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گن روح   ی که م ییاونا یدونم گفته  ینه. نم  ایشن  ینوشته ها خونده م  نیوقت ا چیدونم ه ی»نم
  ینه. نم ایکنه درسته  یم یمختلف زندگ یزمان ها ی چند جسم مختلف و تو یهر آدم چند بار تو

  رفام ح  ندهیبا خوِد آ کمی، کنم  حتی خودم رو نص کمیخوام   ینه. اما م ایدرست گفته  شگویدونم پ
روحم   ندهی که در آ یدونم اسم جسم یته خط! نم گنیکه بهش م  دمیرس یی بزنم. االن من به جا

http://www.romankade.com/
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افسانه صدات کنم. لطفًا باهوش تر باش   نینه. اما بذار هم ایباز هم افسانه خواهد بود  ره،ی داخلش م
 وبارهخوام د  یمثل سرنوشت االنم. نم  یسرنوشت هی خوام دوباره سرنوشتم بشه   یافسانه. