! رهیدم پسره خود شاهزاده نیبانو، من مطمئنم ا  -

 نگاهش کردم و گفتم:  ینیب زیر با

 ! ؟یاون وقت از کجا مطمئن -

w.Romankade.comww 

 گفت:  جانی کنارم جا گرفت و با ه یرو مبل راحت امد

چه موقت   یچه به قصد دائم نی آفتاب بعد از خروج از سرزم  نیافراد سرزم ی بانو همه  -
 اون رو ندارن.  ض ی و حق تعو شه،یتابان م  شونیلیفام

 رو عوض نکنن؟  لشونیوجود داره که فام  ینیچه تضم -

 : دهیو با حرص جوابم رو م خورن ی هاش به هم گره م اخم
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  ی ما هم خوناشام ها یما نوره، دشمن اصل یاصل  ی رویطور که بهتون گفته بودم نهمون  -
  ریچند ساعت بتونن ز  ی درست کنن که، برا یریاکس توننیهستن چون با خون ما م اهیس

دشمن   میرو عوض کن تمونهی رو که نماد هو مون یلی اگر ما فام ارن یدوام ب دی نور خورش
 قی به دست آوردن خونمون در  ی برا یکار  چی و از ه  برن ی ما بو م تی هامون از ماه

 .کننینم

  لیدل تونستی و عوض نکنه. اما، نم تشیباشه که هو یخوب لیدل تونستی فکر رفتم م به
 مطمئن بشم.  د یمن باشه من با  ی برا تشی اثبات هو ی برا یمحکم

 گفتم:  هانیبه آ رو

ال دنب نیری از سرش بپره بعد، جفتتون م یدامون آماده کن کسل  ی برا تویموه هی -
  صیتشخ ی برا یراه تونمیم  نم یبب خونمی چندتا کتاب م نجایمن هم ا شتریب قاتیتحق
 نه؟  ا یکنم  دایپ ر یدم تی هو

رو دستم   یکه برگرده با دندونام خراش سطح نی تکون داد و رفت آشپزخونه قبل ا سرشو
 بشه.  یزی خونم به مشام دامون برسه نه خون ر ی که بو ی کردم و در حد  جادیا

شدن دامون    داریوسوسه ب  ی انگار برا یشد. ول  میترم عیبود که سر  ک ی انقدر کوچ خراش
 به اطرافش نگاه کرد.  یبود چرا که چشماش و باز کرد و با گنگ یکاف

 چفت شدش گفت:  ی هادندون  ی چشمش به من افتاد از ال تا

 !یکن ی م هوشیب بار آخرت باشه که من رو -

 باال انداختم رو گفتم:  ی دیق  یهام رو با ب شونه

 کنم.  سکی دوست نداشتم سر مردن تو ر چیه  که،یداداش کوچ -

داشت با   یبخاطر گردن دردناکش مچاله شد بودو سع افشیکه ق  نطوریو هم  نشست
 ماساژ از دردش رو کم کنه گفت: 
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 مردم؟ ی م دی مردن من؟! چرا من با -

 و تکون دادم و گفتم:  سرم

تموم خوناشام ها و سالون ها اما چون، خالص   ی برا زهی درسته خون من هنوز وسوسه انگ -
 جز مرگ نداره. ی زیجفت گروه ها چ ی برا ستین

  هیو داشت    دیرو از دستش قاپ تو ی نگفت و بدون حرف موه یزیچ  گهی د هانیامدن آ  با
 باال که گفتم:  دادینفس م

. حس  زنهی وقت کمه من دلم شور قرارگاه رو م  نیرو انجام بد  قاتیتحق نیزودتر بر  -
 . ستیکه قابل جبران ن وفتهیب یقراره اونجا اتفاقات کنمیم

بحث اون دوتا هم گوش ندادم و رفتم سراغ کولم که پر از کتاب بود همشونو در اوردم  به
رفتن باز خوبه   یک  دمیو بدون مکث شروع کردم به خوندن غرق خوندن بودم اصال نفهم

اگه  یعنیکتاب سوم رو هم گذاشتم کنار   یقبل رفتن چراغ ها رو برام روشن کردن با خستگ
 کنم. سک ی ر دی نباشه با یراه چیتو کتاب چهارم هم ه

مهمون کردم هرچند اگه با من بود دلم  شکالت داغ خودم و  هیرفتم آشپز خونه و  یکالفگ با
 . دیطلبی رو م اهی خوناشام س هیبزرگ خون داغ  وانیل هی

ها رو از رگ   یاون لعنت دادمیم  حیبا کالسانه بود. چرا که، ترج ی ادیز وانی ل هیگفتن   هرچند
 و بعد خاکستر کنم. هیتخل

ت داغم رو مزه کردم. نگاهم به هاکان افتاد  رو پس زدم و با لذت شکال  می ایخولیمال افکار
  یاز ترس دور شدن از من و عمل میاون رو با خودمون ببر  ست یصبح فکر کرده بود قرار ن

 شدن طلسمم زبونش بند امده بود. 

دورتر از ما نشست و تو تموم مدت   ینگاهش پر از حرف بود با ما امد و چند صندل اما
 .کردیوجب م  انگار داشت فاصلمون رو با دستاش
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کلمه حرف هم   ه ی می برگشت یو از وقت   دیرسی مظلوم به نظر م یلیراحت بشه، خ الشیخ تا
 برداشته بود مشغولش شده بود.  زیمداد و کاغذ از رو م هینزده. 

مونده شکالت   یفکر باق نیباهاش حرف بزنم. با ا  کمی امد قبل شروع کتاب آخر  ینم بدم
 درست کردم براش بردم. وانی ل هیاونم  ی داغم رو خوردم و برا 

خودم و جلو   یمتوجه حضورم نشد. سخت مشغول بود با قلم و کاغذ تو دستش، کم اصال 
زنده و   ی به حد   ریشدم؛ در واقع جا خوردم اون تصو  رهیجلوش خ ی و به کاغذ ها  دمیکش
 واردش بشم.  تونستمی م کی مس کوچل هیکه انگار با   دیرسی به نظر م یواقع

نفس  ی لحظه ا ی . خوب که دقت کردم، برادیکش  یمنظره رو م هیتو کاغذ جلوش  داشت
 رو فراموش کردم. دنیکش

 بود.   دهیبودم رو کش دهیبا ملکه چشمه د قتیخودم که تو چشمه حق  یکه، چهره واقع چرا

و خودش    هانیامون و آ رو بکشه؟ عکس پتره من و د دهی که ند یزیچطور ممکنه چ  یول
 بود. دهیکش  اتیو قشنگ و با جزئ  فیخورد که، ظر  یدورش به چشم م ی هم تو کاغذ ها

خواست برگه ها رو پنهان   عیخودم که متوجه من شد و سر ری بود به تصو رهینگاهم خ هنوز
 ها رو برداشتم و ماگ شکالت داغ رو دستش دادم. یکنه که، مانع شدم و نقاش

 ی بودم به کاغذها رهیمکث ازم گرفت و خودش رو مشغول اون نشون داد منم خ یکم با
 و جون داشتن.  دنیکشی دستم که، انگار نفس متو 

 : دمی ها بود ازش پرس یکه نگاهم قفل نقاش طورن یهم

  یما نگذشته و از طرف دنی از د  شتریچند ساعت ب  یوقت ی دیکش یانقدر واقع  یچطور -
 سوژه جلوت نبود؟! 

 رو گرفتم سمتش و ادامه دادم: خودم ری تصو ینقاش بعد

 ؟ ی دیکش  یچطور دهی ند یکس چهره من رو نی ا -
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 رو نداشتن. دنشیشن یی من توانا زیت ی بود. اما، انگار گوش ها  ادیپر از فر سکوتش

شد به من، نگاهش هم پر از حرف بود و انگار   رهیرو از ماگ تو دستش گرفت و خ  نگاهش
 در سکوتش رو داشتم. ده یچیپ  ی ها ادیفر   دنیمنه درمونده نه توان شن

گذشت که، زبون باز کرد و شروع    قهیچند دق دونمینگاهش رو، نم  ی سواد خوندن حرفا نه،
 کرد به حرف زدن.

 درونم بود. شیآت ی رو   یانگار آب دکریکه ادا م ی هر جمله ا بعد

 . نید یشن ای  نی که تو کتاب ها خوند ییبه اونا شهی من ختم نم ی ها ییتوانا  -

  زیچ نکهیا ی که به جا ییازشون خبر نداره، درواقع قدرت ها یدارم که کس ییقدرت ها من
به شما   تونم ی نگفتم م یمن تا حاال از قدرت هام به کس یِ من، عذاب اله ی باشه برا یخوب

 اعتماد کنم؟ 

 کردم. دی بگم، فقط با سر حرفش و تا یزیچ  تونستمی زبونم و قفل شده بود نم انگار

نگاهش و دوباره به ماگ تو دستش گره زد و بعد، مکث   یبعد مکث کوتاه هم  اون
 گفت:  یکوتاه

  هیبا نگاه کردن به بق  تونمیم  ن یواب دارم و همچنرو تو خ  کی نزد ندهی آ  دن یمن قدرت د  -
 .دمی د نی خواب بود یو وقت ریتصو  نی . من ا نمیشبانه اونا رو هم بب ی ها ایرو

  کیمکث کوچ  هیبعد   ارمشونیکردم کلمات و تو ذهنم مرتب کنم و به حنجرم ب یسع
 گفتم: 

 ؟ یخبر دار  ندهیتو، از آ  یعنی -

 نگاه کردن به من گفت: بدون 

 .نمیبی رو م کینزد  ندهیبانو، من آبله  -
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درست   دونمی نم ز،یانگ جانیلرز به بدنم افتاد هم وحشت ناک بود هم ه  ی لحظه ا ی برا
 نه؟  ای  ندهیبود که ازش بپرسم از آ

 کرد.  رمیبه دو، با خودم بودم که غافلگ یکیحال  در

 درسته؟!  نیبدون نده یاز آ خواد،ی شما دلتون م -

گلوم باعث    یانگار خشک بود. دهی فا یب دادمیبزاق دهنم و قورت م یخشک شد هرچ گلوم
 شده بود صدام گم بشه.

بهم نگاهم کرد. جوابم رو از چشام خوند انگار برعکس من اون   گمی نم یزی چ دی د یوقت
 زبون چشم ها رو خوب بلد بود. 

 زد و گفت: ی لبخند

 زیچ  تش یکل یول  رهیمتغ هیانگار هر ثان دمیکه، د  ی ا ندهیآ  نی تر ده ی چیشما پ ندهیآ  -
 .ستی ن ی ترسناک و بد

 : دمیآروم شدم و زمزمه وار پرس یحرفش کم با

 ! ه؟ی جنگ ک  نی ا روزیپ -

  ی تو سرم و م ی به وجودم و حرف ها کردیانگار، نگاهش نفوذ م ی و جد  قیکرد عم نگاهم
 . دیبلع

 گفت: قهیچند دق بعد

 ایدن ی نابود دی باشه با ن یا ریغ  نیتعادل ماوراء باشو   نی بش روزیکه پ نی شما انتخاب شد  -
 تاوان داره که ممکنه خارج از تحمل شما باشه و... هی  یروزی هر پ ،یول م ینیرو به تماشا بش

حرفاش واهمه   دن یاز جام بلند شدم و باعث شد ادامه نده حرفش رو، در واقع از شن کهوی
که، به زور به گوش   ییبه خودم مسلط بشم و با صدا قیکردم با چند نفس عم یداشم، سع
 گفتم:  دیخودم رس
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 چهارم رو بخونم.  کتاب رمیم -

 که سرش رو تکون داد.   دیانگار اون شن یول

 امد سمتش برگشتم و گفتم:  ادمی یزیچ  هی  هویکه  گرفتم یازش فاصله م  داشتم

 ! ؟ی دی چرا از ما ترس یخبر دار ندهیتو که از آ-

 زد و گفت:  یتلخ لبخند

  ینیب ندهی آ ن یدر واقع ا نم،یبب  تونمی که مربوط به خودم باشه رو نم یهرچ  ندهیمن تو آ -
 فقط مربوط به هر کس جز خودمه! 

کردم تموم افکارم و پس بزنم و غرق کتاب   یو تکون دادم و رفتم سراغ کتاب، سع سرم
 بشم. 

 و دامون،  هانیکتاب و خوندم که مصادف شد با امدن آ موفق هم شدم.سطر آخر که

رو در آورد.  چارهیاون ب ی ناله ها ی خودش و پرت کرد رو کاناپه که صدا یبا خستگ هانیآ
  یبراش معن  یکوتاه برگشته، البته اون خوناشام بود و خستگ حیتفر هی دامون انگار از  یول

 نداشت. 

 و گفتم:  دمیکش یقیعم نفس

 ؟!   نیکرد  دایپ  یزیچ -

شدم به  رهیافتاد که تو عالم خواب بود سرمو تاسف بار تکون دادم و خ هانیبه آ نگاهم
 دامون که گفت:

 ن؟ یدیفهم   یزیبانو، چ یکه خودشه، شما چ دنی نشون م نویا قاتیتموم شواهد و تحق -

 و به نشونه مثبت تکون دادم و گفتم:  سرم
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 یز یچ هیکردم فقط از    دایپ یرد بخوربه د ی زای مشترک، چ ی اره از کتاب نشون ها -
 . ستمیمطمئن ن

 نگاهم کرد و منتظر ادامه حرفم بود.  ی کنجکاو با

 منتظرش نذاشتم و گفتم: ادیز

 برم. ایرو نیبه سرزم دی با ستم،یاز نوع نشان مشترکمون مطمئن ن -

 باناله گفت:  دامون

 به اون جا ندارم. یمن واقعا حس خوب ب،یو غر بیعج نی واجبه رفتن به اون سرزم -

.  ستمیو منم راه رفتن به اونجا رو بلد ن ستین ندای بار رفتنم فرق داره چون، ل نیا  یاره ول -
 .مونهی م  نجایو جسمم ا  رهی فقط روحم م

 از حرفم تو شوک رفت و با تعجب گفت:  دامون

 ! ه؟یچه روش نیبانو ا  هیمنظورت چ -

بود. رو نشون    میشنهادیاز نامطمئن بودن روش پ یکه، ناش یکردم با لبخند استرس یسع
 ندم.

معجون ساده   هیکه، با چندتا ورد خاص و  روش معقوله هی  نیا یاضطرار ی تو زمان ها -
 .کنمی و اونجا با ملکه چشمه ،آنجل بزرگ و جناب آگاپه مالقات م رمی من به خواب م

  تیو با عصبان دی جاش پر از  ولت وصل کردن که ستیحرفم انگار بهش برق دو  نیا با
 گفت: 

بهم   ایو اون وقت تموم دن ن ینش داری ممکنه ب دمی رو بهتون نم ی اجازه ا نیمن همچ -
 . زهیریم
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  نی رفتن به سرزم ی برا تونمیندارم نم  ی به جا بود اما، چاره ا شینگران دادمیحق م بهش
 قرارگاه دور کنم.  رو از ندایل ایرو

روز از برنامه هام  هیواگه بخوام منتظر امدنش هم، بشم   ازهیاونجا به حضورش ن چون
 .افتمیعقب م

کردم   یروش و با تموم خطر هاش به جون بخرم. سع نیکه، ا نهیا ادیکه ازم بر م  یکار تنها
 بهش گفتم:  ی با منطق دامون رو خلع سالح کنم پس با آرامش ظاهر

پس نه راه   ی اجبار ایرو ن یاما، فرصت کمه و رفتنم به سرزم کنمیتو رو درک م یمن نگران -
  نجایا ادیب که،ن یا  ی زمان برا نیموند چون کمتر  شهی هم نم ندایمنتظر ل  ش،یپس دارم نه پ

 کنم. یرو راض ریزودتر دم دیروزه من با  کی

  گمیم  یچ یفهمی م شترهی اتحاد ب ی اعضا ی از قرارگاه دور باشم. احتمال خطر، برا یهرچ
 مگه نه؟ 

 سرش و تکون داد و زمزمه کرد: ی تینارضا با

 ! اد؟یازمن بر م یکار -

  حیترج الشیراحت شدن خ ی اما، صرفا برا دستی فا  یگفتنش کامال ب  دونستمی م نکهیا با
 دادم ازش بخوام.

بالفاصله به خواب   خورمیرو م  ییو بعد معجون جادو  خونم یدامون من اول ورد و م -
  داریگذشت و ب  می هوشیساعت که از ب هی کنهی سفر م  ا یرو ن یو روحم به سر زم رمیم یقیعم

 .یاریمنو به هوش ب یکن به هر روش ینشدم سع

 بشم.   داریب یکن کمیتحر  اهیس  ی با خون خوناشام ها یتونیم مثال،

  طنتیمثل دامون که، ش یپسر ی برا نیو ا  دمیفهمیرو کامال م یچشماش ترس و دودل از
به  ی ادیانگار اونم مثل من ز  به،یعج هیاتیحدن ی براش مثل نفس کش جان یو ه  سکیو ر
 اعتماده!  یروش ب نیا
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و برنامه   نیانتخاب اشتباه، تموم قوان هیتوش نباشه و من با   یکه ممکنه برگشت یروش
 .زمیماورا رو بهم بر  یزیر

هر سه در سکوت به من نگاه   و تکون داد و من شروع کردم درست کردن معجون،    سرش
. دامون داشت به عاقبت کار من فکر  کننیفکر م یحدس بزنم به چ  تونستمی و م کردن،یم
به سر ماورا و   یمردگان باشه. چ نیزمبه سر سره من  کی  طی روش بل نی اگه ا کردکه،یم
 اد؟ یجنگ م نیا

تموم نشه   ت ی .که، اگه با موفقکردی نصف کارش با من فکر م تی هم داشت به مامور هانیآ
 شه؟ یم  د یتبع ا یآفتاب  نیبرگرده سرزم  تونهیم

  ی . خب، حق هم داشت مرگ من مساوامدی بدتر به نظر م هیهاکان که حالش انگار از بق و
  چیمن بود و من جرئت خوندن ذهن ه ی هافقط حدس  هان ی، ااون  یزندگ  ی بود به انتها

 برگردم.   ممیباعث بشه از تصم دمی ترسیکدوم رو نداشتم.چرا که، م

 معجون هم بهش اضافه کردم. ازیمواد مورد ن  نیدهنم و قورت دادم، و آخر آب

 شهیش  آروم باهاش حرف زدم که، اون دو نفر نشنون. یلی ه خگوش ه ی دمی رو کش هاکان
 توش نبود رو تو دست گذاشتم و زمزمه کردم: شتری خونم که دو قطره ب

رو   یز یکه، خونم رو بر  ینشدنم فقط دوازده ساعت فرصت دار  داری هاکان، بعد از ب -
 مرگ و عذابم باطل بشه. ی دستبند تا جادو

  یزیو خون رو بر   یمردگان مطمئن نباش ن یروحم به سرزمحواست باشه اگه از رفتن  یول
به نشان   هیهست فقط کاف یزمانش ک  یبفهم نکهیا ی . برایشیباعث مرگ خودت م 

 .یدقت کن میشونیپ

 .گردمی برنم  ایدن نیبه ا  گهیکمان توش محو شد من د ن یوقت رنگ هر

 . رمی ازش فاصله بگ نکهیو با ترس تکون داد.قبل ا  سرش

 گفتم:  بهش
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نبره فقط کوتاه بهشون بگو، درمورد باطل کردن طلسم   ییبو  یبهتره از حرف هامون کس -
 . پرسنیازت م دونمی کردم. چون م ییبهت راهنما

کردم لبخند بزنم که،   ینگاه کردم و سع هانیحرف بازم سرش و تکون داد. به دامون آ  بدون 
بودنش اطالع داشتم.   یاز تو خالمطمئن که، فقط خودم  یاز استرسشون کم بشه با لحن

 گفتم: 

بار با خواست خودم  نی من بارها به خواست اونا تو خواب به اونجا رفتم ا ن یآروم باش -
 باشه. هم خطرناک  قدرهااون  دی . نبارمیم

. حس کردمی . سرما رو، تو وجودم حس مکردمیکه ادا م  ی ها رو خوندم با هر جمله ا ورد
 کنن؟ یرو تجربه م  نی همه آدما اموقع مرگ  یعنیبود   ی بد

 .دمیرنگ که، معجون دست ساز خودم بود و خوردم و دراز کش اهیس  عیاز ورد ها ما بعد

 .کردنی از ذهنم عبور م ع،یسر  ی لمیخاطرات مثل ف زدویم شهی تند تر از هم  قلبم

خاطرات بشم چون،   ریاز هدف دور بشم و درگ  دی کتاب بار ها گفته شده بود که، نبا  تو
 هدفم تمرکز کنم. ی روکردم یملکه مردگان، سع شیپ رمی زودتر از موعد مقرر م یطورن یا

 قبل هر سه منتظرم بودند.  یبرعکس سر ا یرو نیورود به سرزم ،ی تموم فکرم رو بزارم برا و

 ! اهیاون هم به روش جادوگران س ی برگرد ی زود نیبه ا  م یکردی فکر نم -

 گفتم: رو به حداقل رسوندم و  فاصله

 مطمئن بشم.  زیامدم تا از چندچ ی م دیبا  -

 بود. گفت:   ر یسرد که، غرور ازش سراز  یبا لحن آنجل

فکر که،   نی و ا امد  یاز اولش هم ازش خوشم نم ؟ ی امد جان یا یچ ی برا  بگو  م،ی شنوی م -
 بود. انیاز ک  می اجبار یی جدا شدنم و  ده ی اون باعث برگز
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کارم اما،   نیا شهی م یتلق ی بزرگ  یادب یب دونستم یم که،ن یبا ا زدیحسم دامن م  نیا به
 گرفتم و رو به ملکه چشمه گفتم:  دهیرو ناداون 

ودشه،  مطمئن بشم که خ یچطور دونمیکردم. اما، نم دای رو پ ریدم کنمی من فکر م -
هست که، فقط من   یگفت روش آفتاب امده به من نی من که از طرف سرزم ی راهنما

 بدم. صیتشخ تونمیم

 آنجل با تمسخر گفت: دوباره

 .یمعما رو حل کن نی خودت ا دی مشکل خودته، با نی ا -

 نگم دوباره به ملکه چشمه نگاه کردم وگفتم:  یز یبهش چ رمیکردم جلو زبونم و بگ یسع

از قدرت مشترک   ریغ کنمیمتفاوته، حس م  انینسبت به ک  رینشان مشترک من با دم -
 هم داره. درسته؟  ی ا گهیمفهوم د

 تو حرفم و گفت:   دیآنجل پر  دوباره

 .یخودت بفهم دی هم با نی ا -

 دوختم و و گفتم:  الشیخ یب  ی ندونستم و نگاه گر، گرفتم و به چشما زیصبر و جا  گهید

. مگه متوجه  یکنی کارم و سخت تر م چرا عوض کمک به من  ه؟یمشکل شما با من چ -
 شهیم هیبه جواب سواالم باعث به خطر افتادن بق دنی رس رید قهیهر دق ؟یستین طمیشرا

 با اتحاد سرخ؟   یشما طرف من

 بهم انداخت و گفت:  یقیو نگاه دق دی دورم چرخ آنجل

 . شمیم مونیکردم پش ده ی برگز هینجات بق ی دختر زبون دراز و برا هی نکهیدارم کم، کم از ا -

 گفتم:  یکه، با بد خلق گرفتی همه جسارت از کجا سر چشمه م ن یا دونمینم
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 یعنیمن   ی جناب آنجل چون نابود رهید یلی خ یمونیپش ی برا کنمی من هم فکر م -
 گناه. یب ی هاآدم ی و نابود  دید اتحاد سپتموم افرا یصالخ

  یزی جناب آگاپه و ملکه چشمه شد و چ کیحرفم اخم هاش توهم رفت و نزد نیا با
 شد.  بیچشم به هم زدن غ هی بهشون گفت و تو  

لحظه عمرم با فکرش   نیگفتم قطعا تا آخر  یبهش نم ی زیاگه چ یتند رفتم ول ی ادیز دی شا
 . کردمی م یخودخور

 گفت:  یشد و با نگران رهیشد و شونه هام رو گرفت و تو چشم هام خ کم یچشمه نزد ملکه

 برات دردسر درست کنه. تونهی اون م ،ی کردی رفتار م ینطوریباهاش ا دی نبا -

 جون زدم و گفتم:  یب ی لبخند

بعد   ستیباشه مهم ن  یاوانش هرچاجازه بدم، من رو احمق فرض کنن حاال ت تونمی نم -
 از دست دادن ندارم.  ی برا یزیچ انیک 

 جوابم و داد:  یچهرش درهم رفت و با دودل ملکه

 ! ؟یاز دست دادن ندار ی برا  یزی چ یمطمئن -

 و گفت:  دیکش قیعم  یکردم. نفس دی فکر حرفش رو تأ بدون 

 نکنه. ریهم نظرت تغ  ندهیدر آ دوارمیام -

 من هم گفتم.   هیلب  ری ز دمیمنظورش و نفهم نکهیا با 

 . رهی ازمن فاصله بگ یآگاپه باعث شد ملکه کم ی صدا

 نجا؟ ی ا ی امد یخب دختر جان دنبال چه چ -
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از  یچطور  دونمینم که،ن ی اول ا رهیامدم که، هر دوش مربوط به دم زیبخاطر دو چ -
منو   یکم ر یبا دم م مفهوم نشان مشترک  کهن یمطمئن بشم. و دوم ا  ر یدم یاصل تیماه
 و گمراه کرده. جیگ

 سرش و تکون داد و گفت:  آگاپه

 نکنه.  یشوخ نجایرفتنت از ا رونیانجل با ب دوارمی فقط ام میکنی کمکت م -

 اما ساکت موندم تا حرفش و ادامه بده.  دم یو نفهم  منظورش

که،   ییاستخون ترقوه همون جا ری ز هیفقط کاف ر ی دم تیماه دنیفهم ی دخترم برا نیبب -
اگه  یازش ساطع شد شک نکن خودشه ول  یاگر نور  ینشان تو هم هست رو لمس کن

 .ی کردنش اشتباه کرد دایتو پ نکرد بدون  یریتغ

 بزنم ملکه چشمه گفت:  یحرف نکهیرو تکون دادم و قبل ا سرم

از،   ریغ یمعن یعنی خاصه  رینشان تو و دم ی دیبگم درست فهم  دیدرمورد نشان ها هم با  -
 . نیجفت بش دی قدرت مشترک داره تو اون باهم با

رحم بودن که،  یسمج از گوشه چشمم قل خورد و گونم و تر کرد. چقدر ب یاشک قطره
 . رندیهم ازم بگ الشیو خ ایرو خواستن ی عشقم و ازم گرفتن و حاال م

 شونه هام رو تو دستش گرفت و گفت:  یچشمه با دلسوز ملکه

  دونمی که، سخته م دونمی. میکارو بکن نیا  دیهم شده با  انیبخاطر زنده موندن ک  -
 کنه. نیرو تضم ان یک  یسالمت تونهینم  یازدواج زور نیجز ا یدردناکه اما راه

  نیکه، بعد قبول کردن ا دونمی رو خوب م نیهم نه، اما ا دیحق با اون ها بود شا  دی شا
 .رمیمی ذره، ذره م طی شرا

 بارنشان اژدها گردنم انداخت و گفت:  ی شد و گردنبند کمینزد آگاپه

 . کنهی م ری نشان مشترکت تغ ی که، برگرد نجایاز ا -
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 انتقام انجل هستش. از  یبخش نیکنندست و ا  تی و اذ  هیرفتنت طوالن رونیب نجایاز ا تایبن

اما ذهنم قدرت فهمشون رو نداشت. سرم و تکون دادم که ملکه چشمه   دیشنی م  گوشام
 شد و گفت:  کم ینزد

رو بخور از   ن یمهم تره ا تیمن سالمت  ی برا ،یبشه. ول یکارم ممکنه آنجل عصبان نیبا ا  -
 .ی که، به جسمت برگرد یتا وقت کنهیروحت محافظت م 

از خواب   گهیُبعد د  هیتو  معجون رو ازش گرفتم و خوردم، بعدش انگار شهیحرف ش یب
خودم رو،   ی قدم  هیبود و تا  یاهیدورم پر از س نبود. ایرو ن یسرزم  هیبودم که اصال شب

 . دمیدینم

  ی کیتار نی تا ابد تو ا  خواستی نداشتم. دلم م یکرده بودم، و راه نجات  ریتو ظلمات گ انگار
 .ارمیلج آنجل رو در ب شتریب  دیفکر کنم تا شا  انیبه ک و  نمیبش

نشوندن حرف   یو به کرس یلج باز ی ها ما آدما براوقت   یفکر بچگانم خندم گرفت. بعض از
 . میشی ساله هم بچه تر م شی بچه پنج ش  هیخودمون از،   ی ها

 چند ساعت بود.  دونمینم

 ی. نوربه خودم امدم  یفکر کردم. اما، وقت  زیشده بودم و به، همه چ رهی اطرافم خ یکیتار به
 و بدون فکر دنبالش رفتم.   دمی از دور د فیضع

 )دامون( 

چه کار کنم   دیبا  دونمیکه،با هاکان پچ پچ کرد دلم بدجور شور افتاده بود. نم یوقت از
 . گذشتیم  یها به سخت قهیدق

  نینگران بود.اما، از همه بدتر هاکان بود که، رنگ به رو نداشت انگار هم یلیهم خ هانیآ
 .دیدی رو جلو روش محاال فاخته 

 شدم و گفتم:   کشینزد
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 گوشت پچ، پچ کرد؟!  ری ز یچبانو  -

 که، رو کاناپه بود.جدا کرد و گفت:  تای جون بن یرو از جسم ب نگاهش

 دادن. حیمن گذاشتن به من توض ی که، رو یدرمورد باطل کردن طلسم -

 رو گرفتم و گفتم:  غشی  تیعصبان با

  تیوضع نی باطل کنه که، تو ا  دیخود بانو با  ای.  شهیباطل م با مرگ بانو  ایطلسم   نی ا -
 . ستین یدوم عقالن نهیگز

 ؟ی د یفهم رونیب کشمیم  نتیروش قلبتو از س نی به بدتر یبش کی به بانو نزد اگه

 از ترسش بود گفت: یلرزون که ناش ی صدا با

اگر   ،یرو دستبند طلسم ول زمی به من چند قطره خون دادن که، تو زمان مناسب بر بانو  -
 . رمیمیکارو بکنم خودم م نی از اون زمان ا رترید ا یزودتر 

 که،ن یبشه. تا ا داری خودم بهتره بانو ب ی برسه اصال برا یبی به بانو آس خوامی من نم نیکن باور
 نجات جونم بجنگم.  ی برا سکیبا ر

من از   دمیفهمی م گذشت یم  ینشستم. هرچ تایبن ی نگفتم و رفتم رو مبل رو به رو یزیچ
 دختر کوچولو به دلم نشسته.  نی قبل تر مهر ا  یلیخ

  می تو زندگ  شیخال ی جا شهیکه هرگز نداشتم و هم  ی مثل بچه خودم دوسش دارم بچه ا و
سرنوشت   یروز هیبدونم،    نکهیرو تماشا کردم بدون ا  تا یبن یعذابم داده. من تموم بچگ
 داره. یهمه ما به بودنش بستگ

  ذاشتینم ی. ولشدی و چشاش از درد زانو هاش لبالب از اشک پر م خوردی م نی زم یوقت
گاه   هیبود.از اول هم خودش تک  ی از چشماش رون بشه، از اول هم مغرور و قو ی قطره ا

 خودش بود. 
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سن انقدر شجاعه   نی که، با ا شد ی م  میچقدر بهش حسود  دمش یدیمن هر وقت که، م  و
 که، من نبودم و به واسطه خوناشام شدنم بدستش آوردم.  یزیچ

 مجبوره شجاع باشه. یکه، خودش انتخاب کنه شجاع باشه.با کس یفرق داره کس  یلیخ

  یجز خودش کس دیاون فهم ،یبخوان ولداشتم خانوادم منو  دیلحظه ام نی تا آخر من
 راه نجاتش باشه. تونهینم

  به خودم امدم. هانیآ  ی صدا با

 کن من نگرانم.  یگذشته پاشو کار  میساعت و ن هیدامون  -

بشه و   کی تحر خونم  ی با بو د، یحرف رفتم باالسرش اول دستم و خراش دادم تا شا  بدون 
 نشون نداد.  یواکنش چی چشماش و باز کنه اما، ه

 گفتم:  رونیبرم ب نکهیسمت در رفتم قبل الب گفتم و ریز یلعنت

تار مو ازش کم بشه.قبل مجازات   هیبه حالتون اگه  ی وا  اه،یآشام سدنبال خون خون  رمیم -
 .زمیری آنجل خودم خونتون رو م از طرف 

زمان جلون دادن خوناشام  بود و کی هوا تار   .زدمرون یجوابشون نشدم و از خونه ب منتظر
 بود.  هایس ی ها

ارازله که،  یسر  هیشبونه   ی ها یکرد. تو پارت  دایبدون دعوت اونا رو پ شهی که، م ییتنها جا و
 . انیمیتشنگ رفعی اونا هم برا

بعد دو تا بوق   ه، یو کجا مهمون هیک  فت یاز محافظ ها رو گرفتم که، بدونم ش یکی  شماره
 جواب داد.

 ن؟ ی سالم استاد خوب -

 ه؟ یکجا مهمونو  هیک  فتیسالم، رضا امشب ش -
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 بزرگ باشه.  یمهمون ه یکردان  کنمیبهادر و گروهشه فکر م  فتیامشب ش -

 نگو بهت زنگ زدم. یخب، ممنون به کس یلیخ -

 ن؟ ی ندار یچشم، کار -

 خداحافظ.  نه،  -

تا کردان   نجایاز ا  تایزودتر خون برسونم به بن یهرچ  دی جوابش نشدم و قطع کردم با منتظر
 فاصله نبود. ادیز

و   قیساعت مخصوصم امد رضا بود که لوکشن دق ی کردان که، صدا دمی بعد رس قهیدق چند
  برام فرستاده بود.

 .م ی چندتا مهمون ناخونده تشنه خون دار  یمهمون نی بدون شک تو ا دونستمیم

لذت و   یزیوقت دست از، خون ر  چی ه اهیس ی ها بود اما خوناشام   کی جنگ نزد درسته
 . کشنی هاشون نم

  ی مختلف چهرم در هم رفت واقعا بو ی تند الکل و ادکلن ها ی شدم از بو یمهمون وارد
 بود. یوحشت ناک

لعنت کردم. طبقه باال  دارم شانسم و  ی قو  ییایهزار برابر از آدما بو  که،نی بار از ا ن یاول ی برا و
 .کننی م یخلوت، شکارشون رو صالخ ی ها ی جامعموال تو  اهیس ی رفتم خون آشام ها 

خوناشام    ه یهوا رفتم تو،  یو ب کرد لیتبد نیقیاز اتاق شکم رو به  ی مردونه ا ادی فر ی صدا
 شاهرگش رو پاره کنه.  خواستی پسر و گرفته بود و م هیزن گردن 

  دید یخواهرم، اول خواست فرار کنه اما وقت  بود. ایباال گرفت شوکه شدم دن و که  سرش
 سمتم حمله کرد. شده رو کنار پرت کرد و  هوش یزد و مرد ب ی تنهام پوزخند



 وارونه   ی ا ی دن 

 
468 

 

تو بازوم، به   ایدن ی اما با فرو رفتن ناخن ها تو شوک بودم که، توان مبارزه نداشتم انقدر
قصد کشتنش رو نداشتم در واقع دلش رو نداشتم.  خودم امدم من هم، بهش حمله کردم 

 کردم. هوششیحرکت ب  هیپس تو  

رو پر کردم.    یکی کوچ شهیدستش و خراش دادم و ش  عیدلم براش تنگ شده بود. سر  چقدر
  رونیب نمیز سبر خالف من اصال رحم نداره و حتما قلبم و ا ادیاگه به هوش ب دونمیم
 .کشهیم

و به سرعت از    نیجا کنار پله ها گذاشتمش زم هیکولم و  ی شده رو انداختم رو  هوشیب مرد
  ابونی به خ یبغض بزرگ راه نفسم و سد کرده بود، وقت هیزدم.  رونیب ییکذا یمهمون

 شکست. می . زانو هام خم شد و افتادم و بغض لعنتدمیرس

خانوادم، لعنت به قلب من که هنوزم  ی ها  یمحبت یکردم به اندازه تموم ب هیگر  و
 گرفتم.  شی رو در پ تی دوسشون داره. به زور از جام بلند شدم و راه سو 

 الیزخم چند ساله، دوباره سر باز کرده بود و خ ن ینداشت ا یانگار اشک هام تموم اما
  فهممی اما، حاال م دمیخندی کرده م هیگر  ی مرد  دمیشنیخوب شدن نداشت. قبال اگه م

 .یکن  هیتا گر یمرد باش  د یها باوقت  یبعض

  نیو ا هوشهی االن چهار ساعته ب تیکه، آروم شدم رفتم. سو  یگشتم. کم  ابونایتو خ کمی
رو   شهیشدم و در ش  کشینزد ا یرو  نیروش بره سرزم ن یبا ا ذاشتمی. کاش نمکنهی نگرانم م

 از خودش نشون نداد. یلالعمعکس  چی بود ه دهیفا  یباز کردم اما، ب

بار درد  هیرو از دست بدم. من   دمیخانواده جد  ی اعضا خواستیشدم، دلم نم  دیناام
بلکه   رفت ی داشت مدام راه م هانیآ  گه،ی. تحمل ندارم ددمیو تنها شدن رو کش ییجدا
 به ذهنش برسه. یراه

 جز معجزه، هاکان امد کنارم نشست و گفت:  ستین یراه چ یه دونستمیم

فعاله   شونیشونیکمان پ  نیکه، نشان رنگ یحداقل تا وقت  گرده،یمطمئنم بانو برم -
 .گردهی برم دونم یم
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  دی با سکوت رو حرفش مهر تأ خواستیجواب دادن بهش و نداشتم در واقع دلم م جون
 بزنم. 

ما سه تا با استرس دورش چرخ  و همچنان  گذشتی م تایبن یهوشیساعت ب  نیشمیش
 . میخوردیم

  یامیبلد باشه. براش پ یراه د ی افتادم احتماال تا االن حالش خوب شده شا انیک  ادی  کهوی
 .ادین یو از جاده معمول ادیفرستادم که، با پورتال ب

فقط خدا کنه زود  هیوضع اضطرار فهمهی م ادیکه در خواست کردم که، با پورتال ب نیهم
  انیبه صدا در امد ک  تیساعت نگذشته بود که، زنگ در سو  هیبشه. هنوز  اممیمتوجه پ

 بود.

 مکث کوتاه گفت:  هیبعد  تای حرف امد تو و رفت باال سر بن بدون 

 هوشه؟ ی چند ساعته که ب -

 .شهیم یهفت ساعت  با  یتقر  -

 و گرفت و گفت: نبضش

 . کشهی زجر م ی طورنیا میبهتره راحتش کن زنه،ی نم -

  تایبن نینشون بدم هاکان خودش و ب  یمن واکنش نکهیاز لباسش در آورد قبل ا  یخنجر و
 انداخت و گفت:  انیو ک 

 .یستین انیتو ک  -

خودش و با   ی هاکان مصرانه برگشت سر جا ، یهولش داد عقب ول تیبا عصبان انیک 
 التماس نگاهم کرد و گفت: 

 برسه. بانو زندست نذار دستش به بانو  ست،ی ن انیک  ن یدامون ا -
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 . زدی نم یحرف یول شدی تر م یو تهاجم ی با هر جمله هاکان حرکاتش عصب انیک 

  چیبود. و ه تشیالو تایحالت هم، نجات جون بن  نی بدتر تو  انیبود. ک  بیبرام عج نیهم
 .کردینم یپافشار مشیو تصمر  یوقت با لجباز

  نی هم سکوت آخر تشیتو عصبان یبا منطق حرفش رو بهت ثابت کنه حت کردی م یسع و
اما تنها بود. پس   امدی م ندایبا ل  که،ن یرو نداشت مگر ا  نجایآدرس ا انیسنگرش بود. بعد ک 

 نبود. انیک  نیا

کرد و  تایرو نشونه گرفت که، هاکان خودشو سپر بن تا یدوباره با خنجرش بن یقالب انیک 
 از خنجر بلند شد. یاه یس ظیکرد که دود غل جادیرو بازوش ا   قیزخم عم هیخنجر 

اتفاق   نکهیاما قبل ا  انیبا ک  ندایدردناک هاکان مصادف شد با باز شدن در، و، ورود ل ادیفر 
 شد انگار از اول نبود. بیتام غدس  نیرو گرفتم که، ب یقالب انیگردن ک   دمیپر  افتهی ب ی بد

من نگاه   یخال ی که، اونا هم با تعجب داشتن به دستا هیتعجب برگشتم سمت بق با
 .کردنیم

بود   قیعم یلیشدم و رفتم باال سرش زخمش خ می خال ی دستا الیخیناله هاکان ب ی صدا با
 امد.  یو همراه خون، دود ازش در م

 به خودم امدم. انیک  ی . با صدادادی ها رو نم اخوناشمیخون آدما   ی تر بو  بیهمه عج از

 ؟ من شده  هیشب اهیس ی جادوگره که، با جادو هیاون  ی دی چطور نفهم -

 گفتم:  کردمی م زیکه با دستمال اطراف زخم رو تم طورن یهم

م کن یکار نکهیرو کرد. که، قبل ا تای قصد کشتن بن  نکهیشک نذاشته بود تا ا ی برا ییجا -
 .نی دی شما سر رس

 گفت:  یبه زخم هاکان کرد و با ناراحت ینگاه ندایل

 .ارمیاول بانو رو بهوش ب د ینجاتش بده. با تونهیشفا بخش ملکه قدرت م  ی رویفقط ن -
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 .کردیدست به کار شد و مدام ورد زمزمه م  بعد

رو به خورد  ییجادو ی دارو قهیبعد، چند دق کردیم  یمحلول رو باهم قاط شهیچند تا ش و
 داد و گفت:  تایبن

  ی ها تیاز ک  نیداره. بر  اجی به خون احت دایفقط شد  ادیبه هوش م گه یساعت د می تا ن -
 .نیکن هیتغز  خچالی

. اگه به من بود می مشغول شد انیپاکت خون بود رو آوردم و با ک  یحرف رفتم هرچ بدون 
و   م ینداشت ی ادیاما، زمان زاست  گهید  یچ هیبخورم. خون شکار تازه  نایحاضر نبودم از ا 

 مجبور بودم.

بازش   ی چشما دنیبه هوش امد و با ناله طلب خون کرد.با د تایساعت بعد بن  مین درست
 راحت شد.  المیخ

 (  تای)بن

همشون بودم. دلم  یشاهد، تک تک لحظه ها و نگران هیمدت کنار جسمم و بق تموم
 ارومشون کنم. خواست یم

عذاب انتقام  نیجز نگاه کردن نداشتم روحم جدا از جسمم بود. و آنجل با ا  ی چاره ا اما
مشکالتم داشتم.   ی برا یراه شهیکه هم یمن ی برا  یخودش رو گرفت. چرا که، درموندگ 

 انتخاب بود. نیبدتر 

. زدمیحس متناقض دست و پا مدو  نیاون جادوگر خنجرش و سمتم اشاره کرد. ب یوقت
که،   ییهمه کسا  ی بودم برا نی خانوادم و غمگ شی پ رمیم ه،ک نی خوشحال بودم از ا

 بخاطر من تو خطر بود.  شونیزندگ 

و   ندایها اما هاکان بر خالف انتظارم کمکم کرد. با امدن لاون  یمرگ قطع یعنینبود من   و
رو تو رج به رج  یمطبوع  ی . و گرماشدی اونا گنگ م ی زمزمه ورد هاش، هر لحظه صدا

 .کردمی وجودم حس م
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چقدر گذشته بود که، عطر   دونمیدوباره تو دفتر سرنوشتم قلم خورده بود. نم یزندگ  انگار
 کردم.  دیشد  یگلوم احساس خشک  ی . تودی چیتو مشامم پ انیخون ک 

خوش رنگ، حاضر بودم   عیاز اون ما ی قطره ا ی سال ها بود، خون نخورده بودم و برا انگار
 قدرت تکون دادن پلک هام رو هم نداشتم.   ،یکنم. ول یهر کار

جون رو به تنم   یزندگ  ری مثل اکس انینشد چرا که، خون ک   یطوالن ادیز انتظارم
که، چند ساعت منو ترک کرده بودن رو   ییاز قدرت ها  ی. با هر جرعه ازش موجگردوندی برم

 .کردیلحظه حالم بهتر نم نی تر از، درک قدرت هام تو اباال یلذت چی. قطعا هکردمیحس م

رفع   ی من هنوز عطش داشتم. و انگار برا یول دیعقب کش انیرو که، باز کردم ک  هامچشم 
 رو پر کرد. و بهم خون رسوند.  انیک  ی خون داشتم. دامون جا ایدر ه یبه   ازیعطش ن نیا

. خودم عقب شدی جوره خاموش نم چی بود که، ه یچه عطش  ن یا دونمی نبود نم یکاف ،یول
 کنم. هیازش تعز  شتریب داد ی دامون اجازه نم  دهی . رنگ پردمیکش

  گفتیدرونم بهم م  یکه، حس شکارچ ییو رفتم جا رونیزدم ب تی حرف از سو بدون 
 زد.  رونی ب شمین ی دندونا اهی سه خون آشام س دنیاونجا قراره عطشت خاموش بشه. با د

هر   قهی. کمتر از ده دقدنیرسیبه نظر م  جی کند و گ ی لیشدن چون، خ لی تازه تبدبود  معلوم
 .کردمی م یو بعد خاکستر کردم. عطشم رفع شد اما، احساس خستگ هیسه رو تخل

  تونهیحس م نیمامان خونده بودم. ا ی ها. تو کتاب شدمی م هوشیکه، داشتم ب  ی حد به
 نشان هم باشه. ریی تغ ا،یبخاطر کامل شدن قدرت 

و   ان یروش به دست بر  نی هوش بشم و به راحت تر یب ابونیدوست نداشتم تو خ چیه
که، از خودم سراغ داشتم خودم و به پشت در   یسرعت  نیشتر یبشم. با ب یگروهش صالخ

 بتونم در بزنم از حال رفتم.  نکهیرسوندم. و قبل ا تی سو

 ساعت بعد(  کی)
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به کل بدنم چشمام رو باز کردم. نه  شدی که، از قلبم پمپاژ م یاز انرژ یبیموج عج بخاطر
 .کردینگران م  یمنو کم نی خسته هم نبودم و ا یاحساس ضعف داشتم نه عطش، حت

. پس  کردنی نگام م یو گنگ یبا نگران  هیبودم و بق  تی افتادم رو کاناپه سو تمیموقع ادی  تازه
 گرفتم. قیعم یکاناپه و نفس یام رو دادم به پشت هیکردن. تک دایمن رو از جلو در پ

که، نه راه پس   جیو گ فیامد. اون حس بالتکل ادم یداشتم   یمرگ و زندگ  نیکه، ب یحس
 طوره؟ نیدورزخ هم هم  یعنی  ش،یداشتم نه راه پ

وحشت ناک و دور از   یلیخ تی ما آدما که، صبر و تحملمون کمه درک اون موقع ی برا قطعا
لذت  تونهی چقدر م ه،یکنار بق دنیونفس کش یزندگ  فهممی. حاال مرسهی ذهن به نظر م
 بخش باشه. 

  الیاز فکر و خ انیک  ی با صدا ه،ی فیکنار تموم غم ها و مشکالت زنده موندن بهتر از بالتکل در
 چهار نفر رو به روم دادم.  نیبه ا  فاصله گرفتم و حواسم و 

پشت   هوشی ب می کرد دات یهم پ ی. وقتی هممون رو جون به لب کرد ی رفت یکجا گذاشت -
 .ی در افتاده بود

 نگاهش کنم جواب دادم:  نکهیا بدون 

که، احساس ضعف   شدیچ دونمی و نم اهیعطش خون داشتم رفتم شکار خوناشام س -
 شدم. هوشی کردم و ب

  لیدل خواستی و م دونستیهوش شدنم رو م  یب لی. انگار دلکردیم منگاه یرک ی با ز ندایل
 من رو بفهمه. یپنهان کار

 فکرم بکشه و حواسم معطوف به خودش کنه. ی رو یبار دامون بود که، خط نیا

 ن؟ یبش ا یرو ن یوارد سرزم  نی بانو حاال تونست -
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ملکه چشمه وجناب آگاپه و آنجل جلو چشمم قطار شد. سرم   ی سوالش تموم حرفا  نیا با
 و تکون دادم و کوتاه گفتم:

 کردم.  دایاره، راهش و پ -

.  دمی چند مشت آب به صورتم پاش ییرفتم تو روشو یبهداشت سیحرف سمت سرو  نیا  بعد
  اهیکه، بال هاش س دمی فرشته رو د ی تایخودم بن ی به جا یشدم ول رهیبه خودم خ نهیو تو آ
 .د یرسی به نظر م ی. راضزدی لبخند م بزرگ بود به من یلیو خ

که، آنجل   ی. من ترس هام رو تو دورزخدمی ترسینم  ایدن نیتو ا  یچی از ه گهید دمی نترس
 برام ساخته بود جا گذاشتم. 

که با من بسته بودن. در خطر بود   یمانیبود که، بخاطر من و پ ییجون آدما م یتنها نگران و
 که امکان داشت. یبه هر روش کردمیم یو راض ری زودتر دم د یبا

و به نشان   نی پا دمیو کش ام قهی .کنهی م ریحرف آگاپه افتادم که، بهم گفت نشانم تغ ادی
 شدم.   رهیخ دمی جد

 نشان اضافه شده بود. دی هم دورن خورش ییتفاوت که، اژدها  نیبود با ا  همون

  یانگشتر ادی  کهوی  بود که، آگاپه بهم داده بود. یهمون گردنبند اژدها نشان لشیکنم دل فکر 
 امدم و سراغ کولم رفتم. رونیب  سی از سرو عیکرده بودم افتادم و سر  دای که، توقرارگاه امن پ

کرده بود، لب   ریانگشتر که، مثل نشانم تغ دنی رو فاکتور گرفتم. با د هیمتعجب بق نگاه
. اما، تو  دم یفهمی اژدها رو تو نشان ها م یمعن دی ماورا، با  نیا ی . لعنت، به جادو هادمی گز
 نبود.  ی زیهمراهم چ ی کدوم از کتاب ها چیه

که، خونده بودم و تو   ی رفتم. و تموم کتاب ها یرو راه م ییرای طول و عرض پذ یسردرگم با
نه؟ کالفه رو کاناپه  ایآمد  یبه کارم م  یریحافظه تصو  نیا  دی. باالخره با کردمیذهنم مرور م

 :دی با تعجب پرس ندایتو دست هام گرفتم که ل نشستم و سرم رو

 شده؟!  یزی بانو، چ -
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 رفته گفتم:  لیتحل یی با صدا دم؛یکش یکالفگ ی از رو یقیعم نفس

 ؟ یچ  یعنی  یکیوجود اژدها، تو نشان  دونهی از شما م یکس -

جدا کنم   نیفرو رفت. مجبور شدم نگاهم رو از زم  بی عج یتو سکوت تی پرسشم سو  نیا با
رو  ی قابل باور  ریغ زی. انگار چکردنیها نگاهم م ی او به اون ها بدوزم که، مثل سکته 

 گفتم:   ی نسبتا بلند ی بودن چشم هام رو تو حلقه چرخوندم و با صدا  دهیشن

 نه؟  ای دونهیم ی زیاز نشان اژدها چ  یبا شما هام، کس -

 و شکست و گفت:  تی باالخره سکوت سو ندایل

نشان،   نیبا ا یکه کس شهی هزار سال م باینشان خاصه و تقر کی بانو نشان اژدها   -
 نشده. دهی برگز

 یسع ی. ولرفتنی از حرف زدن تفره م ی ادیها ز نی ا  ایتحمل شده بودم من کم  دونم،ینم
 کردم آرامشم و حفظ کنم و بهش گفتم: 

 نشان و برام شرح بده!  نیا  خچهینگفتم تار ه،یچ  شیمعن دمیپرس -

 رو تکون داد و گفت:  سرش

  نیدر گذشته هر کس ا یعنی ه، یروز ی و پ یبانو، نشان اژدها سمبل قدرت و پاک دی ببخش -
  نیتو نبرد هاش نداشته و ا  یشکست  چی و ه گرفتهی م ک یرو به، فال ن  نینشان رو داشته ا 

 بوده. منیخوش  شهینشان هم

 ادامه حرفش رو گرفت و گفت:  انیک 

داشته باشه اونم کمک مادر   ل یدل هی تونهی شدن نشان اژدها بعد هزار سال فقط، م  دایپ -
 کرده که، با ما متحد شده.  یهم دست دراز  شونی ا نی سرخ به سرزم  اژدها، احتماال اتحاد

 نگاهشون کردم و گفتم:  سردرگم
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 ه؟ یچ شیمعن   عتیو طب  دیاالن وجود نشان اژدها کنار گرگ و خورش -

 همه سکوت بود. هاکان به حرف امد و گفت:  جواب

که،   نیشی رو به رو م یزیبا چ ی وجودش قدرت مضاعفه به زود رنشی بگ ک یبه فال ن -
. و رو  نیداشته باش مانیبهش ا دی نشان در عوض اون اتفاقه فقط، با نی . استین ندیخوشا

 . نیکمک قدرت، مادر اژدها حساب کن

  ان یو ک  ندای بده بدتر نگران ترم کرد. رو به ل یبه من دلگرم که نی هاکان برعکس ا ی ها حرف
 گفتم: کردم و 

 .امی م گهی ! من هم چند روز دنیقرارگاه، و مراقب باش ن یبرگرد -

  .دنی بودم که، سوال نپرس ممنونشون

امد من حق انتخاب   ادمی نه؟ اما،  ای و داشتم اما دو دل بودم. بهش زنگ بزنم  ری دم شماره
 کرده بود. هیته هانیکه، آ  یگوش اد،یندارم. فرصتم کمه و دردسر هام ز

  فیبوق انتظار داشت عصابم رو ضع ی کانتر برداشتم و شمارش و گرفتم صدا ی از رو رو
 .دی چیپ ی که، قصد قطع کردن تلفن رو داشتم صداش تو گوش ی . درست وقتکردیم

 د؟ ی بله، بفرما -

 ! ن؟یخان خوب ری سالم، دم -

 ممنون، امرتون؟  -

 هستم.  تا یمن، بن -

 متاسفانه! ارمیبه جا نم -

 دادم. حیتوض یرو تو حلقه چرخوندم و با کالفگ  چشمام

 ازتون شمارتون رو گرفتم.  تو کافه   شی دو روز پ یکی  -
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 .نیزنی ها زنگ م نیزودتر از ا کردمی امد.فکر م ادمیآها تازه  -

تو کافه   گهی ساعت د کی تا،  تونمی بدونم م  خواستمی گرفتار بودم. م  یشرمنده، کم -
 ! نمتون؟یبب

 هستم. رونیهفته من، االن ب کی و بهداشت پلمپ کرده. به مدت راستش کافه ر -

 ! دنتونید امیب ن ی بفرست نی لوکش نی ندار یاگه کار مهم -

 .فرستمی باشه االن م -

 پس فعال خدانگهدارتون.  -

 جوابش نموندم و قطع کردم و رو به پسرا گفتم:  منتظر

خلوت   ی جا  هی  دی خلوت باشه وگرنه، با طشیباشه. مح اریخدا کنه بخت باهام   می بر دیبا  -
 . میکن دایپ

  هی  رونی ب می زد تی از سو یوقت می آماده شد یامد. بدون معطل ی گوش  امکیپ ی صدا
 . دمی اسمش هم بلد نبودم جلوم د یمدل باال که، حت نیماش

 زد و گفت:  یور  هینگاه کردم که، لبخند   هانیبه آ یگنگ با

  تی هم براش باشه. سرم و با رضا یخوب نیماش دیداره با  گاردی که دو تا باد یبه نظرم کس -
  زهیر نی حداقل حواسش به ا هانیآ که،ن ی تکون دادم. و تو دلم خدا رو شکر کردم بابت ا

 هست.  هایکار

هاکان   ادی  هویو برگشتن به قرارگاه امن،   ریدم نی کردن ا یهم تموم فکرم شده راض من
 افتادم و گفتم: 

 م؟ یچه کن می قرار دار  رونی بار، ب نی کافه ا شیم یبرد یمشتر ثلقبل هاکان رو م یسر -

 زد و گفت: یور  هیلبخند   دامون
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 هم دارن. یدارن، راننده شخص گاردیباد پولدارا که نی به نظرم ا -

 هاکان نگاه کردم و گفتم:  به

 ! ؟ی که بلد یرانندگ  -

 ! بایتقر -

هاکان هم پشت   ن، یتو ماش م ی و نشست میسه تامون، آب دهنمون و به زور قورت داد هر
 روشنش کرد. نی فرمون جا گرفت بعد چند لحظه ور رفتن با ماش

حالت ممکن گذشت. اما، خدارو شکر   نی اول به وحشتناک تر قهیحرکت کرد دو سه دق و
به   میداد رونیحبس شدمون رو، ب ی بود. ماهم نفس ها عیمثل خوناشام ها سر شیر یادگ ی

فرار کرده بودم.    اهیجادو س غی ت ریاشام ها و آنجل و از ز دست خون ریکه، از ز  یشخصه من
 به فاخته بدم. جون دوست نداشتم تو تصادف  چیه

برم کنارش و از وسط نصفش  خواستی. دلم مدمیرو د  دهیرو اتو کش  ریدم م، ی دی رس یوقت
 ی تموم برنامه ها شیهو یمرد با حضور   ن،ی اشاره بزنم خاکسترش کنم. ا هیبا   ایکنم 
 .ختی به هم ر منو  یزندگ 

خودم  ی افکارم و پس زدم دلم برا  ره یگی رو م انیکارم دامن ک  نیعواقب ا نکهیبا فکر ا ،یول
 داشته باشمش. تونمیوقت نم چیبود. که، ه ییا یبرام اون عشق رو  انیسوخت. ک 

همون دندوق لق بود که،   انی. درسته، ک تپهیو م  شهی تموم وجودم براش قلب م اما،
 کنه و عذاب بده.  یزی مدت ها درد کنه، خونر د یدندون، شا  کی یخال  ی کندمش اما جا

  نای. با وجود تموم استمین یو من هم مستثن ؛یتوجه باش یب ها  نی به ا یتونی نم تو،
و دامون از   هانیدرد بکشه و ضربه بخوره اونم بخاطر من، با آ  نه،ی غم بب ستمیحاضر ن

 . می شد ادهیپ نیماش

داد. که، اگه جاش بود. منم   ییسالم بلند باال یما سمتمون امد با خوشحال دنیبا د  ریدم و
خشک شدم   ی لب ها ی رو یلبخند تصنع هی. اما، به جاش کردمیفحش آبدار نثارش م  کی
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دادم. ازمون خواست که، برم تو پارک بغل، قدم   ینشوندم و جوابش رو، با سالم کوتاه
 گفتم: عیکه، سر  میبزن

 بهش اعتماد ندارم.  ادیراننده همراهمون تازه وارده و ز م،ی باش نی ماش ک یبهتره نزد  -

 شونه هاش رو، باال انداخت و گفت:  ی دی ق یب با

 رو بزار کنارش بمونه!  گاردهاتیاز باد  یکی خب   -

 گفت: درجوابش یبا لحن خشن و خشک دامون

 . میتنها بذار ی عموم ی بانو رو تو جا می ما اجازه ندار -

  قیعم ی موهاش بود و نفس ها ی کالفه شده. چون دستش ال ر یبود دم معلوم
 اشاره زد و گفت:  یمکتیبه ن قهیبعد چند دق .دیکشیم

  هیبا  یشی دور نم گاردهاتی از باد  ادی.هم ز یمشرف هست  نیهم به ماش مینیاونجا بش -
 جادیا  یهاکان مشکل ی متره و برا ستیفاصله کم تر از ب دمیفهم یحساب سرانگشت

 . کنهینم

 رفتم و، روش نشستم.  مکتیکردم و زودتر از او سمت ن دی تا  سر حرفش رو با

 . شدمی مطمئن م تشیهم از ماه یطورن یبودم که، نشانش و فعال کنم. ا نیفکر ا  تو

  .گرفتی انجام شده قرار م تو عمل هم

که، بخوام با لمسم نشانش و فعال کنم، اما   دیرسی به نظر م ی رو ادهیتو قرار دوم ز اما،
 هم نداشتم.  ی چاره ا

 به خودم امدم و بهش توجه کردم.  ری دم ی صدا با

و  کردمیم  نیو من در جوابش مثل کلنگ فقط، سرم و باال پا  زدیحرف م  زیهمه چ از
 محتوا مثل، آها، عجب و...  یچند کلمه ب ضهینبودن عر یخال ی برا یگاه
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  من بود افتاد  یوجب هیکه، درست   ینگام به ملخ نسبتا بزرگ  کهوی گفتم یم

  دونستم،ی م که، فقط خودم یپرت کردم و با ترس  ری . خودم و سمت دمشدی نم نیاز ا  بهتر
  دم،ی کش غیج هیساختگ

 که نشان مشترک بود زدم. ییجا استخون ترقوش، ریبه ز یضربه نسبتا محکم  و

بهش رفتم.   ی انگام کرد.چشم غره  روزمندانهیحرکت ملخ و ازم دور کرد و پ هیهم تو  هانیآ
رو   دیبرگشتم. هنوز از شدت ضربه و دردش تو شوک بود. اما، نشان خورش  ریو سمت دم

 کردم.  داشی داشت که، درست پ یمعن  کی برام  شیشونیپ

 نشان مشترک که، ضربه زدم بودم ی نگذشته بود که، جا می خوشحال نی از ا هیچند ثان هنوز
از نظرم  درخشان آتش خودشون رو نشون دادن.با ترس اطراف و   ی و شعله ها  دیدرخش

 .دمیکش  یاز سر آسودگ  قیعم یپارک نفس یجز ما اونجا نبود بخاطر خلوت یگذروندم کس

حرف بود، هم   یاول با تعجب به نشانش و بعد به من نگاه کرد. تو نگاهش کل ریدم
تونستم نشانش و فعال کنم اما، حفظ   یریبدون درگ  که،ن یشرمنده بودم هم خوشحال از ا 

 م که، خودش به حرف امد. نگفت  یزیظاهر کردم و چ

 داشت.  تی پس، اون خواب هام واقع -

شد. با حرص از   یطوفان شیسبز آب  ی خوش فرمش تو هم گره خورد و چشم ها ی ابروها
 جاش بلند شد و گفت: 

مسخره   ی ایتو اون دن خوامی من نم نیچرا قدرتم و فعال کرد ن،یگفت ی م به من دیبا  -
 !گردمی و برنم خوامی برگردم. نم

پشتش و به ما کرد که، بره هنوز صد متر ازم دور نشده بود که، از درد تو   تیعصبان با
 از درد کبود شده بود.  افشیق نگاه کرد، شد. با درد به من خودش جمع
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. رنگش از  شدمی م کیفاصله رو پر کردم انگار هر قدم که، بهش نزد عیسر  ی قدم ها با
هنوز آثار درد تو   ،ی. ولدیکش یت تر نفس م راح دمیبهش رس  یوقت گرفتی فاصله م ی کبود

 صورتش معلوم بود.

 گفت: ی دی کمر خم شدش رو، صاف کرد. و با ناام یسخت به

نشان رو از   نیا تونهی که، من باتو نشان مشترک دارم. و فقط مرگ م نهیا  شیمعن نی ا -
 ببره.  نیب

 هاش رو با درد بست و زمزمه کرد. چشم

 .کنمی و نابودت م ی نابودم کرد  ،ی ن رو بدبخت کردنشان م  نی با فعال کردن ا -

  دمی نترس دشی سرخش پر از نفرت بود. از تهد ی گفت که، چشم ها یآخرش و در حال جمله
 شرمنده بودم. یاز کارم کم ،یول

مراقبت از اتحاد  ا،ی ریکردن دم یمقابل راض انینداشتم سالمت جون ک  یهم راه من
  ر،یدم یناراحت کنمی به اون داشت و فکر نم  یبستگ نایجفت ا  ر،یدم تی مقابل رضا دمیسپ

 باشه.  ی ادیز زیمقابل اون عواقب چ 

  نیاز ا  شتریب شدی مجبورش کردم اما، نم یرحم ی و جلب نکردم. و با ب تشی رضا درسته
 حمله کرد.  به من تی با عصبان ریوقت رو تلف کنم. تو افکارم غرق بودم که دم

و دورم حلقه زدن، و ازم محافظت   دنیاز قلبم پر کش شهیهم محافظه، مثل ی ها پروانه
 شد و گفت:  رهیناباور بهم خ ریکردن. دم

 ؟ یتو، ملکه قدرت -

جلو چشم هاش   ایروشن و گو زیبدم، همه چ یحیالزم نبود توض  یعنینگفتم،   یزیچ
افتاد. موج   نی زم ی زانو هاش تحمل وزنش رو نداشتن. که، با زانو رو گه،یبار د  نیا  بود.
 .دمی رو تو چهرش د ی دیاز ناام یبزرگ 
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حالش بودم و   نی ا لیسوخت. من، دل تش یو مظلوم شی پناه یب نیا  ی چرا، دلم برا دروغ
 .امدیاز دستم بر نم  یکار

w.Romankade.comww 

 یزد. و شروع کرد عصب دستم و پس تی بلند کردنش دراز کردم. که، با عصبان ی رو برا دستم
 گفتن.  راهیراه رفتن و به من بد و ب

  گرانیدختر کوچولو که، فقط به فکر خودشه و نظر د هی ،ی فکر یدختر خودخواه و ب هیتو،  -
که، به   ییاحمق کوچولو  هی. تو،  یکنی هات مخواسته  ینداره. و همه رو قربان یتی براش اهم
 . یزنی م  بیهمه آس

داشته باشه. مهر و لطف   یاز خود گذشتگ دیملکه با   ،ی ریکم و حق یلیملکه بودن خ  ی برا تو
 ی حفظش همه رو فدا  ی که، برا یکوه غرور دار هیتو فقط  یداشته باشه اما، تو ندار

 . یکنی اهدافت م

  ،ینبودم. ول  گفتی که، اون داشت م یکس هیشبتو قلبم، من  بود ی ریت گفتی م جمله که هر
 داشت.  قتیم و حرف هاش حقکاش بود ی ا

که، اون    ی.کاش گوش هام تا وقتدادیاون ادامه م یسکوت کردم بلکه آروم بشه. ول من
 . شدنی کر م زدی حرف م

 نداشت.  نیاما، حق توه باشه یکه، عصب دادمیحق م بهش 

آرومم کنه. به قصد کشتنش گردنش و تو   تونست،ی هم نم قیعم ی نفس ها  یحت گهید
 دستم گرفتم. 

رحمه،   یو ب یکه، طعمش و گرفته وحش  یشکارچ هیچشم هام مثل  دونستمیم
 بود رو حس کنم. که، تو خونم  یموج قدرت دونستمیم
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جوجه بارون   هی نیفرو کش کرد. و ع تشیکه به چشم هام افتاد اون همه عصبان نگاهش
 هیاز ثان  یاونم در کسر  ت ی مظلوم ،یبار دلم نسوخت ول نید. اپناه نگاهم کر یزده ب

 حالت ممکن نگاهم کرد. نی حس تر  یفروکش کرد و با ب

که،  یدون ی که، م یمثل وقت ،ی ندار تی جز قبول واقع یراه چیه یدونی م که یوقت مثل
  شمیآت ی رویتموم با ن یرحم یپناه آخرت مرگه و اون امده سراغت، خواستم با ب

 . دمیرو د دمیخاکسترش کنم، اما تو اون چهره سرد، اتحاد از هم پاش

  ی مرد ی . و در آخر چشماشدنی م یتوسط اتحاد سرخ سالخ که دمیگناه رو د یب ی ها آدم
که، دل و باور هام   ی . مردزدمی سرنوشتش م کارم مهر مرگ رو تو دفتر نی که، با ا دمیرو د
 سوال برده بود.   ریرو ز

جدا شد. و اون تونست   ریدم ی هاش عاشقشم، ناخداگاه دستم از گلو یمهر یوجود ب با
  زیوسوسه انگ ی پنج انگشتم دور گردنش، مثل گردنبند ی جا ی. اونم به سختنفس بکشه 

لذت   شترهیقدرتم ازش ب که ن ی ه، از اگوشه لبم جا خوش کن ی که، زهرخند کردیوادارم م
 من داشت، اون هم جونش بود.  هیعل اکسالح خطرن  هیبردم. اما، اونم 

رو   انیدر عوض زنده بودنش سالمت اتحاد و ک  ،ی. ولکردیازم دوا نم ی درد ری دم ُمرده
 . گفت: دیکشی بود که م ی از، درد ی گرفتش ناش ی . با صداکردی م نیتضم

.  کنهی از ما تمومش م یکی  ؟مرگی نبرد نیرو از ب ینشان لعنت  نی چرا ا ؟ ی چرا راحتم نکرد -
 تو رو بکشم. پس، تو بکش و راحتم کن.  تونمی اگه من نم

 آهسته ازش فاصله گرفتم. و گفتم:   ی رو بهش کردم و با قدم ها پشتم

 هام به باد بره.  همه راه گز نکردم و از اتحادم دور نشدم که، با مرگ تو زحمت نی ا -

آدم ها تو   نی که، ب دمی جا برمن از اون  تون،یبرگردم به ماوراء وحش خوامی من نم یول -
 آرامش باشم. 

 سمتش برگردم با آرامش گفتم: که،ن یا بدون 
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سرنوشت   یباز میتسل د یوقت ها با یبعض ،یری بگ می تصم یتونینم شهیهم  ریبگ ادی -
 .یتا به هدفت برس یبش

  که، سرتاسر از تمسخرپر بود، گفت: ییصدا  با

ماورا که، سنگش و به   نیاز ا یدونی م یاز سرنوشت بچه جون، تو چ یدونی م یتو چ -
اونا رو   یو قدرت طلب  یجلو جاه طلب یتونیبا مقام ملکه قدرت م ی .فکر کرد یزنی م نتیس
 نخاله هست.  ی که، جمع کرد ییها  . تو خوبیتو بد ها رو هم نابود کن ؟ی ریبگ

 بار نگاهش کردم مصمم و با اعتماد به نفس جواب دادم: نیا

. دونمیرو خوب م  نی اطالع باشم. اما، ا یماورا ب  ی ایاز دن ادیکم تجربه باشم و ز د،یشا  -
 که، من دنبالت اومدم.  یاتیوجود تو اون جا ح

 فکر گفت:  بدون 

آنجل و آگاپه و ملکه چشمه  که ی. چه برسه به اون جهنمامیمن باتو بهشت هم نم -
 کنم.  یمردم باشم و زندگ  نیب خوامیدرست کردن. من م 

شونه هاش رو تکوندم   ی رو یاحتمال  ی . خاک هاستادمیقدم بزرگ برداشتم و مقابلش ا  هی
 گفتم:   یو با لحن آروم

و خودتو   یکن یو زندگ  یباش نشونیب ی ه که، بخواوجود ندار ی مردم عاد گهید ی ایاگه ن -
 . یپشتشون از ماورا پنهان کن

 گفتم:  احساسش وهدف گرفتم و ی رحم یباز هم با ب و دمی وضوح جا خوردنش رو د به

رو  ایکل دن خوانی ماورا اعتقاد نداره. اون ها م ییبه فرمانروا  گه،یچون اتحاد سرخ د  -
  یبمون نجا یا ی خوای دشون رو نابود کنند. حاال مجز خو  ی و نسل هر موجود رن ی دست بگ

. که، از آدما محافظت کنم؟  یکنی و کمکم م ی ایمن م  با ای  یمثل ترسو ها منتظر اونا باش
 دو دل بود.  و زد ینگاهش دو دو م
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جز و حرف هام  کردیباور م دی باورنکردن حرف هام مونده. با  باور کردن و  نیب دونستمیم
 گفت: ینبود. بعد مکث طوالن یزیچ قتیحق

 .یگیو دروغ م یکنیاز ضعفم به نفع خودت استفاده م  یدار -

 گفتم:  ی نسبتا بلند ی دادم و با صدا رونی حرص نفسم رو ب با

.  نمشیبیتو م ی که، من االن تو ی اگهی خودخواه، مغرور، احمق و صد کلمه د یبه من گفت -
  ای  دمیمردگان رو، به جون خر  ی ایدن سکیر تو  تی ماه دنی فهم ی من خود خواهم که، برا

 تو؟ 

که،  ییتو  ای  جنگمینجات آدم ها و هزاران نفر از ماورا دارم، م ی احمقم که، دارم برا من
 ؟یکنی که، قضاوتم م می از من و زندگ  یدونیم یتو چ ی دی فقط شعار م

جا هستم که، تو   نی ا ،یول زمی جنگ برنامه بر  ی االن با اتحادم برا که،نی مغرورم، عوض ا من
جنگ و جدال   نیا یکنی و فکر م ی کبک سرت و تو برف کرد نیکه، ع ییتو ایکنم  یرو راض

 جنگ، جنگ بقاست جنگ سر زنده بودنه. نی ا رخانیسر قدرته، نه جناب دم

و  و حس کردم. خودش ر دمیرو د نیباورهاش شکست و من ا  نیجمله آخرم، ُبت دروغ با
 رسوند و روش نشست. مکتیبه ن

  ی تو خودش فرو رفت. و من برا دی اون رو د  یوقت ری جلو، دم ادیاشاره زدم ب  هان یآ به
 از رو بستم و گفتم: رمی بار شمش نیچندم

نگاه به نشان فعال   هی  جاستن یکه، اون ا  دهیآفتاب شما هم رس نیجنگ به سرزم ن،یبب -
  غشیحرف   نیمادر اژدها هم حاضر به کمک اتحاد من شده. با ا  یحت  نی ات بنداز. ببشده 

 .دی حرفام رو فهم قتینشان، حق دن ی رو کنار زد و با د

باور نکردن حرفام   ی که، برا ی دی بست انگار اون کورسو ام ی دیچشم هاش رو با ناام و
خشک شدم   ی لب ها ی رو یزبون   زهر کرد. کامش رو قتیحق یداشت.خاموش شد و تلخ

 و گفتم:  دمیکش
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به نفع  ی ا یباهاش کنار ب دی با ا، ی. یازش فرار کن یتونیتو سرنوشتت باشه. نم ی زیچ یوقت -
 که، کم کم نابودت کنه. یمنتظر باش ی نیبش دی با ا،ی. یخودت ازش استفاده کن

برات   دی که، نبا یزی. وگرنه چیبا تموم وجودم بهتره، تو هم درکش کن دمی فهم رون یا من
  .ی حسرت بخور د یعمرت با  یافته و باق  یاتفاق م

 : دی به گوشم رس فشیضع ی صدا

 چه کار کنم؟!  دی من با -

برم دنبال خون، سر و کله زدن با تو   دی . من باکننی م تی راهنما هانیهاکان و دامون و آ -
 رو گرفته. م یانرژ

همه،   نیاز اونا باشم ازشون دور شدم. خسته بودم از ا یکه، منتظر جواب ن ی بدون ا و
که، به زور به   ینید ی استراحت نبود. محکوم بودم به ادا ی برا یمجال  یِکشَمکش ماورا ول

 گردنم گذاشته بودن. 

اخ   ان،یک  یعنیمن،   یاتیح  ان یگردن شر ر یرو گذاشته بودن ز شونی رحم یچاقو ب چون،
  ی برا دنیدرد کش یاما، دروغ چرا حت چوب احساسم به تو رو بخورم د ی من چقدر با  ان،یک 

 بخش هستش. تو هم لذت  

  اهیچندتا خوناشام س زدمیکه، حدس م  ییرو از سر گرفتم و خودم رو رسوندم جا دن یدو
 تازه وارد هست. 

 ( ری)دم

 یمن ی جذبش شدم. برا دمشید که، تو کافه یجادو، از روز اول ایدختر، سحر بلد بود  نیا
 دختر متفاوت بود. نی نداشتن اما، ا یتیو برام اهم نقطه توجه دخترها بودم شهیهم که

بعد   ،ی. حتامیهر حرفش زود کوتاه ب ی که، بهش نه نگم، برا شدیباعث م یچ دونمینم
. دختر پر جنب و کردمی فکر م  شیرنگ ی رایگ ی رفتنش از کافه ساعت ها به اون چشما 

 . لرزوندیرو م  ی ا نندهیبود که، دل هر ب یاما تهه نگاهش غم بزرگ  دیرسی به نظر م ،یجوش
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شماره ام رو گرفت   که،ن یپنهان شده، بعد از ا یتیچهره چه شخص نیپشت ا دونهی م خدا
دختر پر از  نیبهم زنگ بزنه اما، در کمال تعجب زنگ نزد ا دادمی هر لحظه امکان م

 خط به خطش رو کشف کنم. خواست یبود که، دلم م یشگفت

تو دلم حس کردم. اگه خودم و  یبیبفهمم بعد دو سه روز که، زنگ زد شوق عج و
 و ناراحت بودم.  یاز، پلمپ موقت کافه عصب نکهیعاشقش شدم. با ا  گفتمی م شناختم،ینم

واه ناخواه  خ دمشی د یدرونم، وقت شیآت ی بود رو یصداش و درخواست قرارش، آب اما
دادم و بعد رد کردن درخواست قدم زدنم. قبول کرد رو  ییگرفتم. و سالم بلند باال یانرژ
 .مینیبش مکتین نی کترینزد

. اما، انگار اون  گرفتی باهاش از کجا نشأت م یهم صحبت ی برا  اقیهمه اشت ن یا دونمینم
کارش  نی. تا خواستم به ا دادی ربط م یحواسش به من نبود. چون جوابم رو کوتاه و ب

استخون ترقوم   ری به ز یاعتراض کنم. خودش رو پرت کرد سمت من، و ضربه نسبتا محکم
 خورد.

که  یآشنا سراغم امد. حس یاما، حس  شدی هم داشت فراموشم م دنینفس کش ادیدرد ز از
سال بود. که، با انتخاب خودم کنار گذاشته بودمش اما، حاال دوباره بود. به   شیپنج ش

تو   ی پازل ها  کردمی که ضربه خورده بود، حس م ییکه، از جا یبیاضافه گرما و نور عج 
 .گرفتنی م قرارذهنم دونه دونه سر جاشون  

مربوط به  درهم و  ی افتاد. حاال جواب اون خواب ها یکجم داشت جا م یتازه دوهزار و
شکل باهاش مواجه    نی. چقدر ساده ازشون گذشته بودم. و حاال به بدتر دمیفهمی ماورا رو م
 برام اون، دختر جذاب نبود. تایبن  گهیشدم. د

شده بود. لب به اعتراض باز کردم با    کی نزد با دروغ به مم خوب بود. که  گری باز  هیفقط  اون
 دارم.   یباور کنم هنوز راه فرار  خواستمی اما تهه دلم م دستی فایب  دونستمی که، م نیا

رو برام   دن یرو در برگرفت و نفس کش نمیقفسه س بیعج ی که برم، درد دمیرو کش راهم
 سخت شد. 
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و راه   تر  درد کم  تایشدن بن  کی با نزد اما، دمیزانوهام خم شدم و انتظار مرگ و کش ی رو
 به تقال افتاده بود.  ژن ی اکس کمیکردن   دایپ ی برا می تنفس ی . مجراشدی نفسم باز م

  ن،یفراتر از قدرته اونا ا یزینشان مشترک چ نیکامال درک کردم که، ا تا ی شدن بن کی نزد با
درد  قیتلف دونهی م یداشتم ک  ی بیدختر رو به عنوان جفت من انتخاب کرده بودن. حال عج

 شه؟ یم یچ  تیو غم و عصبان

متنفر بودم.   کردینگاهم م یکه، با دلسوز  یدختر نیاز ا  یخودم از ماورا و افرادش حت از
دورش  یو سرخ رنگ ییطال  ی کردم و بهش حمله کردم اما، پروانه ها دشی تهد  یزیکامال غر

 حلقه زدن و مانع شدن. 

نه  پروا نی نشان مشترک باشه. و وجود ا  نیا  انیپا تونهی از ما م یکیمرگ   دونستمی م من
 کردمیچه م دی پناه، حاال با یب   ریاون ملکه قدرت بود و منم دم کردنیم   یها بهم دهن کج

 .شدم ی م یاون قربان ی جا دی من با رهیبم تونست ی اگر اون نم

بشم. با   گران ی . دوباره برگردم به ماورا و آلت دست دستمی وجود نداره حاضر ن یدوم راه
 نانیو با اطم کردمیبه مرگ فکر م شهیفکر مردن زانو هام سست شد و افتادم. هم

فقط در حد حرف آماده ام،   دمی فهمیکه، براش آماده ام اما حاال که وقتش بود، م گفتمیم
 روم بود.  شیاتفاق پ نیمرگ ترسناک تر 

 مقابلم دراز شد.  یفیظر ی دستا

اصال اسمش   ستی دستش رو پس زدم. معلوم ن  تی صبانبود، با ع تای بدون شک مال بن و
تو   یطورنی من رو ا  یباشه. وقت یداره اسمش چ ی تی دروغ، اصال چه اهم ایهم راست بود 
 هچل انداخته. 

که، بهم زده شده بود، داد زدم   ی . اندازه تموم تهمت هازدمی م ادیرفتم و فر  یراه م یعصب
 فحش دادم. تای. به بنباورم نکرد  یکه، کس یی اندازه تموم روزها 
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که، باعثش تموم افراد ماورا بودن جلو چشمام به صف   ییو دردا رفت ی باال تر م صدام
بود اما تو ذهنم آنجل و آگاپه و ملکه چشمه رو هدف گرفته   تا یشدن. مخاطبم به ظاهر بن

 بودم.

از   گهیشد. د ری اس تایو قدرتمند بن ف یظر ی هادهنم بسته شد که، گردنم تو دست  یزمان و
  کهیهم داشت منو به ت شیوحش   ی دختر چشما  نینبود. ا یآروم و جذابش خبر ی چشما
 .کردی پاره م

  هی ی شکارچ ی فقط چشما ن ینبود. ا شیپ قهیهمون دختر آروم و دلسوز چند دق نیا
  یاما، تو کسر دمی د طعمش رو از دست بده. دروغ چرا ترسبود که، حاظر نبو ی خوناشام قو

 داد.  یحس یترس جانش رو به ب هیاز ثان

چارم چه کردن. باال تر از   یگناهم و با مادر ب یآوردم اونا بخاطر من با خواهر ب ادیبه   چون
  مردگان خانوادم  ی ایبتونم تو دن د،ی. شاست ین یرنگ یاهیس

 آروم بشم.  یو کم نمیبب رو

  عوض کشتن من، ازم فاصله گرفت. اما

از  ینشان مشترک لعنت نیامد، اما ازش خواستم راحتم کنه. تا ا  یباال م یبه سخت نفسم
که، ماورا برام رقم   یتلخ ی گفت و من از تجربه ها  یبره. اون از صالح و مصلحت م نیب

 زده بود. 

با  گفت،ی جنگ م نیبودن ا  ی ز جدبود. ا ده ی انگار راه خلع سالح کردن منو فهم اما
  ن یاز سرزم یکی بود که،  یزمان آخر  ری. تخوردیتصور و مقاومتم ترک م شهیهرجملش ش

 .کردیم  یآفتاب درست رو به روم بود و نشان اژدهامم بهم دهن کج

  ادیو   دنی وقت جنگ چیکه، ه  یمن  اد؟یاز من بر م  یجنگ، جنگ زنده بودنه چه کار نیا اگر
آفتاب   نی مختلف بودم. جادو که، تو سرزم ی گرفتن جادو ها ادیوهمش دنبال  نگرفتم  

 کردم؟ ی چه م دی تجربه کردن ممنوعه هام، حاال با  ونهیمن د یممنوع بود. ول
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که، جلو روم بودن خودشون رو هاکان و   ی اما من رو سپرد به سه مرد دمیهم پرس نیهم
  نی از سرزم هانیآ  دمی که، از کتاب ها داشتم فهم یاتکردن. طبق اطالع یو دامون معرف   هانیآ

 بود.   ریهاش متغاما، هاکان نشونه   دهی خوناشام سپ کی آفتابه و دامون هم  

  .کردیازش حدسم و رد م گهینشون د هیامدم بگم از فالن گروهه   یم تا

 : دمیو ازش پرس اوردمیطاقت ن گهید  میکه، شد  نیماش سوار

 ؟ ی هاکان، تو از کدوم گروه ماورا هست -

 زد و گفت:   ی امردونه  ی لبخند

خوناشام،    مهی انسان و ن مهیتنها ن اهم،یس ی من ساخته طمع خوناشام ها  ،یگروه چ یه -
. امینور آفتاب ب ریز  تونمیم دمی ها رو ماون ی اما بو  خورم،یندارم، خون نم ی عمر ابد
رو   ندهیو به جاش آ ستمینعیمثل اون ها سر  یهست ول ی مثل اونا قو م ینا یو ب می شنوا
 . نمیبب  تونمیم

  هیو  اهیخوناشام س هیو توسط  ای رو نی که، تو سرزم ی همون بچه ا دمی فهم  حاتشیتوض با
  انسان متولد شده.

آوردم،   یکه داشتم شاخ در م   ی به حد  دگفت،یدامون از جنگ و اتحاد سپ ریطول مس هیبق
 ی نژاد ی ها  یکه، پر از تضاد و دشمن یگروه نیهمچن تایاون هم با مشخصات بن دختر هی

 . کنهی م  یهست رو رهبر

رو   ییزا ی بده. اما، اون فقط چ حیتوض شتریب تایطول حرفاش بهم از بن تو  خواستی م دلم
 ی نقشه ها گفت، از قدرت هااز نوع جنگ و  گه،ی فرمانده به سربازش م هیکه،   گفتیم

و   دیسپ ی از خوناشام ها  یکی انت یاز، خ یقرارگاه امن و حت  تیو از وضع گه،ی د ی گروه ها
 نبود که، من دنبالش بودم. یزیاما چ فت،گ عتیطب ی نگهبان بانو

که،   ی از کنجکاو ای  تایبه نشان مشترکم با بن گردهیبودن من، بر م  ریگیهمه پ  ن یا دونمینم
 زن گذاشتن. هیدوش   ی رو رو یبزرگ  نیجنگ به ا  یبدونم چرا رهبر خوامیم
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  یکاف لیحتما دل تایقدرتمند اما، انتخاب بن ی ماورا پر بود از، ملکه ها و الهه ها   هرچند
 . کنهیم ز ی متما هیاز بق یرو چ تا یکه متوجه بشم. بن لم یاون دل دنیداشته و من دنبال فهم

اطراف   ی ها یاز مهمون یک یخون به،   دنی صد نوشدامون به ق تی سو  می دی رس یوقت
 :دمی پرس هان یرو کاناپه نشستم از آ  هان،یمن موندم و هاکان و آ رفت.

 ؟یدونی درمورد ملکه قدرت م یچ -

 بهش زد و با دهن پر گفت:  یو گاز بزرگ  دی قاپ زیم  ی از رو یقرمز بیس

  ی بانو  هیکه،  دونمی حد م ن ی. در همهستمشون ی که، کنار ا ستین شتر یمن چند روز ب -
 .گذرهیهدفش از جونش هم م  ی شجاع که، برا

زدم. و نگاه پر سوال و درموندم رو سمت هاکان سوق  کهیکاناپه ت یبه پشت دیناام
 گفت:   دینگاهم رو د یوقت دادم.

 ؟ یبدون  ی خوایم یچ  -

 که، چرا اون؟  نیا لی و دل شهیکه، به اون مربوط م یزیهر چ یعنی ،ی همه چ -

 خنده تاسف بار سرش وتکون داد و گفت:  با

 .دونهی رو فقط خدا م یبدون  ی خوای که، تو م ینیا  یمرد حساب -

  اون ادامه داد یشد. ول یبه قول معروف بادم خال ای شوقم دود شد و رفت هوا،  تموم

که، براش    یوشتاز سرن نایو همه ا تهیآدم عاقل و با درا   هیبانو بر خالف سن و ظاهرشون  -
به تو و بانو   یبستگ یکه، همه چ دمی د یجنگ بزرگ   ندهی. من تو آ رهیگیمقدر شده نشأت م 

 داره.

شدن و ما ها   نیتا  ندهیبلوف بزرگه، اتفاقات آ  هیمطمئنم   ندهیبگم از آ که نیا یدونیم
از بانو و هدفش   م یشکست بخور ای  میبش روزیکه، تهش پ می بد ر یبه اون ها مس د یبا

 نه!  ،یکه تو باش شونیا یکمک اریاز   یمطمئنم ول
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  ی با تجربه ا ی شما آدما ی ها نوشته هردو یو سخت  یجفتتون از، دشوار ی برا سرنوشت
 !یبانو اعتماد کن به کنم،ی م  هیخان بهت توص ریدم یفیتو، هنوز بالتکل ی. ولنیهست

امد تنهاش نذار  شیکه، پ یط یشرا تو هر  ستیدلسوز و شجاع ن شونی کس اندازه ا چیه
که، بخاطرش   ییاهای به اون رو یرسی م شون یکه، همه بهش پشت کردن. کنار ا یوقت یحت
 باورت نکرد. یکس

هم تو   دومی هم من م  نمیبهش سخته و ا  دنینوشته که، رس یسرنوشت برات از عشق  قلم
دل   ی که بخوا ی نکرد ی.چون تالشرهیآسون هم از دست م  ادیآسون به دست ب یکه هرچ
 !یبسوزون

هم سرخم    هشیتنب ی و حرفش و زد و جلو ستادیکه، جلو آنجل ا  هیاون آدم خان، بانو  ریدم
جنگه و   ن یتو ا  یروزی کردن تو، از عشقش گذشت چون وجود تو باعث پ دای پ ی نکرد. برا

 پا گذاشت.  ری افرادش قلبش رو زجون  نجات  ی برا

 ست؟ ین شی قابل ستا یزن نینظرت همچن به

منو   رمیکه، هر ورق جلو م ی برام اون کتاب کشف نشده ا   تایبن زه یهاکان تامل برانگ ی حرفا
من   دیبا سرنوشت جنگ شهیوقت ها نم  یلیخ》:گفتی راست م تای. بنکنهی شگفت زده م

تو فکر   《روز یپ تاینه بن شهیکابوس تموم م  نینه ا یمدارا کنم. تا نبازم، با لجباز  دیهم با 
 از جام بلند شدم. تایدامون و بن ودبودم که، با ور 

 ( تای)بن

خوندم و جادو رو ازش  ی هاکان افتادم و ورد ادیچند قدم دور نشده بودم که،   هنوز
 برداشتم. با نجات جونم بهم ثابت کرد قابل اعتماده، 

  ی ایوارد دن  یول رهیبهش گذشته که، حاضر بود بم یچ دونهی افتادم خدا م ریدم ادی  دوباره
بودن   اهیس ی که، خوناشام ها یخاکستر افکارم و پس زدم و رفتم. سمت ی ماورا نشه. با بو

 رو لبم نشست.  یقیزه کار لبخند عم دو تا خوناشام تا دنیبا د
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کردم. و بعد   شون یشدم و به سرعت تخل کی متوجه بشن بهشون نزد نکهیبدون ا و
 خاکسترشون کردم.

 دوباره گرفتم. یسرحال شدم انگار جون یخون حساب دنینوش بعد

کردم و االن وقت برگشت به قرارگاه امنه با سرعت خودم و به   یهم راض ریدم که،ن ی فکر ا با
و   براش باال انداختم رسوندم که، مصادف شد با امدن دامون بدون حرف ابروهام رو  تی سو

 شدم.  ت یقبل اون وارد سو 

  گفتم: هانینکردم رو هاکان و آ یاز جاش بلند شد اما توجه دنمی با د ریدم

از   ستمی . من هم بلد نستین جان ی ا ندایبلکه از تله پورت ل ی نه از راه عاد میبرگرد  دیبا  -
 هست که بلد باشه.  یشما کس

 گفت: ریدم  ه، یطوالن راهمون م ی فتیتکون دادن تا امدم بگم راه ب یرو به نشونه منف سرشون

 من بلدم.  -

 نگاه کردم که ادامه داد:  بهش

  یبین بودم فقط ادرس تقرتابو شک هیآفتاب ممنوعه بود منم   نیتو سرزم زها یچ نی ا -
 .خوامی مقصد رو م

  ریرو جمع کنن. و دم  لشونی هم وسا هیرو تکون دادم وبهش گفتم و منتظر شدم بق سرم
 ادی من رو   شیاهی شدم س رهیپورت خ گودال تله یاه یهم تله پورت رو فعال کرده بود به س

 .انداختی م  میزندگ 

اطراف و   دنی با د  مید ینگذشته بود. رس شتریب هیهنوز چند ثان میوارد تله پورت شد  یهمگ
 .کردمی تو قلبم حس م ی دلشوره بد  می کینزد به قرارگاه  دمیفهم یحساب سرانگشت  هی

رو بشکافه و خودش رو پرت کنه   نمیحاال، س نیقلبم از شدت استرس هم دادمی م احتمال
 . دمیسرعت سمت قرارگاه دوو به   دمیخشک شدم. کش ی لب ها ی رو رو  زبونم رونیب
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انگار قدرت تکون خوردن نداشتم. صحنه رو به روم حکم مرگ   د،یکه نبا دمیرو د  یزیچ و
 من بود. 

  یزخم شونیتعداد هیافتاده بودن و   نیزم ی از، افراد اتحاد، رو ی ادیتعداد ز شدی نم باورم
 بودن که، چهره تک تکشون رو به خاطر داشتم.  ییجنازه ها  شترشونیبودن و ب

ها بودم   نی من مسئول جون ا ش،یقطره بعد  طورن یو هم دی از چشمم چک یاشک قطره
و بعد، روحشون به   دنیچقدر درد کش دونهی نبودم که، ازشون محافظت نبودم. خدا م یول

 فاخته رفته.  ن یسرزم

خانواده   ی از، اعضا  یکی جون  ی ب این  جو مهیجسم ن هیرو بردارم و،   ی قدم بعد  دمی ترس یم
  رو ندارم. ی توان داغ تازه ا گهی . دنمیرو بب کمینزد ی دوستا ای

 .ستیاز دست دادن افرادم کم، از اون داغ ن هرچند

وارد عمارت    نمک شدن رو زخم قلبم، ی فکر اشک هام باهم مسابقه گذاشتن. برا  نیا با
 .کردیم یدگ ی ها رس یداشت به زخم کای شدم اونجا وضع بهتر بود و ها

  انیگروه ک   ی اعضا ادی هوی. دم یکش یعمو و خانوادش که، سالم بودن نفس راحت دنید با
  ی شتریبار با دقت ب نیکردم ا  ی. اما اون نبود، سعدمی همشون رو د ینگاه کل  هیافتادم. با  
 نگاه کنم. 

قلبم به چشم   کردی نم داشیپ ،ی. ولزدی اما، نبود چشمام دنبالش دو دو م نمشیبب دی شا
بود   نی ا تی . اما، واقعکردیرو رد م یلعنت یمنف ی مغزم فکرا نه،ی. بهتر ببکردی هام التماس م

که، از کنارم  ندای! لنهیکمک، اره هم ی رفته پشت ساختمون برا دی شا  دمش،یدیکه نم
 .شدی داشت رد م

  اما، دیرسیو هول به نظر م  ختهیبه هم ر یلیرو گرفتم تازه متوجه حضورم شد. خ دستش
کردم بغض تو گلوم رو هول بدم   ی و سع دمیخشکم کش ی رو لبا یاالن مهم نبود. زبون نیا

 موفق نبودم. ادیز یعقب ول
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 خش دار گفتم:  ی صدا با

 کجاست؟!  انیک  -

جواب من نبود نه، نبود با   نی ا  ندا،یافتاده ل نیسالن بود و سر پا ییهویوت  من سک  جواب
 :دم ی دوباره پرس ادیفر 

 کجاست؟!  ان یک  دمی پرس ندایل -

 .می رو، از دست داد شونیبانو، من... من..متاسفم ما ا  -

چند   نی منو تنها بزاره! اون هم انیامکان نداشت که ،ک  ن یگوش هام اعتماد نداشتم. ا به
حرف احمقانه است. اون زنده    هیترک کرده فقط  که من رو  نیساعت قبل سالم کنارم بود. ا

 .شدی تو سرم تکرار م ندایل ی زنده باشه اما صدا دی با یعنیاست  

 ( م یرو از دست داد شونی)ما ا

حفره   هی که، تو قلبم  جمله چقدر زهر داره که کامم و زهر کرد. مگه چقدر قدرت داره نیا
 داره.  رهی که، جون من رو هم بگ ن یجمله توان ا ن یکرد ا  جادیا قیعم

  ییتو هوا   دنیانداخته، انگار نفس کش نیکوه به زم نیاز بلندتر  هوا من رو یب یکس انگار
  نیدور از ا ی پرواز کنم و برم جا خواستی کار ممکنه، دلم م نیسخت تر   ستیکه اون ن

بودن   ژن یاز اکس یچاره ام خال ی ب ی ها هیر دن،ی پر پروازم و بر ،یرحم ول یو ب یلعنت ی ایدن
که تو   یل یبود، اما س دهیجونم که، پر کش مهیبه ن  دنیرس ی برا دادمیم و من داشتم جون 

 صورتم خورد.

که  یعمل کرد و راه نفسم رو باز کرد درد داشت اما، نه دردناک تر از مرگ، عشق ی شوک  مثل
 . ازم گرفتن

کابوس وحشت ناک   نی و من و از دست ا ادیتموم وجودم اسمش و صدا زدم بلکه ب با
احمقانه  ی ها  هیرو فرض دیکش یخط بطالن امندینبودنش نجات بده اما، هق هق مردونه س

 نداشت.  انیکه، پا یتنها گذاشت. غم  یذهنم، اون رفته بود و من و با غم بزرگ 
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  .کردنیم  هیهم گر ه یمن بق ی زجه ها با

  نیو تلخ تر   نیدردناک تر  قیال گران ی د ی ها هیمن گر  ی زجه ها یسمفون  ینیبب ییکجا انیک 
  باشه. تونهی نوبل سال م

 : دی آنجل به گوشم رس یلعنت ی اشک هام صدا  نیب

  ستادنیجواب ا  نمیا ی ستادی منم ا ی تو رو چ،ی. که هی بهت گفتم فراموشش کن نکرد -
 که بهت قدرت داده.  یکس ی جلو

 زدم:  ادیاشک فر با

بهم فرصت   ی نکرد فیبود منو ضع انیک  تو با گرفتن نقطه ضعفم که آنجل ازت متنفرم! -
 .ی دی بد هم پس م یلعنت ی دیکارت رو پس م ن یجواب ا ی شدن داد ی قو

 فرد ماورا خط نشون بکشم. نی منفور تر ی برا ن یاز ا شتریهقم اجازه نداد ب -هق

بود   یکس می پچ هاشون هم مهم نبود. تنها نکته مهم زندگ  -مهم نبود پچ هیمتعجب بق نگاه
 که، از من گرفتنش. 

دل   امدنی اشک هام بند نم که بهم بگن قانون ،قانون هستش. نیهم فقط بخاطر ا اون
فقط عشق  انیک  ، ی خوردم هم از دشمنم هم از خود ی ضربه بد. گرفتی سوختم آروم نم

 قدرت من بود. و  زهیانگ انیمن نبود، ک 

کردن.  غی من رو ازم در یتنها دلخوش رحمانه  یکس بود و چه ب  یهمه کس منه ب انیک 
که،   یی. جمله هاشدنی م فیکه بهش نگفته بودم تو ذهنم رد ی عاشقانه ا ی تموم جمله ها

 .ادیبند ب  زشونیرتا خون  کردنی وقت َدَلمِه نم چی و ه شدنی زخم م

  نی. و غمگبستنی جلو چشمام نقش م لمیف ن یکه، تصور کرده بودم ع ییاها یرو  تموم
 . کنهی هم، درد م تیخال ی جا انیک  .ذاشتنی م ش یعمرم رو برام به نما ی تراژد
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غم و   ی نا ی بو ای. تموم دنی رو که، پناه آخرش بود ی دختر یدلت اومد تنها بزار چطور
 . دهی م یدروغ و دو رنگ

 هفته بعد(  )سه

  ینم ادمیبودم.  یکره خاک نیآدم ا  نیتر  ن یو غمگ  نیهدف تر یو من، ب  نگذشتی م روزها
 بود؟  یچ فمی داشتم. اصال وظ یامد چه مقام و منصب 

  ،یچی ه ی دختر تنهام که همه کسش رو از دست داد اون هم برا ه یکه،   ادیم ادمی من
 داشت.  یروح بزرگ  هاشی که، با تموم بد ی مرد ی برا  کردمیم یعزادار

نبود،   یجنب و جوش چینبود. ه یمشکوک  تیفعال چی ماورا هم سکوت بود و سکوت، ه تو
 .کردیم یمن عذادار ی اها یمرد رو  ی انگار ماورا هم داشت برا

موندن فقط خاکستر شدن و به    اینه رو دن،یتحقق چش نی ری ش که، نه طعم  ییاها یرو
 مردگان رفتن.  ی ایدن

  با خودشون بردن روح من هم انگار

  ش،یجون زندگ  یب شهیکردن. و تبر زدن به ر دیناام ی کس یو ب د یتو اوج ام که یدختر روح
نبود که حاال درد مرگش هم به جون بخرم. همه من رو به حال خودم  یعشقش درد کم
 رها کرده بودن.

امدن   امندیو س انایبه کار من نداشتن. چندبار ک  ی و کار کردنی خوب بود که درکم م چقدر
 یجواب اما، کردمی نشد و رفتن. نگاه نگران همه رو حس م دشونیآ  یز یچ سراغم اما

 داشتن؟  یمرده متحرک چه انتظار ه یبراشون نداشتم از 

 گه؟ ی؟ اتحاد؟ مگه مهم بودن د جنگ

 ی بود نه همه انیو افرادم اما، نه حاال ک  انیبشم بخاطر جون ک  روزیپ خواستمی م من
از دست دادن  کردی نم ریوقت تغ  چی بود و ه داری من پا یکه تو زندگ  یزی افرادم، تنها چ

 بود.   میزندگ  ی زایعز
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چند هفته   ایچند روز  دونمی طلوع کرد و چند بار غروب، نم دیچندبار خورش دونمینم
  دیرسینم  شیخال ی هنوز تازه بود. زورم به جا انیداغ ک  دونمی رو خوب م نیگذشت اما، ا 

 .کردمیم یو سر چشم هام خال 

  ان،یبعد ک   ی روزا نی مثل تموم ا . من همکردی امد کنارم نشست. بدون حرف نگاهم م ریدم
 .کردمیفکر م   انیبودم و به ک  رهیدور خ ییبه جا

انتقامشون رو   شی درد نبود خانوادم و آت که انیقبل ک  ی من دو بخش شده بود روزا یزندگ 
بود بعد اون نه انتقام  انیبعد ک  ی بخش دوم روزا و انیر ک حضو یداشتم به اضافه دلگرم

  نیهستن به سرزم زامیکه، همه عز ییبرم جا  خواستمی من فقط م ،ی نه تالف خواستمیم
 که اسمش قشنگ نبود. ییملکه فاخته، جامردگان 

که، دوسشون دارم اون جا حتما   ییبود چون همه کسا یدلخواه ن یمن سرزم ی برا اما
سرش داد    خواستیامدم. دلم م رونی ب نمیریش ی ا یاز، دن ری دم ی . با صدامنتظر من هستن 

 بزنم. بگم تنهام بزار خلوتم و به هم نزن.

  یاونم ب دونستمی م نمیا یول  زنده بود انیاون قانون مسخره نبود. االن ک  ی تو نبود اگه
 بخوام نه، انگار صدام رو گم کرده بودم. نکهیکوت کردم نه اآنجل، بازم س  یگناهه و قربان

  نیکه بود از ا یهرچ دونمیفرو رفته بودن. نم  قی عم یبه خواب  میصوت ی هم تارها دی شا
 بودم.  یراض تیوضع

هدف رو، و   یراه ب نیا یتموم کن  ی خوای همه سکوت و اشک؟ نم  نیا  ستی ن یکاف -
 یاون روز که خوب سخنران جا،ن یا ی که بخاطرش من رو آورد یدرست ریبه مس ی برگرد

 خر کردن من بود؟  ی و برا . همش کشکی زدیم  هیحرف از بقا و نجات جون بق .ی کردیم

 . شدی م لیتبد ادیو به فر  رفتی رفته رفته باالتر م ر یدم ی صدا

و هدفت   یبرگرده زندگ  یذاری نم یچ ی رو، برا ی اون دختر جسور و قو  ی کرد میکجا قا  -
 ؟ ی غم بغل کرد ی با نبودنش زانو نفر بود که هی
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 :زد ی م  ادیو گرفت و فر غمیچون   تش،یعصبان شیبود رو آت یمن انگار نفت   سکوت

رو با   یساخت  هیبق ی که از خودت برا یدروغ بود؟ بت یکه گفت یجواب من رو بده هرچ -
 چند نفر برات مونده؟  یاصال خبر دار ؟یکنی خودت نابود م ی دست ها

  یلیتو صورتم زد. انگار بعد اون س یمحکم یلیبار س  نیجواب من سکوت بود که، ا بازهم
 . دمشونیفهمی بلکه م دمیشنیحرفاش رو فقط نم 

  ی کرده بود می بد ذات نامرد و دروغگو خودت و پشت شعار قا ی محترمه  ی بانو معظمه  -
 اره؟ 

از درد  یلب اخ ر یشدن و ز داری از خواب ب می تصو ی دوم و زد و انگار تار ها یلیس
 دن؟ یرسیو سرخم به دادم نم ییطال  ی پروانه ها  و زدیممن رو  ری چرا دم   گفتم.

 اون ها هم من رو ترک کرده بودن.  انگار

 : دیکش ادیرو گرفت و تکونم و داد و سرم فر بازوهام

  ی تو روزا  ،یول ی خوب داد ی . به همه قول روزا یهست   یخودخواه دروغگو و عوض کی تو  -
حق  ان یاره؟ ک  ی شنوی. می کرد ی . بخاطر عشقت همه رو فدایسخت تنهاشون گذاشت

 و دوست نداشته باشه.  ی دی زن پل نیداشت که، همچ

طرفه   هیمن   یعاشق ریآورد مس ادمیکرد.  رمیتحق شتریحرف هاش ب ه یآخرش از بق جمله
و اون، تو   زدمی توجه بود. من براش بال بال م یو، اون ب انیک  ی برا دادمی بود. من جون م

 بود.   گهیفکر کس د

 زدم. ادیو هول دادم عقب و مثل خودش فر ریمن بودم که عاشقش بودم. دم نیا

به  ی از پناه آخر تا حاال، حال دلت و گره زد  یدونی از عشق؟ تو چه م یدونی تو چه م -
 سرت؟  ی آوار بشه رو دتی و با رفتنش کاخ باور ها و اعتقادات و ام یحضور کس
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و اخمو بود اون   یصورتش هنوز عصب کی میم داشت. اما یبرق خوشحال ری دم ی ها چشم
 زد: ادی هم فر

  ی چرا همه رو فدا یدار اگه ؟یخودت اعتقاد دار ی به حرفا  هیپناه آخر چ یدونی م یتو چ -
افرادت هم تلف بشن   ینمردن که، باق انیاز افرادت به اضافه ک  ی ادی. تعداد زیکنی نفر م هی

هنوز جون آدما و افرادت به تو    ،یچیه ی نشدن برا ینشد و صالخ خته یاونا خونشون ر
 داره. یبستگ

عشقم رو بکنم،   ی. من حق داشتم عذادارامی بود تا به خودم ب یچند کلمه کاف  نیهم
 .رمیبگ   یرو به باز یحق نداشتم جون کس اما

 . شدی فدا داشت م آدم هم   ونی لیافرادم جون چند م یبود. جدا از باق ریبا دم حق

 ( ری)دم

  ی رو ادهیز کم ی بعد، چند هفته تونستم سکوتش رو بشکنم. خوشحال بودم البته،  کهن یا از
زودتر، سرپا بشه  دوارمیچون، بعد حرفام به فکر فرو رفت. ام دیرزا یانگار م یکردم. ول
 .مونهیاتحاد نم نیاز ا  یچیوگرنه ه

 انیچند هفته جدا از ک  نیبار برخالف ا ن یا دونمی فکر کنه. و م یتنها بمونه و کم گذاشتم
داشت. که، وجدانش از خواب غفلت   ازیبه سرزنش ن ی اون فقط کم کنهی هم فکر م هیبه، بق

 بشه.  داریب

  تیاز ماه گذشتی و هر روز که، م تایشناختن بن  ی بود. برا  یچند هفته فرصت خوب نیا
 . با سن کمش کوه صبر و استقامت بود.شدمی دختر شگفت زده م نیا

  یدامون از سر سخت کرد،یگله م  تایبن  تیاز وضع یقرار یزن عموش با ب یوقت  مخصوصا
با تحمل فرصت   و کردهیم یرو مخف  ی ها و زخم ها بیکه با سن کمش آس گفتی م تایبن
چاره با، هر جمله دامون، خودش و سرزنش   یو اون زن ب دادهیشدن به خودش م ی قو
 نداشته.  تای بن هتوجه ب یکه، به اندازه کاف کردیم



 وارونه   ی ا ی دن 

 
501 

 

  دونستمی من م ،یکرده بود. ول که یری همه سخت گ نیبود از ا  مونیعموش پش یحت
دست و پا   یدختر لوس و ب هی ،ی دختر قو نیرفتارها نبود عوض ا ن یو ا  زهایچ نیا اگه

 بود.   تایبن ی االن جا

با حساب   ی. اون ها مسائلستنیحادثه ن هیافتن فقط   یکه، تو سرنوشتمون م ییها اتفاق
به   تایخودمون، بن ای  رهیگیما درس م  زهیغر  ای. ادیفردا ها به کارمون م  ی و کتابن که، برا

 گرفته.  ادی بحران هم  تی ر یبار امده و مد  ی دختر سخت و قو هی  یزیطور غر 

از درد  ییایکه، دن یکلمه سه حرف نیاون هم بخاطر عشقه، امان از ا  فقط شکننده شده االن
ضعفت،    شهیم تی تو زندگ  ادیتلخ، اگه ب ینیریش  نی ت نیر یعذاب ش  نی و لذت پشتشه.ا

 هستش.  شیامنه اما پر از تشو  یکنیم الیکه خ ینقطه امن شهیم

و آنجل با هدف گرفتن خانوادم من رو نابود کرد و حاال   عاشق خانوادم عاشق بودم، هم من
  گهید یک یکه عاشق  تپهیم  یدختر ی برا که شنوم،ی تپش قلبم رو م ی بعد مدت ها، صدا
 .کنه ی م یتو ذهن و قلب دلبر من زندگ  یول ستیکه االن زنده ن یاست. عاشق کس

نشان مشترک شده مأمن، من   ن یشناخته و ا  ی عشق حساب شده و از رو هی  تا،ی به بن حسم
.  ادیخنده دار به نظر ب دی سهم منه شا تایبن و شرط تو فکر و قلبم ملکه بشه. که دیق یکه ب

 . دمیهاکان فهم  ی با حرف ها عاشقشه تایکه، بن شهی م می حسود انیمن به ک 

رو با فکرش که،   تایممکنه مجبور بشم بن و  ستی که سهم منه آسون ن یبه عشق دنیرس
  لب تا،یناراحت کردن بن ی بشه برا  یلیحسادتم دل که ترسمی م نیو از ا  قبول کنم انهیک 

 چند مصرع از شعر حافظ رو زمزمه کردم: اریاخت  یپنجره نشستم و ب

 که مپرس  ام ده یشک  یعشق درد

 که مپرس  امده ی چش یهجر زهر

 ش یخو یی تو در کلبه گدا یب

 که مپرس  امده یکش ییهارنج
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 در ره عشق  بیحافظ غر  همچو

 که مپرس  امده ی رس یمقام به

طرفه بودن   هیاز  شهیهم وصف حال دلبر عاشق من   ایوصف حال من بود  دونم،ینم
  ییغم و تنها  ی جفتشون بو طرفه، کی  ی تا، رابطه ها ری طرفه بگ هی ی از جاده ها دمی ترسیم
 . دنیم

حال   دمیفهمی . حاال مکردمیم ی حسود انیک  ی . هم به مرده کردمیرو درک م تای حال بن هم
به   شدیم  ره یو خ دادیاسپرسو سفارش م هیو   امدی هر روز تو کافه م رو که یاون پسر

کارش رو  لیدل دمی وز که، ازش پرسر هیامد.  ی که، هر روز با عشقش اون جا م یدختر
 جوابش تکونم داد.

انگار هر بارکه   ،یول کنهی م یمنو راض نی کنار هم که هستن اون خوشحاله و ا -
 عاشقانه رو دوست دارم. یجی مرگ تدر  نیو من ا  شهی ده سال از عمرم کم م نمشون یبیم

اما، هر روز با روز   کردیامد و کار هر روزش رو تکرار م یسال گذشت و پسر بازم م چند
 . شدی تر م نیتر و الغر تر و غمگ دهیتفاوت داشت. انگار هر روز خم  هیقبلش  

عادت کرده بودم که، نگاهش کنم و عکس العمل هاش رو از بر بودم. چند روز که،   هم من
مقصد   ی عشق ب نیاز ا خودم گفتم عاقل شده و دست  شیواقعا تعجب کردم. و پ  ومدین

عشق فراموش   دمیو فهم دمی د وارید  ی رو، رو مشیترح یآگه یروز اتفاق هیبرداشته، اما  
 .شهینم

نزنه و   گهی د ی که، به قلبش حکم بد نهیفراموش کن. مثل ا یگیعاشق م ک یهربار که به   و
 خاموش بشه و سکوت کنه. 

  یعلم  چیو تو ه نداره یحکمی نید چی تو ه ادیبه وجود م  اریاخت یکه ب  یامر نیا عشق
 نداره.  یفرمول یمبحث چینداره و تو ه  ییدارو
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که،  یانیپا  نی از ا ترسمینوع ممکن تموم شد و من م نی اون پسر به تلخ تر سرنوشت
 هاکان به خودم امدم. ی بشه. با صدا  تایمن و بن ریممکنه دامن گ

 خبرتون کنم.  امی نس، گفتن بها رو دعوت کردن اتاق کنفرابانو همه سرگروه  رخان،یدم -

برگشته. من معتقدم   تایبن کهن یو همراهش شدم خوشحال بودم از ا رو تکون دادم سرم
  و شکستی م بار اولش نبود که تایو بن آدم سالمه ه،یآدم شکسته محکم تر از   هی ی ها کهیت

 . شناسمیکه م هیآدم  نیتر  ی . اون قوشدی و سر پا م زدی خودش و بند م

لب هام  ی رو ی تو چهرش لبخند ی و جذبه  ی اتاق کنفرانس که، شدم. اون نگاه جد وارد
  ی سکوت بد دهی پرس که یبا سوال یول رو انتخاب کردم و نشستم کشی نزد ینشوند. صندل

 .د یکشی کس نفس هم نم چ یتو سالن حکم فرما شد، انگار ه

 ( تای)بن

. تا خودم و جمع کنم. خوردی م به وجدانم دی بود که، با یلیبرام حکم اون س ر یدم ی حرفا
که نگاهشون   یینجات جون کسا  ی برا یبود. مثال تا، آخر عمرم ول ادیز  یعذادار ی وقت برا
ندارم.  ی اد یخبر بودن زمان ز   یجنگ ب نیاز ا که  یگناه  یب ی نجات جون آدما ایبه منه 

 کنم. یکه، من عذادار مونهیاتحاد سرخ منتظر نم

  شون ی حمله بعد ی ضربه سخت به من زدن و احتماال تا االن برا هیحاال هم،   نی ها هم اون
گفتم همه سرگروه ها رو جمع کنه   ندایبه ل ،یچیبه ه  ی چیحاضرن؛ اون وقت من هنوز ه

 . ذاشتمیم  یجلسه فور هی د یبا

  افتادم هاکان رو فرستادم ریدم ادی  کهوی. دمی از سرگروه ها رو ند ی تعداد هیوارد شدم   یوقت
و هاکان وارد   ری اما فقط دم انیسرگروه ها باهم ب  هیو بق ریسراغش و منتظر موندم که، دم

 :دمی اتاق شدن با تعجب پرس

 کجان؟  هیپس بق -



 وارونه   ی ا ی دن 

 
504 

 

اما انگار   دم یشنی م یدم و بازدم نفس هاشون هم به سخت ی صدا یسکوت کردن حت همه
 جرات حرف زدن داشت صداش و صاف کرد و گفت:  ریچند وقت، دم نیمثل تموم ا 

از خوناشام ها و   کی چند دسته کوچ دی سپ ی ده روز بعد از فوت پادشاه خوناشام ها با  یتقر  -
  نیمحافظ از اتحاد رفتن و چند نفر از سرزم ی و گرگ ها   دیسپ ی از گرگ ها ی تعداد هی

 آفتاب هم بهمون اضافه شدن. 

که از گروه جدا شدن تعداد    یهابکه، مردن و اون  ییبدون اونا  یسرانگشت حساب کی  با
 . شده  هیاتحادتون نصف تعداد اول

بعد   انت،یخ یعنیکارشون  نی هام تو هم گره خورد اونا حق نداشتن اتحاد و بشکنن ا  اخم
هوتن که،   ی کردم رو حرفا یجلسه رو سع هی. بقدنی کارشون رو پس م نیاز جنگ تقاص ا 

 افراد اتحاد بد بود. یروح طیها بود. تمرکز کنم. شرا  ی ئول زخمکه، مس کای بود. و ها یمرب

دادن بهشون   هیروح ی . من براکردی من نه شعار هام، اون ها رو سر پا نم ی حرف ها نه
از برنامه   یسر   هی ری کنم. تا ثابت کنم فقط حرف نزدم بعد، تغ یقبلم رو عمل  ی حرف ها د،یبا

 کنم.  دایپ  یها رفتم سراغ کتابخونه مامان، تا راه

سرعت از پشت    تی منو از جا پروند با نها یانفجار ی مشغول مطالعه بودم که، صدا سخت
 .دمی رسوندم در رو منفجر کرده بودن اخم هام رو تو هم کش نی بوم خودم رو به پا

  یریدرگ  نی ا  برگ برنده من هستش، حمله اون ها ن یبار به هدفشون برسن. ا نیا ذارمینم
رو تو   یفکر حرکت انرژ  نیبا ا گناهم، یو افراد ب انیاز انتقام خون ک  یک ی بخش کوچ شهیم

 رگ هام حس کردم. 

که همشون وارد   نیامدن؛ قبل ا  یها کش م هیانگار ثان دمیدی همه رو اسلوموشن م حرکت
نصف افرادشون مارک مرگ گذاشتم و برگشتم سر جام و با فعال کردن مارک   ی بشن رو

 کرده بودم. یمرگ همه اونا رو که نشونه گذار

که،   نیبود. و تو شوک رفتن قبل ا ینیب  شیقابل پ  ری حرکت براشون غ ن یو ا شدن خاکستر
دلم   مابود ا یهمشون کاف ی نابود ی قدرت من برا و  می بهشون حمله کرد  انیبه خودشون ب
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با کم    قهیدق ستیبشم. کمتر از ب میسه هیرو با بق کی انتقام کوچ ن یلذت ا خواست یم
 شد.  نابودتلفات از ما سپاهشون  ن یتر

نرم و بلند   ی ها الی ن یرو لب هام نشست سرمو ب یقیروناک و مت لبخند عم دنید با
 روناک بردم و با عشق نوازشش کردم. 

چقدر دلتنگشون   نهیدستم بش ی و اجازه دادم مت روزدم.  شیشونیپ  ی رو ی بعد بوسه ا و
 یاجازه دادم اخبار یدلتنگ قهیبعد چند دق دمیچشم نواز، مت رو دست کش ی بودم. پرها

 که، جمع کرده بودن رو بهم منتقل کنن.

به  کهن ی. بعد از اشدمی م نینبود نقش زم ندایو اگر ل حرف هاشون شوکه شدم دنی شن بعد
 خون رسوندن، تازه از شوک خبر خارج شدم.  یمن چند بطر

افراد اتحاد سپاه   ترک کردن، هم من رو ی که، نصف افراد من مردن و تعداد یدر حال جان یا
 سرخ دو برابر شده بود اون هم با حضور غول ها و اجنه ها! 

بارزه کنم.  باهاشون م رسهیسوم تعداد اون ها هم به زور م   کیکه  ی چطور با سپاه من
 یدرست قدم برداره سخت تره چرا اون  ریکه، قراره تو مس یکار اون شهیچرا هم ایخدا
نگران   ی . با صداشهیمشکل جلو راهش سبز م یخوب باشه و خوب بمونه کل  خوادیم که
 نگاهش کردم. ی دی امامدم با نا رونی از فکر ب ندایل

 بانو، حالتون خوبه؟  -

و   ی دیتو باتالق ناام شدمیبود. داشتم غرق م شهی تر از همبودم؟ نه، نبودم حالم بد خوب
که من مناسب   دمیرسیم جهینت نی . داشتم واقعا به ادمیدیجلو روم نم یراه نجات چیه
 .ستم ین تی مامور نیا

 یب فهیدختر ضع  نیو من ا  گفتم یم نبودم که یز یهستش، من اون چ  ر یحق با دم دی شا
  ی من برا دی هام بود. شاضعف نیمنو نخواست هم ان یکه، ک  نیا لیواقعا دل   دیپناهم؛ شا 
 من اومدم که درس عبرت بشم. دی نبودم. شا جان یا هینجات بق
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بهم نگاه   یبا نگران ر یو دم ندایل  دمی خوب که دقت کردم د دهی داره تکونم م یکیکردم  حس
و دست پاچه به نظر   جیجواب دادن گ ی برا یکم شدی باعث م نی. تمرکز نداشتم و ا کننیم

 رو تکرار کرد.  ندایبود که، سوال ل ریبار دم  نیبرسم. ا

 شده؟  یچ تا،یبن -

  شهیحل نم یهم بزنم مشکل  ی. همون طور که، اگه حرفشهیو دوا نم ی سکوت من درد با
 سبک بشم.  یکم  دیشا  یطورن یا یول

 رفته گفتم: لیتحل ی صدا با

 جنگه با شرافت مردن هست. ،ست یجنگ، جنگ بقا ن نی ا -

 گفت:  یور کی انداخت و با خنده   به من ینگاه  یبا لودگ  ریدم

 ؟ یزنیکه م هیچه حرف نیخورده؟ ا  ییسرت به جا   یری درگ  نینکنه ب -

کنارم زانو زد و   یدرب و داغونم کار خودش رو کرد. چون با نگران افهیو ق ی انگار نگاه جد اما
  گفت:

  ه؟یچ هیقض -

 و گفتم:  دمیکش یآه

که اتحاد من   هیدر حال نی کرده ا دای از غول ها و اجنه ها پ ی دی جد ی اتحاد سرخ، متحدها -
 .ستیسوم تعداد اتحاد سرخ هم ن  کی

بار خودم رو  نیچندم ی و من برا  ناباور به من نگاه کرد ندایاو هم تو هم رفت. ل افهیق
 .کشوندمیداشتم اون ها رو به کام مرگ م  هینجات جون بق ی سرزنش کردم. چرا که، به جا

 . کردی م ینیکه، تو گلوم سنگ ادیفر  ای دن کی و   خواستیخلوت م  ی جا هی دلم



 وارونه   ی ا ی دن 

 
507 

 

و   می دونستی که، عاقبتش رو م میکردی فکر م یی و به فرداها  می نشسته بود اط یح وسط
 هی. من آخر خط بودم اما بقستی من مهم نبود و ن ی تو دلمون مرده بود. مرگ برا دیام
 از دست دادن ندارن؟  ی برا  یزیهم مثل من چ هیبق ؟یچ

 و توجهم بهش جلب بشه. رمیفاصله بگ   میدرون ی باعث شد از، کش مکش ها  ر یدم ی صدا

  نیمتفاوته از کدوم سرزم  یمعمول ی ها وونیون با ح اسب و پرنده ظاهرش  نیا  تایبن -
 امدن؟ 

رو،   یچوب تو دستم اشکال نامفهوم کهیرو گذاشتم رو زانو هام و همون طور که، با ت سرم
 .گفتم: دمیکشی م نیزم ی رو

 من ساختمشون.  ومدن،ی ن ییاون ها از جا -

و با خودم فکر کردم   دمی سنگر د ن یسکوت رو بهتر نگفت و به فکر فرو رفت من هم یزیچ
 دو سوم تعداد اونا و بازم تعداد و قدرتمون کمه،   شهیقدرت من و با کل اتحادم رو هم م

 . کردمی جنگ فکر م  نیبه ا  یهر طرف از

قصه بخاطر    نیا  انیپا کهن یاز، ا گرفتی از قبل دلم م شتریو هر بار ب  میندار  یشانسدم یدیم
نثارش  یلب زهرمار  ریو ز  دمی از جا پر ریدم ادی. با فر شهیمن و اشتباهاتم داره تلخ تموم م

 کردم.

 هنوز باز هستش.  راه نجاتمون دمی فهم  دم،ی فهم -

  حرص بهش نگاه کردم و گفتم: با

که، کشف   یراه حل حاال میشیما متوجه م  نیکن یدواریجناب پرفسور آروم تر هم ابراز ام -
 ! ه؟یچ نیکرد

از ذوقش کم نکرد. چون با   یزی تو حرفام چ کهی ت یزده بود که، حت  جانی اونقدر ه ریدم
 : دی پرس اقیاشت
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 . یدار  یبه چ ازین ی ساختن هر موجود  ی برا -

 و گفتم: دمیکش یآه کالفه

 ! لمی قدرتم و قوه تخ -

 : دیپرس یرک یز با

 ! ؟یبا قدرتت خلقش کن یونتی باشه م ی هر موجود لتیتو تخ یعنی -

نگاهش کردم تا خواستم فکرش و بخونم   ین یب زی جوابش سرم و تکون دادم. و با ر در
 گفت: 

به  ایباشن که دن یموجودات تونه ی که م یسپاه ؟ی کنی خلق نم دی سپاه جد هیپس چرا   -
 دو عنصر؟!  ب یاز ترک  ایاز آب و آتش  ییمثال غول ها  دهی خودشون ند

  شتریقدرتم ب ی هم رو دی . با ساختن موجودات جددیبود چرا به فکر خودم نرس ریبا دم حق
اتحادم و جبران کنم. به  ی رویضعف و کمبود ن ی تا حدود تونم ی. هم مکنمی م دای کنترل پ

 زدم و موافقتم رو اعالم کردم. ی لبخند ریو دم نداینگاه منتظر ل

من رو کمک کنه. تا حاال به زبون   مدیانتخاب شده که، هرجا کم آوردم و ناام ریدم انگار
نگاهش مثل   گهیو شرطش ممنونم. د  دیق یب ی قلبا  از حضورش و کمک ها  ،یول اوردمین

من و گروهم   ی پا به پا هیخالصانه کنار بق و دهینم  یشک و دو دل ی اول رنگ و بو  ی روزا
 . کنهیهدفمون تالش م ی برا

اوضاع قمر در عقرب با   نیکاش بود و به ا کنهیم تم یاذ  انیک  یخال ی جا شتریاز همه ب یول
 یهاش هم تنگ شده، کاش کنار کس یاخم هاش و بدخلق ی . دلم برادادی نظم م استشیر

قلب   یبود، حضورش هم دل گرم  یول که، دوسش داشت بود و ازمنم دور و متنفر بود، 
 عاشقم بود.

رد و حسادت رو به جون  حاضرن عذاب و د یکره خاک  نی ا ی چند نفر مثل من رو دونمینم
 باشن.  یدلبرشون راض  یو تو خال مهیبه حضور نصفه و ن ،یبخرن ول
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که به  هیرو تو دلشون نگه دارن که، عاقبتش گره کور  ینفر مثل من حاضرن عشق چند
 شه؟ یباز نم یکسچ ی دست ه

 .دمی جز اون رو ند یاومدم. کس رون یاز فکر ب نی آئ  ی صدا با

 ؟ی کردی فکر م ق یانقدر عم یبه چ -

  :دمیجواب حرفش پرس در

 کجا رفتن؟  هیپس بق -

 برداره گفت:  نگاهش رو کهن یا بدون 

 دورت نبود.  یاومدم کس یوقت -

 نگفتم که، ادامه داد: یزیچ

 ؟ ی فکر کن شنهادمیبه پ ی خوای بازم نم ستین ان یحاال که، ک  -

 بهش انداختم و گفتم:  ینگاه مین

 ی زیمن از چ شیبفهم  د،ی شا کنمی بازم برات تکرار م یت گفتم. ولبار قاطع به هی -
 بشم. نهیگرگ  خوامیام و نم یهستم راض که

 با من باش.  تتی ماه ری بدون تغ -

 طرفش برگشتم و گفتم:  تیعصبان با

گروهت   ندهی آ  ی خوایاشتباه م می تصم هیبه تو ندارم دوما، چرا با   یحس  چی اوال که، من ه -
  ؟یکنیاحساس و غرور سودا رو خورد م یسوما، چرا دار یرو نابود کن

  بهم نگاه کرد و گفت: یناراحت با

 وفته؟ ی گروهم به خطر ب  ندهیآ چه کار کنم که خوامی مگه م -
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از خون   ارهیب ی که، بتونه برات وارث یجفت مثل سودا داشته باش هی  دی تو با نی آ  نیبب -
با جنس تو   یزیاََبرخوناشام هستم به طور غر  ک ی تو باشه. من   نیخودت که، آلفا جانش 

از غرب   دی که خورش نی مگر ا شهی وقت جفت شدن معنا نم  چیمن و تو ه ی دشمنم، برا
 احمقانه به خودت و سودا فرصت بده.   ی هافکر ن،ی ا ی طلوع کنه. به جا

 ؟ ی گیبپرسم راستش رو م یزی چ کی  -

 مکث گفت:  یکم اره تکون دادم و منتظر شدم حرفش رو بزنه. با یرو به معن سرم

 هستش؟   ریپسره تازه وارد دم  نیا  ی من رو نخوا شهیکه باعث م ییها  لیاز اون دل یکی  -

  یی کسا ریدرگ  شهیما، هم یقلب لعنت ن یچرا ا دونمی . نمدیشدت غم، تو صداش دلم لرز  از
رو   انیکه ک  یمن خواست یون من رو م. اکردمیکه اشتباه هستن، حالش رودرک م  شهیم
  دونمیکه نم ی جفت مرد رم،یکه من جفت دم هیدرحال نی و ا  ستیکه ن یانیک  خوام،یم

 ه؟ یحسش به من چ

تر به رابطش با سودا فکر   ی جد یطور نی ا دی شا  رمیکه جفت دم  دیفهمی م دی با  نیآئ
 دادم و گفتم:  رونیو بازدمش رو پر سر و صدا ب دمیکش یقی.نفس عمکردیم

 و اون جفت هستش.  می باهم نشان مشترک دار  ریمن و دم -

خاموش   زدی که ته نگاهش دو دو م ی دیام ی و اون کور سو دمی وضوح جا خوردنش رو د به
 شد. 

 خالص رو زدم. ری ت یرحم یبا ب و

رو انتخاب کنم.   یکی و تو  ری دم نیب شدمی اگر مجبور م نبود و جفت من هم اگه یحت -
 تو وجود نداره. ی بهتر از سودا برا  نی آئ ،ی قطعا انتخابم تو نبود

 هم بدون توجه بهش ازش دور شدم. بعد
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با   دیفهمیم  دیبرام نذاشت با  یهام غرورش رو خورد کنم. اما راهنداشتم با حرف  دوست
 و جفت اون فقط سودا است.  شهیمن، ما نم

خودم و غرق کنم   الیبا فراق خ  تونستمی و م بود یخلوت و بزرگ  ی جا پشت عمارت رفتم  به
که  یو عناصر چهار گانه باشن موجودات لیاز تخ یقی که تلف دمی و ساخت سپاه جد نی تو تمر

و   یاری همه بدب نی تو ا د،یروزنه ام  هیشدن   دایبود پ   یحس خوب ده؛ی به خودش ند ایدن
 . دمیشدن هوا دست از کار کش کی با تار بودم که شغولمن، سخت م یبخت رهیت

الجثه از آب و آتش و خاک اما، دسته   میبه ثمره کارم نگاه کردم چهار گروه غول عظ و
شده بودن.   ل یکه، از دو عنصر متفاوت رو متضاد تشک ی چهارم متفاوت تر بود. غول ها

از من و قدرت من هستن،   ی. اون ها بخشمادر نوازششون کردم هیرفتم و مثل  کشونینزد
 داشته باشم ندارن.  تونستمیکه، م ی با بچه ها  یپس فرق

رفتم.  ش یخوب پ  یلیشروع خ ی برا یدو دستمه ول ی کم تر از تعداد انگشتا تعدادشون
  شیراه عمارت رو، در پ یمت و روناک و خبر کردم که کنارشون بمونن و خودم با خستگ

 .دیطلب یرو م اهیگرفتم. دلم به شدت خون تازه و داغ خوناشام س

گروه   ی دادم از خون بچه ها حیرفتن به شکار رو نداشتم. پس ترج ی برا  یواقعا انرژ اما،
 بگردم.  امند یوصله نداشتم دنبال دامون و ستو سالن نبود ح یکنم. کس هیخودم تغذ

برام  کای مخصوص خودم رفتم.که، ها خچالیخون، تو   ی ها تیحرف به طرف ک  بدون 
تو گلوم   نی سنگ یجرعه اول بغض دنی درست کرده بود. و دو پاکت خون برداشتم. با نوش

 رو نشناسم. انیمن، عطر خون ک  شدی خونه کرد. مگه م

پاکت   هیبه خوردن خون نداشتم.    یلیم گهینبود اما خونش رو برام گذاشته بود. د خودش
 خوردمیکه، م ی او با هر جرعه  رو برگردونم سر جاش، و سمت پشت بوم عمارت رفتم

 .نداشت  دنی قصد ترک  یبغض لعنت نیو راه نفسم تنگ تر، انگار ا  شدی بغضم بزرگ تر م
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به صورت ملتهبم سد اشکام  یخنک م، یدن نسکردم و با خور یآخر هم ط  ی ها پله
بدون توجه   شدی. کاش مکردنی م یداغم سرسره باز  ی گونه ها ی شکست.و اشک هام رو

 بزنم.  ادیصدام بشنون، فر  هیبق نکهیبه ا

ممکن   ی بشم ول یرو عربده کنم. و خال کردنیم  ینیرو قلبم سنگ که  ییها یدلتنگ تموم
 نسبت بهم عوض شده.همه  تیذهن یبه اندازه کاف  ستین

  یی کردم مثل تموم سال ها هیصدا گر  یب اره،یتو چشم م شتریکار فقط ضعف هام رو ب نیا
  هیقو  هیبودن؛  ی به قو شده و من محکوم هستم  ن یمن با حسرت عج ری که، گذشت. تقد

 سست. ی ها هی با پا  یعمارت باشکوه ول هیمثل   ف،یضع

و   نی. و مشغول تمر گذروندم. و صبح بازم پشت عمارت رفتم  یشب رو با دلتنگ تموم
 کردمی م نی ربات تمر ه،یکار هر روز و شبم شده بود. روزها مثل  نیساخت سپاهم شدم. و ا

که، نداشتمش   ی مرد ی و تموم شب رو برا دمیکشیو شب ها جامعه انسان گونه، به تن م 
 . کردمیم یعذادار

 )دو هفته بعد( 

اتحادم سرپا شده بودن.با مشورت با کمند   ی ها ینفسم آماده بود. هم زخم سپاه تازه  هم
 . میما باش کنهی که حمله م یبار کس نیداشتم ا  میکه الهه جنگ بود. تصم

برپا    دشیجد  ی به مناسبت حضور متحد ها یمت خبر آورده بود. اتحاد سرخ جشن که چرا
با تموم قوا بهش حمله کنم و   که هی. فرصت خوبست ی کرده و ظاهرا  حواسش به، جنگ ن

 نابود بشم.  ا،ینابودش کنم  

  یول ،یی کهو ی  می تصم نیدلشوره داشتم. از ا یهمه سرگروه ها آماده باش دادم. کم  به
 بشه. تر ی و قو صبر کنم ممکنه اتحاد اون ها بزرگ تر   شتریب یهرچ

توجه  یاز طرف آنجل و ملکه چشمه داشتم. نسبت بهش ب غامیپ  ی رچمدت ه نی ا تو
خواهش   امندینبرن. مدام از س ایرو ن یخواب منو به سرزم قیاز طر که نی ا ی بودم. برا

 نگهم داره. داری. ببردی . کنارم باشه تا هر وقت داشت خوابم مکردمیم
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  یو نگران ش یها تشو  یره بعض. تو چهکردمی نگاه م هیو به آماده شدن بق  ستادمی گوشه ا هی
.  شدنی آماده م  تی و جد نان یهم با اطم یتعداد کم هیبودن   الیخ  یها ب  یو بعض بود

 براشون بگم!  نبرد نیاز آخر ا  نانی با اطم  شدیکاش م

 و به او نگاه کردم. دمیکش هیبق ی هاکان دست از تماشا ی صدا با

 بانو؟  ن یهست ینگران چ -

تو دلم خونه کرده بود.   میاز تصم یترس و دو دل  یلحظه کل نی نبودم تو ا زیچ  کی  نگران
واقعا    ایکه آ دیرسیسوال م  هیو تهش به  خوردی جواب تو سرم تاب م یسوال ب یکل

 نه؟  ا یگرفتم  ی درست میتصم

 ذهنم رو خوند چون دوباره به حرف امد و گفت:  انگار

اعتالل و عدالت تو   ی برا  نی شد دهی شما برگز ن یرو فراموش نکن نی ا یزی جدا از هر چ -
  ای  نیاری سرنوشتتون نوشته شده حاال ممکنه سخت به دستش ب ی تو  یروزی ماوراء و پ
 . گردهی به خودتون و برنامه هاتون برم  گهید نی آسون ا

 ی دی ام ی نگفت اما دلم گرم شد و کور سو یخاص زیحرف راهش و گرفت و رفت چ نیا  بعد
  یشتری ب یبا انرژ  هیتهش چ دونمیسخت باشه اما حاال که م  دیه دلم روشن شد. شات
 . رمیم شیپ

اتحاد سرخ متوجه نشن  ی .که جاسوس ها نیا  ی ساعت همه آماده بودن برا هیاز   کمتر
 شد.   ادیکه سرعت حرکتمون هم ز می همه افراد و با تله پورت انتقال داد

واز  م؛ی حرکت بهشون حمله کرد ه یبعد تو  م یتا دور اتحاد سرخ رو محاصره کرد دور
که نصف افرادش فرصت نکردن خودشون رو   یطور می استفاده رو کرد ت ینها شون ی ری غافلگ

به نفع ماست   زیهمه چ کردمیکه فکر م یجمع کنن و به درک واصل شدن درست وقت
 . دنیاز اجنه سر رس یگروه
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گروه اجنه رو   ادیفر   نیا  و یکلمات عرب یسر  کیشروع کردن به زمزمه  افسون و گروهش  و
کدوم از افراد اتحاد من و اتحاد سرخ،   چیبود که ه ادیصداشون ز یدر آورده بود، به طور 

 قادر به تحملش نبودن.

افراد  شتریب تی موقع  نی کردم تو ا یگز افتاده بودن، سع  -گوش هام به گز  نکهیا با
 درد گوشام از سرعتم کم کرده بود.  یکنم، ول یگذار  اتحادشون رو مارک 

رو مارک مرگ گذاشتم و   ی تعداد  کی باالخره گروه اجنه فرار کردن و من هم قهیچند دق بعد
 نیخاکستر شدن، حاال تعداد جفت اتحاد ها برابر بود دستم رو زم  هیاز ثان یتو کسر

 دست سازم رو خبر کردم.  ی گذاشتم و غول ها

  ی ها لمی تو ف یصحنه ها رو حت نیا  تازه شروع شد. یاومدن غول ها انگار جنگ اصل با
خوردن و   یخون و خاک و خاکستر با هم غلط م بودم. دهی ند ییکای و اکشن آمر یلیتخ

از پشت به   یضربه محکم یکه کس کردم،ی و مبهوت به تلف شدن دو گروه نگاه ممن مات 
 دنده هام زد. 

که به   یگرفتم و به سمت کس  یبه خودم امدم و گارد دفاع  عیسر یدرد خم شدم ول از
که سر خانواده ام آورد افتادم و   ییبال  ادی  دنشیبا د بود؛ انی حمله کرده بود برگشتم، بر من

 سال ها کابوس شب هام بود جلو چشم هام نقش بست.  نی که تموم اصحنه سوختنشون 

به خودش بجنبه به   کهن ی رگ هام حس کردم و قبل ا ی از خشم و قدرت رو تو یمیعظ موج
مرگ آروم   کی نابودش کنم، اون  هیثان کی با قدرتم تو  خواستمیحمله کردم. نم سمتش 
 ذره عذاب بکشه و بعد نابود بشه.  -ذره  دیبا  ست،یحقش ن

  شتریکه ب نی تا ا خوردی م شتریتر بودم ب ی تر و قو عیهم ازش سر ی تو مبارزه عاد  هرچند
 .اوردمیطاقت ن گهیکه زد د یبزنه با حرف

جلو   کنمی نابود م رو زاتیتک عز -اول تک ، ی رو نابود کرد امطور که خانوادههمون  -
 .رم یگی بعد جونت رو م هات،چشم 
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  ادیفر شی آت ی تو شعله ها هیاز ثان یرو سمتش نشونه رفتم و تو کسر شیآت  ی ها شعله
 دردناکش بلند شد. 

  شتریب دی روش، اما اون آب مثل اس ختنیتا از افرادش شروع کردن به آب ر  چند
 یشت انتقام از کس. لذت داکردمی صحنه نگاه م  نیو من هم با لذت به ا سوزوندشیم
 خودش کرده بود. ی خواسته ها  یو گذشته من رو قربان ندهیآ

بود!   ایدن ی قیموس نیمن تو اون لحظه لذت بخش تر  ی برا  ادشیو فر سوخت ی ذره م -ذره
 .خواستمی که من م یتا وقت  مردی اما نم دیکشیعذاب م  سوخت،یم

  دنشیصحنه چشم بدوزم و لحظه لحظه عذاب کش  نیتا ابد به ا خواستیدلم م کهن یا با
  دیو انتقام من نبود؛ من با  انی بر ی نابود ی جنگ فقط برا نیا یول نم یرو به تماشا بش

 .رمی گناهمم بگ ی تقاص خون افراد ب

 یلعنت  غول جلو راهم سبز شد. هیکه  هیفاصله گرفتم تا برم به کمک بق انیفکر از بر  نیا با
 تو مشتش گرفت. لب گفتم و تا خواستم پرواز کنم، من رو ریز

به   حشیکر  افهیبا اون ق رن ی هم نتونستن جلوش رو بگ ییسرخ و طال  ی پروانه ها یحت
و   دمیشدن استخون هام رو شن خرد ی صدا ن،یزم ی زد و پرتم کرد رو یمن لبخند کج

 است.  گهیساعت د   کی حداقل   ممی ترم ی زمان برا ن یزودتر  دونستمیم

توسط سه غول اتحاد من محاصره شد. نفسم رو به   اد،یغوله دوباره سراغم ب کهن یا قبل
 . دمیسر خودم د ی رو باال ری دادم که همون موقع دم رونی دردناکم ب نهیاز س یسخت

سر پا کردنم بود اگه   ی برا یدنبال راه  یو با سرگردون دی من رنگش پر تی وضع دنید با
که زد تموم   یگفتم حتما عاشقمه اما با حرف  یم ادیچقدر ازمن بدش م دونستمینم

 .ختیتصوراتم به هم ر 

 حالت خوبه؟  زمیعز  تا،یبن -

 زمزمه کرد:   یآروم ی با صدا بعد
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ازمن    دی دوسش دارم با دمی که فهم یبکنم چرا درست وقت یمن حاال چه غلط ایخدا  -
 ش؟ یر یبگ

! حاال که به چشم هاش خوب نگاه  ریبه حال دم ای کنم  هیاز درد خودم گر  دونستمینم
 نی ا شناختم،ی رو خوب م عاشق ی دوستم داره، من چشم ها  دمیفهمیم کردمیم

 عاشق پر بود.  ی دورم از زن و مردها روزها

 )دامون( 

به فکم زد به  ایکه دن یشد، اما با مشت محکم شی دلم ر ی اصحنه لحظه  نیا  دنید از
و بعد خاکستر کرد و   لهیتخ یدو برادرم رو به راحت اتیخودم اومدم و باهاش مبارزه کردم. بن

 به هم زدن به سرنوشت برادرهام دچار شد.   چشم  کیرفت سراغ بابام و اون هم تو  

سو   ای که دن دمیحس کردم قلبم از شدت درد مچاله شد و دست از مبارزه کش ی الحظه
قلبم رو بکشه   کهن یرو خراش داد، اما قبل ا  نمیقفسه س زشیت ی استفاده کرد و ناخن ها

 خاکسترش کرد. تایبن  رونیب

  ادیبهم حمله کرد و فر تیخانوادم نگاه کرد و بعد با عصبان یخال ی ناباور اول به جا مادرم
  زد:

که خانواده ام   ی مردی م دی روز تولدت با نیتِو وصله ناجور، از اول ،یتِو لعنت شونیتو کشت -
 . کشمتیخودم م یستیتو بچه من ن یرو نابود نکن

پاهام سخت   ی که تحمل وزنم برا یطور رفتیم ل یقدرت من تحل گفتیکه م ی اکلمه  هر
رو کنار زد و امد رو به روم   یل یبود و انگار قدرتش چند برابر شده بود ل یاما اون عصب بود،
. زمزمه کردی نابود م هاش از درون من رو هم با حرف  زدی تموم بهم ضربه م یرحم یو با ب
 کردم:

 مامان من... -

 زد.  تو حرفم و ضربه آخر و به من دی پر
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ام قاتل! من مادره قاتل خانواده   اریبه من نگو مامان، اسم من رو تو اون دهن نجستت ن -
 . ستمین

مصادف شد   نیرد و ا نجاتم داد و خاکسترش ک  تایبن  بازهم رونیخواست قلبم رو بکشه ب تا
داشت من االن هم انگار مردم ضربان قلبم رو حس   یشدن چشم هام، چه فرق سیبا خ
 .کنمینم

هاش، حق هم  قبل مرگش من رو کشت با حرف  دیکشی م دک ی زن که اسم مادر رو  اون
بود   نیبهتر از ا ن یا مردمینجات جون من شدن، کاش من م ی ام فداداشت همه خانواده 

 به خودم اومدم. یلیل ی گ قاتل بودن بخوره. با صداان که بهم

 ؟ یدامون پسرم خوب  -

مردگان آماده   ی ایدن ی خودم رو برا د یبا  شی وقت پ یلیزن رو نداشتم خ نیا اگه
بودن   رسوا شدنم باهم مسابقه گذاشته  ی که برا یی اشک ها ی جلو تونستمینم  .کردمیم

 زمزمه کردم:  ی. با ناراحترمیرو بگ

 من باعث مرگ خانوادم شدم.  -

 لحن گفت:  نی تر ی مداخله کرد و با جد تا یبگه بن یز یچ یلیل کهن یا قبل

زنده   ی که دارن برا یدار خانواده کیدشمن تو بودن تو االن   دامون اون ها -
به اون خانواده چهار   گهی د د،یخوناشام سپ  کی به  ی شد لی تبد یتو از وقت جنگنی م بودنت

 .می خانواده تو ماهست ؛ینفره تعلق ندار

که  ی که به تو انگ قتل زد خودش و اتحاد  یاون  یخودت رو جمع کن مرد حساب پاشو
 تو هستن! ی عضوش بود قاتل دوست ها

به هم خون   یو برادر بودن ربط. خواهر ستین  بچه کی پدر بودن به متولد کردن  مادرو
مادرانه هاش رو داره خرجت   یطورن یبودن نداره مگه زن عمو تو رو متولد کرده که ا

 کنه؟یم
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  دونمینم  دم، یفهمی هم نم  دمیفهمی هاش رو هم قبول داشتم هم نداشتم، هم م حرف
 به خودم اومدم.  یلیزجه ل ی که با صدا دیچقدر طول کش

 چشم هات رو باز کن مادر! پسرم وانم،یک  -

. خشکم  دم ی د یلیرو بغل ل وانیک  جونی عجله خودم رو رسوندم به منبع صدا که جسم ب با
داشت اون داشت به   اجیکه پسر خودش به کمک احت یبود زمان یبتیچه مص  گهیدن یزد، ا

زنم   نیا ونی که مقابل مادرم و خانوادم زنده بمونم. من تموم عمرم رو مد کردی من کمک م
بود، االن پسرش زنده   وانیمن کنار ک  ی اگر به جا دی شا کنم؟ هتو روش نگا یحاال چطور

 بود.

 ( تای)بن

چرا   دونمی که به دامون زدم از جام بلند شدم و برگشتم به جنگ، نم ییاز اون حرف ها  بعد
  نی با ا شم؛یتر م کی نزد یروزی به پ قدم کی  انیبا خاکستر شدن بر گفتی م به من یحس

نداشت   دنی کش ادیواسه فر یو جون داشت اما توان   سوختی فکر به سمتش رفتم هنوزم م
 گفت:  یفیضع یی کرد و با صدا اهممن با التماس نگ دنیبا د

 ! تونمینم  گه یبکش بسه د راحتم کن، من رو -

ه ک  یگفتم و خاکسترش کردم که ناگهان نور قرمز رنگ یلی لب با کمال م ریزدم و ز  ی پوزخند
جنگ رو   دون ی و دور تا دور م د یعمارتشون بود تاب  واری د ی نشان بزرگ اتحاد سرخ که رو از 

 قرمز محو شد.  نشانشون هم پوردر شد و نور  هیاز ثان یگرفت وبعد در کسر 

  نیاتفاق نگاه کردن اما کم کم صالحشون رو به زم نی افراد اتحاد سرخ با بهت به ا اولش
جنگ تموم شد. درسته  نیا شد ی شدنشون بود باورم نم می تسل یبه معن  نیانداختن و ا 
 . می شد روزیمونده بود اما پ یاز اتحادم باق یتعداد کم

و نگاه ناباورم و   دمی زن عمو به سمتش دو ی دادم که با صدا رونیراحت ب الیرو با خ نفسم
 جون تو بغلش بود.  یکه ب  ی دوختم با مرد
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 ی برا  یشتریشانس ب یانسان  تیبشه چرا که با ماه لیکه حاضر نشده بود تبد  ی مرد
من   زیعز وان ی گَلش بود و ک  ی که چند قرن بود عاشق آلفا  یبه عشقش داشت عشق دنیرس

نخواست    یول صفر بود،   با  یبه سودا بود تقر دنیکه رس نش یری ش ی ایتحقق رو ی شانسش برا
 عمو بود.جونش تو بغل زن یجسم ب  حاالو   میکن لشیباور کنه و نذاشت تبد

  نیبار نه دوباره چند  هیشفا بخشم رو امتحان کردم نه  ی روی سست جلو رفتم ن ی قدم ها با
مرگش   قتی . حقکردی م یجونش بهم دهن کج یباز شدن چشماش جسم ب ی بار اما به جا

پسر    کی من  ی برا فقط  وانیو با عربده اسمش رو صدا زدم ک  خوردیمثل پتک تو سرم م 
 عمو نبود. 

که  بودیی ها یهم باز ی بود که نداشتم جا یقیرف  ی دو قلوم بود. جا  ی برادرها ی جا اون
ها  وقت  یبود که دور از چشم عمو بعض  یهمون وانیاز داشتنشون محروم بودم. ک  شهیهم

 .بردی م حیچند ساعت من رو به تفر

  ایخدا  سوزمی م  شتریو ب رهیگیچشم هام جون م شی پ شتری که رفته تموم خاطراتش ب حاال
 ؟ ی اریرو سرم م یسرپا نشدم دوم زی عز هیمگه من چقدر توان دارم که هنوز از داغ 

  وانیک  غهی   ختیری سودا هم داشت اشک م یعمو هم بلند شده بود، حتو   انایهق ک  -هق
 زدم: ادیرو تو مشتم گرفتم و فر 

پاشو نذار    م،یکن لتیتبد یخاطرش نذاشتکه به یخاطر عشقت همون ما به درک پاشو به  -
تحمل داغ تو رو ندارم   گهیخدا دتنهام نذار به گهیتو د یپاشو داداش زهی حداقل اون اشک بر 
 پاشو قربونت بشم! 

من   یکه درست چند قدم   دمیرو د  امندیکنارم سرم رو برگردونم که س ی افتادن جسم با
 .کردی داشت سکته م تی وضع نی ا دنیچاره با د یب ی انایافتاده بود. ک  اریهوش مهین

رسوندم   امندیخودم رو باال سر س یحال یعشقش با ب گهی طرف برادرش و از طرف د  کی از
 .خوردیبه چشم م نشیقفسه س ی رو یقیزخم عم
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قدرت شفا بخشم    ینداشتم ول ی ادیز یکه انرژ نی از دست داده با ا ی اد یبود خون ز معلوم
که دامون دستش رو خراش داد و  شدمی هوش م  یزخمش داشتم ب ی رو متمرکز کردم جا

 زمان داشته باشم. هم  رو  ایکمک به س ی رویکردم تا ن هیمن بدون حرف از خونش تغذ

 ی خوناشام ها طورن یو هم کای بعد ها وی دامون امد و بعد آر ی جا اکویلحظه بعد د  چند
  -و هق بغلش کردم  یباز شد با دلتنگ  امندیس ی چشم ها کهن یتا ا  امدنی نوبت م به دیسپ

 کردم. یمردونش مخف  نهیهق من رو تو س

  زه یعز  مت ی برا  وانیمثل ک   شدم،ی نابود م گهید  رفتی هم م ایشکر که برگشت اگه س خدارو
  یحت میخوشحال ی بود برا گاهمه یکوه تک ک یبرادر کنارم بود و مثل  هیمدت مثل   نی تموم ا
 سادنا هم نگذشته بود. کردن   تیاز اذ 

دغدغه اون روزهام بود   نیتروجودش بزرگ  یزمان هیسادنا چقدر زود فراموش کردم   گفتم 
  ؟امیهم کنار ب  وانیو ک  انیداشته باشم که با مرگ ک  دیام تونمیم یعنی اما حاال کجاست؟! 

 نکنه؟  تمی اذ  شونیخال ی جا شهیم یعنی

به اتحاد  ی دو نفر پر بشه نگاه نیا ی خانوادم پر شد که جا یخال ی مگه جا دونمی م دیبع
 . دمیکش یانداختم و آه ممینصفه و ن

اتحاد سرخ گرفته بشه تا آدما   یقدرت طلب ی شده بود تا جلو  ختهی گناه ر   یخون ب یکل
صدم آدم ها هم از وجود ما خبرنداشتن   کی  یهاشون برسن حت یبه زندگ  دنی بدون فهم

آدم   نی بود که من ارزشمندتر یدر حال نی و ا کردنی م یخودشون زندگ  ی و تو دغدغه ها
 ها از دست دادم. یریدرگ  نی رو تو ا م یزندگ  ی ها

روزانم تنگ بشه و برام بشن   ی کارها  نیتر ی عاد ی دلم برا  کردمی وقت فکرش هم نم چیه
  ی برا عمو  ی ها یری سخت گ  ی دغدغه و آروم برا  یب ی خواب ها ی برا  زنهی آرزو، دلم لک م
و فوتبال نگاه کنم و سر   نمیبش الیکه با فراق خ زنهی زن عمو، دلم لک م ی دست پخت ها
به   ییکه از هر جا آخ وانیآخ ک   اره،یبحث کنم و اون کم ب وانیبا ک  ی آب م یخوب نبودن ت

 از تو توش هست!  ی رد کی کنمی گذشته و خاطراتم سفر م
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 یخال  ی سال نتونستم جا  زدهی من بعد س رسهی نم تیخال ی تا ابد زورم به جا دونمیم
 .ادیکه از من بر نم هیخانوادم رو پر کنم انگار فراموش کردن دردام اون محال

  یچطور رو به آغوش سرد خاک بسپاره؟ عمو  گرگوششیج کنهی تحمل م یعمو چطور زن 
چطور با نبود   ،ی چ ستین ی که مثل من قو  انایدونش رو ک  کی  یکیتحمل کنه درد نبود 

 اد؟ یکنار م وانیمثل ک  یبرادر مهربون

  ی روزا نیکه بهتر ییقدر روزها  ، یدونیقدرش رو نم  ی رو از دست ند یز ی تا چ گنی م راست
و االن به حسرت   و غم نداشته هام بودم یو غرق ناشکر دمیبودن رو من نفهم  میزندگ 

 . گردهی که برنم ی محکوم هستم، گذشته ا

 ماه بعد(  کی)

که بهش تعلق داشتن،   ییها برگشتن به جا تموم گروه گذرهی م یماه از اون روز لعنت  کی
کنم، اما نه دل و  ی اصرار بود که گروهش رو من رهبر یلیخ انیبه قرارگاه ک  می ماهم برگشت

  دیخوناشام سپ هی نیجانش ی خاکستر خوناشام ک یدماغش رو داشتم نه درست بود که 
 .بشه

نداشتم هوتن رو انتخاب کردم   نیبه شکست قوان ی عالقه ا گهیبود و من د ن یقوان خالف
ازمن  شنهادیپ ن یهرچند بخاطر ا بردنی داشت و اکثرا ازش حساب م  تی جد یبه حد کاف

 شد.  یعصبان

که برم اون جا اما   شدی فرستاده م ی ادعوت نامه  ایرو  نیبود که مدام از سرزم یوقت چند
که مثل   نیاز ا  کنمی واقعا توان روبه رو شدن با آنجل و ملکه چشمه رو نداشتم و تعجب م

دعوتش رو رد کنه و اون آروم   یکه کس ستین یآخه آنجل آدم   برن یقبل با زور من رو نم 
 .رهیبگ

  یاهلل طوررفتم تو اتاقم، من شدم جن و اون بسم  ع یمدت سر نی مثل تموم ا  ریدم دنید با
محل    کیتو  دی و حتما با  میاز هم جدا بش میتونیشده که بخاطر نشان و جفت بودن نم 

  نیو ا کنهی و رو م ری بشم نگاهش دلم رو ز رهیاما من تاب ندارم تو چشم هاش خ م،یباش
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چون االن پشت در اتاقم بود و من    ومد،یبار کوتاه ن نی به فرار اما انگار ا کنهیوادارم م
 برام نموند.  ی که زد چاره ا یجرات نداشتم در رو براش باز کنم، اما با حرف

 در رو باز کن! کنمی اومده، خواهش م شیپ ی مهم مسئله تایبن -

 

 ( ری)دم

ها  و خانوادش، اون  تای برگشتن جز من و بن  شونیعاد یهمه به زندگ  یجنگ لعنتاز اون  بعد
رو   دشیدور بشم و ق تونمیبزنم نه م یاز حسم حرف تونمی ودن و من عاشق، نه مداغدار ب
 بزنم. 

برزخ که نه از فرداش مطمئنم نه امروزم قشنگه   هیموندم وسط   شیراه پس دارم نه پ نه
خودش رو تو هفت   عیسر کشمیمن نزد   دیفهمیاز دور نگاهش کنم اگر م ذاشتینم یحت

که  کردمیم  یو من چقدر احساس سرخوردگ  وفتهی ش به من نکه نگاه کردی م می سوراخ قا
 هم نگاهم کنه. لحظه کی  ستیحاضر ن تنفراز شدت  یهم که حت ی عاشق کس

 ی خودم اما هر بار اون درد ی رو بزنم و برگردم به زندگ  زیهمه چ دیبار خواستم ق ن یچند
  ن یب ی وندیکه پ ن یها از اوقت   یحسش کردم بعض  تایسراغم امد که بار اول تو پارک جلو بن

 نابودش کنه.  تونهی ما وجود داره که فقط مرگ م

و   تپهیمن نم ی برا تا یافتادم که قلب بن یم نیا ادی  یاما وقت ره یاز شوق و لذت قنج م دلم
 .شهیکور م اقم یازمن متنفره تموم اشت یحت

که   یکس متوجه درد و سوزش چیه دی شمعه شا  ه یطرفه مثل ذره ذره آب شدن  هی عشق
 . کننی استفاده م ش ی همه از روشنا ینشه ول کشهی شمع م

برداره و به جون گوشت و   ی زیت هیقصد و قرض   ی باشه که آدم از رو نی هم مثل ا دی شا
صدا و خاموش اتفاق   یباشه که ب یجی هم مثل مرگ تدر  دیشا  ای وفتهی پوست خودش ب

 .وفتهیب
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اتفاق   نیبرام دورتر شهیبه نام عشق بشم .هم یدچار حس کردمی وقت فکرش هم نم چیه
سرش   درده به وجود عقل تو  نی که دچاره ا  دمیدیرو دور و برم م  یامد اگه کس یبه نظر م
که  ی اون عضو  دمی فهم ری به عقل نداره و د ازی عشق ن دونستمینم یکردم ول یشک م

که تموم    یحسه، حس نیبه وجود اومدن ا یمقصر اصل صلکارش پمپاژ خون به بدنه در ا
 یکه درمونش معشوقه، و منه ب هیدرد زنهیرو به هم م کی ز یو ف یاضیو ر  یمعادالت علم

 داره.  ییوفا  یکه معشوق ب یچاره دچارم به عشق 

 

  چیملکه مردگانه و عمال ه ش یپ انیدرسته ک  ترسمی م باشه انیک  ریکه فکرش درگ  نیا از
 یعنی کنهی دوسش داره و بهش فکر م تایکه بن نی نداره اما هم ایدن نی تو ا  یجسم و روح

خودم دردناکه،  شی پ یحت تی واقع ن یام و چه اعتراف امرده  انیمنه زنده براش کم تر از ک 
 . شهیم غیکه ازمن در یدارم حق قح  تایمن نسبت به بن

اولش با اجبار  تایکنم چقدر بده آدم شرمنده دل خودش باشه عشق بن یکار تونمینم و
که لذت تموم عمربه من   ییو از اون جا مهیاجبار زندگ  نیتر  نی ریش دمی شروع شد اما فهم

 و نداشتنش هم بکشم.  یدرد دور دیحروم بوده با 

 خوادی دلم نم یجا ولاون  می بر د یکه با رسهی به دستم م ا یرو نی از سرزم غامیدو روزه پ یکی
 شهیکه چرا جفتم از من دوره و همسرم نم هیو جواب پس بدم به بق  نی برم تو اون سرزم

 که برام مونده لهه بشه.  یذره غرور هی نیهم خوامی با خودم که تعارف ندارم نم

فقط    نیرحمم باشم اما ا یتا کم تر به فکر دلبر ب گذرونمی م انیکتابخونه ک  نیروزم رو ب کل
و لبخند  شیلعنت ی هااون چشم  ری تصو خونمی که م یخامه هر خط و پاراگراف الیخ

کاش قلب و عقلم   کننیم  یو قلب و ذهنم بهم دهن کج شهیبرام پررنگ تر م شینمک
 . گرفتیم منو   ی و دستا زدیرو پس م تایبن  الیخ شونی کینبود کاش  یکی
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ته شدن که سلول سلول  رحمن جفتشون انگار ساخ یجفتشون تو جناح اون دختر ب اما
 یب یرو از پا بندازن امان از تو دختر چشم رنگ چارهیاون تقال کنه و منه ب ی وجودشون برا

 .یحالم رو درک کن  کمی رحم من، کاش 

 از من نهان کرد  ی از من برد و رو دل

 توان کرد؟!  یباز  ن یرا با که ا خدا

از  یبودم که نور  تایبن ی حال هواتو   کردمیاز حافظ رو با تموم وجودم درک م تیب هی  نیا 
هام رو به هم  به اجبار پلک  هیبود که چند ثان  ادیز ی کتاب روبه روم ساطع شد به حد

 فشردم. 

  یسلطنت امیپ هی  نیا  ستین یمعمول  امی پ کی  نیدادم ا  صیکه نگاه کردم زود تشخ زیم به
شوکه به پاکت نگاه کردم چطور ممکنه اون ها از حالت   ادِ یزام جنابی و عال دهیازملکه افش

 یقیاز جادوگران اون ها رو به خواب عم یبا گروه ان یبار بر ن یاغما خارج شده باشند آخر
 ؟ یچ یعنینتونست اون تلسم رو بشکنه   یها کس سال فرستاده بود که 

 بوق نخورده جواب داد: کی تماس گرفتم که  هان یبا آ  یسردرگم با

 سالم شاهزاده دم... -

 تو حرفش وعجله گفتم:  دمی پر

 . دنشیفهم  ی و عجله هم دارم برا ی مطمئن بش ی زیاز چ خوامیدارم م یسالم، کار مهم -

 ! نیکارتون رو بگ نیخب شاهزاده آروم باش یلیخ -

 باشه زمزمه کردم: دنی قابل شن هانیآ  ی که فقط برا یآروم ی گرفتم و با صدا ینفس

 نه؟!  ایاز اغما خارج شدن   دهیحضرت و ملکه افش ایبفهمم اول  خوامی م -

 گفت:  زدیکه تعجب توش موج م  ییبا صدا هانیآ
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به سه قرنه که تو اغما   کی حضرت و ملکشون نزد  ایشاهزاده شما حالتون خوبه؟ اول -
 هستن. 

 :دمی غر یدادم و آروم تو گوش  رون یو کالفه ب نفسم

رو  هیقض  نیسر و صدا ا یب  خوامیداره که م یل یبپرسم حتما دل خی نگ نزدم ازت تار ز -
 باش!  عیفقط سر هانیآ  یروشن کن

 چشم شاهزاده.  -

کلمه است.   نیلفظ قرن هم نی قطع کردم. هه شاهزاده! خنده دارتر ی ا گهیحرف د بدون 
جز  یکردن و راه یخانوادش رو صالخخلع درجه شد و  و پوچ   چیکه بخاطر ه ی شاهزاده ا

 رفتن براش نذاشتن. 

  دنی چشم د نی تو اون سرزم یدارم وگرنه کس یخون اشراف  هیاز شاهزاده بودن فقط   من
 رو که دنبال راه نجات براشون بودم. یمن دوننی کار م انتیمن رو نداره و خ

گناه مادر و   یرفت! سر ب رهیدار نم ی باال اما به  هریچوبه دار م ی گناه تا پا یگفته سر ب یک 
 یچوب دار رفت و پدرم فقط نگاه کرد، خنث ی خواهر مظلومم بخاطر گناه نکرده من باال

آفتاب   نیسرزم ی به یغر  ن یتر بهیکه دار زده شدن غر  یوبدون حس انگار که اون زن و دختر 
 اش نسوخت.دختر هشت ساله  ی برا دلش یحت  یعنی بودن براش 

 

فشار   شتر یب یمشت شدم افتاد اگه کم ی تلفنم به خودم امدم نگاهم به دستا ی صدا با
روشن  یکه رو گوش هانیاسم آ دنی نبود. با د صی قابل تشخ مم ی جنازه گوش دادمیم

 جواب دادم: عی سر   شدی خاموش م

 ! هانیبگو آ  -

  از اغما خارج شدن. ان یبعد مرگ برو ملکشون  جنابیعال نی دیشاهزاده درست فهم -
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 .یفهمینفهمه منظورم رو که م یز یموضوع چ نیاز ا ی ممنون، لطفا  کس -

 یهمون پادشاه کشهی م دک یفقط اون مرده که اسم پدر رو   یمنظورم از کس دونستیم
بود رو برداشتم و   ز یکه رو کتاب م ی که بخاطر منافع خودش خانوادش رو فدا کرد. نامه ا

 به مهرش نگاه کردم. بار  نی چندم  ی برا

 .میباشه و باهم نامه رو باز کن انیرفتم بهتر بود اون هم در جر تای اتاق بن سمت

 بازم فرار کرد و ازمن فاصله گرفت. دنمید با

که به  قی که ازم متنفره؟ پشت در اتاقش مکث کردم بعد از چندتا نفس عم هیمن چ گناه
 دوباره در زدم و گفتم:  ومدین ییخودم مسلط شدم در زدم اما صدا 

 در رو باز کن! کنمی اومده خواهش م شیپ ی مسئله مهم تا،یبن -

از کرد با  فرار و فاصله گرفتن در رو که ب  نیبود تا خاتمه بده به ا یجمله کاف نیهم انگار
معرفت و تموم   یگله کنم و بهش بگم ب خواستی بهش نگاه کردم چقدر دلم م یدلتنگ
مدت خواسته قلبم رو پس    نیبزنم اما مثل تموم ا  ادیهام رو سرش فر یو خستگ یدلتنگ

 زدم و گفتم: 

 . میدار ینامه سلطنت هی -

 هاش رو تو حلقه چرخوند و گفت:  چشم

هم   نیبگم همچ دی که با استی رو نی دعوت نامه از سر زم یاگر منظورت از نامه سلطنت -
 . رمیو من نم دن یچون چند وقته مدام دارن درخواست م ستیمهم ن

هست خودم خبر  ادیزام جنابی و عال دهیاز طرف ملکه افش ینه منظورم از نامه سلطنت -
 فرستادن.  غامیمن هم مثل تو پ ی احضار برات امده چون برا امیپ ایرو نیدارم که از سرزم

 تعجب برگشت و گفت:  با

 هستن؟!  یک   گهی د ادیزام جنابیو عال  ده ی ملکه افش -
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 و بدون تعارف وارد اتاقش شدم رو تختش نشستم و گفتم: دمیکش یآه

 . یخبر ندار ادی که معلومه از ماورا و اتفاقات قبلش ز طورن ی ا -

ضعف رفت    ش یاراد ریغ ی ها یدلبر  ی ندونستن تکون داد و دل من برا یرو به معن سرش
 لبخند کم رنگ اکتفا کردم و گفتم:  کی حال به  نیبا ا

  نیرنگ نی کوتوله ها و سرزم نیغول ها، سرزم ن ی آفتاب، سرزم نیسرزم ا،یرو  نیسرزم -
هستن که بهش   یکره خاک نی ا ی مواز ی ایمردگان فاخته همشون تو دن نی کمون و سرزم

 . شدیاداره م  ادیزام جنابی و عال دهیبه دست ملکه افش ی ایدن نیوارونه، ا ی ایدن گنیم

ملکه و   ی تلسم سخت برا  هی انیاز جادوگرا م ی لشکر دو هزار نفر ه یو   انیکه بر نیا تا
  نینتونست اون رو از ب یسال کس  صدی که با گذشت س دن یوارونه انجام م ی ایپادشاه دن
مدت تا دلش خواست ظلم کرد و اتحادش رو  نی تموم ا  انیون ها تو اغما رفتن بر ببره و ا

 ینداشت که به فکر جنگ یوارونه براش لذت  ی ایدن  ییفرمانروا  گهیروز به روز بزرگتر کرد د
جا بود که   نی آدم ها رو هم نابود کنه و روش تسلط داشته باشه ا نیافتاد که بخواد سرزم 

 یقدرت افتاد کس ده ی برگز کی بود، به فکر انتخاب   جنابیآنجل که فرزند خونده ملکه وعال
که تو نابودش  ی وقت رهیم  نی صد ساله هم از بیتلسم س رهیبم انیاگه بر دونستینم
 . ی وارونه رو نجات داد  ی ایدر واقع دن ی کرد

 حرفام تکون داد و گفت:  دی سرش رو به نشونه تا  ردرگمس

 ه؟ یچ ی برا   غامیپ نیاالن ا  -

 باال انداختم و گفتم:  ی دیق  یهام رو با ب شونه

 .میرو باهم باز کن غامشیاومدم تا پ دونمی نم -

از   خوندمی تر اومد منم نامه رو باز کردم با هر کلمه که م کی رو تکون داد و نزد سرش
و ملکه فرزند خونده خودشون رو   جنابیچطور ممکنه عال  رفتیم ل یتعجب صدام تحل

 م؟ یبخوان مجازات کنن و چرا از ما خواستن تو جلسه محاکمه آنجل حضور داشته باش
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به سمت کتابخونش رفت در   هوی  دیرسی به نظر م جینگاه کردم اونم مثل من گ تایبن به
 جواب داد:  دمی که ازش پرس یکنی جواب چه کار م

موضوع   نیدرباره ا  یزیو بفهمم چ  رمیارتباط بگ ندا یکنم تا با ل دایپ یراه کی   دیبا  -
 نه؟  ای دونهیم

 بهش گفتم:  گشت یم  کتاب کیطور که دنبال  نیهم

 فقط تو ذهنت صداش کن! ست ی ن یبه ورد و معجون خاص ازین -

 گفت:   یتعجب نگام کرد با لحن بانمک با

 ؟ ی زد یز یم زینکنه چ حالت خوبه ریدم -

 کردم و گفتم: ی خنده ا تک

به واسطه   ازیارتباط با تو ن ی محافظ تو بوده و برا  یپر نداینزدم ل یز یم زی چ زم،ی نه عز -
 نداره.

  یهرچ ،ی زد ی زیم زی بخاطر اون جمله چ ا یگفتنم گونه هاش رنگ گرفت  زمیاز عز  دونمینم
ضعف    شیذات ی ها یدختر و دلبر نیا  ی بار اما دلم برا نیچندم ی برا  دونمی که بود، نم

 رفت. 

 گفت:   یآروم  ی صدا با

که   کنهی نم دی جونم رو تهد  یزی روش جواب نده آخه جنگ تموم شده و چ نیممکنه ا -
 محافظ داشته باشم.  یپر

بشه دست    تیتا دلبرم کمتر اذ  رهیلب هام کنار نم ی چرا از رو یلبخند لعنت ن یا دونمینم
 دختر به وجد امده.  ن یانگار سلول سلول بدنم از بودن کنار ا ستیخودم ن

 رو پس زدم و گفتم: افکارم
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محافظ تو چه کنارت باشه چه   یچه جنگ باشه چه نباشه! پس اونم پر  یتو ملکه قدرت -
اونه  شهیکه کنارت حاضر م ینفر  نیکنه اول د یجونت رو تهد یزینباشه مطمئن باش تا چ

  هم تو ذهنت صداش بزن. حاال

 ( تای)بن

 یبیکنارش آرامش عج ختی کرد نه من رو بهم ر  تمیبودن نه اذ  ریتصورم کنار دم برعکس 
و دوست دارم فکر کنم همش از استرسه   شمیقلبم نم  یقرار یدارم البته منکر تپش و ب

  چندتا حس باهم بهم هجوم آوردن  زمیبهم گفت عز  یوقت

 و ترس و تعجب!  شوق

به نظرم هنوز   ترسونهی من رو م دهیپروا احساساتش رو به من نشون م  یب ریکه دم نیا
افکار   نی تا از ا ندایصدا زدن ل ی کردم ذهنم رو متمرکز کنم رو  ی. سعستمی آماده ن

 کنم.  داینجات پ  ییایخولیمال

بغلش کردم مهم   یرو کنارم حسم کردم با دلتنگ نداینشده بود که حضور ل قهیدق کی  هنوز
تو    خواستیدلم م  طی شرا  نی من االن تو ا ستین یم یباهام صم ایدست منه  رینبود اون ز 

 .رمی بغلش آروم بگ

  من رو از خودش دور کرد و با لبخند گفت: قهیچند دق بعد

 . شتونیپ امیب نی ها منتظر بودم که بخوا ن یزودتر از ا -

 ؟ی ومد یچرا خودت ن -

هر وقت که   یول ستم یجا ن نیمحدوده چون متعلق به ا  ایدن نی بانو من رفت و امدم به ا -
 . امیب تونمی م نیشما من رو احظار کن 

 رو تکون دادم و گفتم: سرم
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  ن یسرزم  ا یغول ها هستن  ن یمن تو سرزم ی از مت و رخش و روناک چه خبر؟ غول ها -
 ا؟ یرو

 تر شد و گفت:  قیپشت سر من عم  ی از سوال ها  لبخندش

باعث شد که من رو   یچ ن ی ساکنن نگرانشون نباش ایرو  نیهمشون خوبن و تو سرزم -
 ن؟یاحضار کن

دادم که   ندا یگرفتم و به دست ل ر یرو از دم یسلطنت  غامیحرفش به خودم اومدم و پ نیا با
 :د ی پرس ی عاد یلیبرعکس ما تعجب نکرد و خ غامیپ دنیبا د

  ن؟ی ری چرا نم  نیهست یبانو معطل چ -

 غام؟ یپ نیاز ا یدونی م یتو چ -

 نگاه کرد و گفت:  ریبه دم یکرد و با دو دل یکوتاه مکث

 نیدونیکه م  طورن یهم دمیشن یبیعج ی خبر ها ا یرو نیکه برگشتم سرزم نی بانو بعد از ا -
 کهن یمطمئن نبودم تا ا چهیپیوارونه است و خبرها زود م  ی ایاز دن یقسمت  ا یرو نی سر زم
مالقات    ادیزام جنابیو عال دهیها با ملکه افش نی سرزم یگرفته شد که سران اصل  یمراسم
چون    یمهمون نیکنم تو ا   دایشما حضور پ  ندهیکه به عنوان نما کردمتالش  یلیکنند خ

کردم و   ک ینزد  جنابیبود خودم رو به ملکه و عال یخالصه به هر روش نی اینم دوستمیم
مرگم   کردندی بود و اگه حرفم رو باور نم یبزرگ   سکی آنجل رو گفتم هرچند ر  ی کار ها هیقض
 بود.  یحتم

آنجل   ی شما بابت کارها  یشما سو استفاده کردم و ربطش دادم به ناراحت ومدنیاز ن یول
مطمئن   یل یخ جنابیانگار ملکه و عال یه ولها ازتون دعوت بش نیانتظار داشتم زودتر از ا

  یکه ازش ساده نگذشتن قدم بزرگ  نیهم یمحاکمه رو ول نینبودن که انقدر طول دادن ا
 هستش. 

 ؟ ی بهشون گفت یچ -
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 انداخت و گفت:  نی و پا  سرش

 گفتم.  انیشما و کشتن ک  هیدرمورد تنب -

شد و کلمه کشتن تو سرم تکرار   جادی ا قیحفره عم هیانگار تو قلبم   انیاسم ک  دنیشن با
 . شدیم

از  عی هم سر نداینشوند. ل یصندل ی بغلم رو گرفت و رو ری ز ریافتادم که دم ی م داشتم
با   دمشیتعارف ازش گرفتم و سر کش یخون به دستم داد ب تیک  ک یتو اتاقم   خچالی
حالم بهتر شد  که  یاما حالم رو بهتر کرد.کم دی خون از رگ بهم نچسب هیتغذ هیبه خوب کهن یا

  نیکه من فقط سرزم ییای. دنمی وارونه شد  ی ایهمون دن ا ی یمواز ی ایوارد دن ندایبه اتفاق ل
 نبود. ایرو  نی بار مقصدمون سرزم  نیبودم و ا دهیرو د  اشیرو

نگاه   میرفت یجلوتر م یو پر رمز و راز بود هرچ بی عج یامپراطور نیا  تخت ی پا مقصدمون
باشم و همه من رو  یکه تو جمع  نیچقدر متنفر بودم از ا کردیم  تمیاذ  شتریب هیبق

من شده که مدام با   ی زندگ  دی سبک جد  نیازشون ندونم البته انگار ا یچ ی بشناسن و من ه
 به خودم اومدم.  ندایل ی با صدا گنجهی نم لممیبشم که تو تخ ورو به ر ییو راز ها   تیواقع

 . مید یبانو رس -

  نیوقت بود زرق و برق ا  یلیکننده بود اما خ ره ی خ شیبا یکاخ رو به روم نگاه کردم ز به
 آورد.  یمنو به وجد نم زهایچ

  کی کنارم خوشحال بودم حضور  ریواردش شدم و چقدر از حضور دم  ریبه شونه دم شونه
بهش نگاه کردم که نگاهم رو   ه،یحس خوب بسیکه با من غر  ییآشنا ی ایتو دن دوست 
 کرد.  ری غافلگ

مردونش رو که تو پنجه هام قفل کرد دلم رو   ی اما دستا دمیخجالت نگاهم رو ازش دزد با
تنفر وجود نداشت. عاشقش هم   ی برا یلیمرد متنفر نبودم دل نیگرم تر کرد دروغ چرا از ا

 . دادی آرامش م حضورش به من ینبودم ول



 وارونه   ی ا ی دن 

 
532 

 

مثل   شدیم   ریاز قلبم به کل وجودم سراز  یانگار لذت کردی م دایپ یکه با نگاهم تالق نگاهش
مرد رو دوست داشتم به   نیبهتره بگم من ا  دی تابستون، شا ی تو گرما یلذت خوردن بستن

 افکارم رو پس زدم. می دیمخصوص رس گاهیبه جا ی وقت محبت و حضورش وابسته بودم،

خودشون برگشته   ی ایبه دن انیکه بخاطر انتقام من از بر ینگاهم رو دوختم به دو نفر و
و زرق   یر ی اساط ییبا یماورا انگار ز ی هابودن درست مثل تموم ملکه ها وپادشاه  بای بودن ز
 از افراد ماورا است. یجزئ و برق 

خوشحال نبودم.  هشیاز تنب ینداشت ول یاز محاکمه گذشته بود و آنجل راه فرار یمین
 .کردینم یمن رو راض گهیچرا انتقام د دونمینم

من از   ی داره اما انگار آنجل فقط برا اجیبه جز انتقام احت یزیآروم شدن به چ ی من برا روح
افراد حاضر در سالن از محکوم   شتریکه ب دمیفهم  یوقت رون یقدرتش سو استفاده نکرده ا 

 داشتن. تی شدنش لبخند رضا

  ریرفت و سراز  جی نشون بدم سرم گ ی که عکس العمل نی سوخت و قبل از ا می بخالکو هوی
رو چنگ زدم  ری دم ی رو از دماغم حس کردم و قبل از سقوط کردنم بازو یگرم عیشدن ما

رو دورم حس کردم اما توان   ی ادیحضور افراد ز کردی ضربان کر کننده قلبم حالم رو بدتر م
 تکون خوردن نداشتم.

 یب ی ایکه به دن دی طول نکش  یزیتر چ رهیجلو چشمام ت ایو دن شدیبرام گنگ تر م  صداها
 فرو رفتم. یخبر

 )دوساعت بعد( 

با   سهی لب هام که طعمش قابل مقا  نیب یگرم و لزج دوست داشتن عیمزه کردن ما  با
تا خواستم بلند بشم مانع   دم ی رو د دهی که ملکه افش نبود چشمام رو باز کردم یخونچ یه

  شیگرم مخمل ی رو تموم کنم صدا ذیسرخ رنگ لذ  ع یاون ما یشد و با لبخند وادارم کرد باق
 گوشم رو نوازش داد: 

 ه؟ یخون چ  نی نظرت درمورد ا -
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خون حروم نشه و بعد زمزمه   ن یقطره از ا  هی یکه حت دمیلب هام کش ی رو یلذت زبون با
 کردم:

 که تا االن خوردم.  ستین یخون چی با ه سهی قابل مقا -

 قلبم رو به تپش انداخت.   شیبعد  جمله

 برات؟  انهیتر از خون ک  ذیلذ یحت -

 قورت دادم و آروم گفتم: یدهنم رو به سخت  آب

 تر از خون اون هستش!  ذیلذ یبله حت -

 تر شد و گفت:  قیعم لبخندش

 بود.  ریبرات دلپذ ی نه خاص بود نه جادو داشت چون عاشقش بود انیک خون  -

 

دادم سکوت   حیبا خبر بود ترج زیرو به گوشش رسونده بودن و از همه چ زی همه چ پس
 کار نداشت چون گفت:  نیبه ا  یلی انگار اون بر خالف من م یکنم ول

 ؟ی حس کرد  یچ یبش هوشی که ب نیقبل ا  یبهم بگ شهیم -

 دادم و گفتم: رو تکون سرم

 شد. اهی برام س ایرفت و خون دماغ شدم و بعد دن جی سوخت و سرم گ می اول خالکوب -

 ملکه تو هم گره خورد و گفت:  ی از حرف هام اخم ها بعد

 سوخت؟  تی خالکوب یمطمئن -

 جواب دادم: نانیرو تکون دادم و با اطم سرم
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  اهیخوناشام س ای  اهیکه از حضور جادو س شهیسوخت اما، نه مثل هم م یبله ملکه، خالکوب -
 کردن.  یزخم م هست رو   یکه خالکوب ییداشتن شونم رو جا یزیمطلع بشم انگار با ت 

 ی نگاه کرد با صدا می من رو چرخوند ولباسم رو کنار زد و به خالکوب عیحرفم سر نیا با
 گفت: ی رفته ا لیتحل

 قصه سر دراز دارد.   نینه ا -

عالمت سوال و معما حل نشده تو ذهنم   یرفت و منو با کل رونیبدون حرف از اتاق ب بعد
حاضرم کرد و من رو به   ییاومد و با جادو ندایچقدر گذشته بود که ل دونمی تنها گذاشت نم

 برد. نی سالن پا

و   ندایل شی کردم و پ خودم رو جمع و جور  عیسر یسالن خشکم زد ول یشلوغ دنید با
  یخوش دوختش حساب یانداختم کت شلوار مشک ری به دم یسرسر یجا گرفتم نگاه  ریدم
 ملکه همه سکوت کردن.  ی تنش نشسته بود با صداتو 

 

بودن ملکه   هوش ی همه شاهد ب  می حرف بزن یتا درمورد موضوع مهم می جا جمع شد نی ا -
  غامشونی که تو پ یزینداشت جز اعالم جنگ! طبق چ یلیدل یهوشیو اون ب  می قدرت بود
 انتقام خون پدرش سپاه جمع کرده.  ی برا انیبود پسر بر

 

  ستین ینگران ی همه ماست البته با وجود ملکه قدرت و همسرشون جا ی هدفش نابود و
که در  ی صلح و آرامش یبرقرار منیما پس االن به  ی معامله دو سر برده برا هیجنگ   نیا
حاال جشن  نی رو هم ریو دم  تایبن یعروس ره یوارونه رو فرا بگ ی ایقراره دن  کی نزد ندهیآ
 . میر یگیم

سمتم امد و دستم    دهی ملکه افش دی نگاه کردم که شرمنده نگاهش رو ازم دزد ریبه دم ناباور
 رو گرفت و آروم تو گوشم زمزمه کرد:
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اژدها هم کنارت باشه و   دی جنگ با نی تو ا یروزیپ  ی اژدها اضافه شده و برا تی به خالکوب -
 ! ری جز دم ستین یاون اژدها کس

  نهیداشت اونم ا ی تفاوت هیبار   نی ا ،ی ول گرانیسرنوشت و انتخاب د یاجبار بازم باز  هم باز
 پس سکوت کردم.   ستمین لیم  یاتفاق و اجبار ب نی بار من به ا نیکه ا

 ی شدم به چشما  رهیو خ  ستادمی ا ریدم ی رو به رو می مراسم رفت گاهیملکه به جا همراه 
که شروع، دوست داشتنم بود نگران بود من در جواب   ییقشنگش همون چشما

وارونه، متفاوت رقم   ی ایبار نقطه شروعم از دن نیلبخند زدم و گذاشتم ا نگرانش ی هاچشم 
 شقمه  که کنارش آرامش دارم و عا ی بخوره کنار مرد

که به  ی کنار مرد ندهیآ  نی ریش ی رقم زدنه روزها دیبه ام  بندمی تلخ گذشتم روم ی ها صفحه
و کجا تو قلبم جا   یاز ک  دونمی نم مهیاجبار زندگ  ن ی تر نیر یش  نیاجبار سرنوشت کنارمه و ا

 اتفاق افتاد.  عیسر یل یخ زی باز کرد همه چ

 استفاده کرد. شی بختعاقبت سرنوشت برام از قلم خوش دونمی رو م نیا اما

 است(  یهمچنان باق  تیدفتر اما حکا   نیا  دی رس انی)به پا

 جلد اول  انیپا

   نیدوم سرنوشت خون جلد
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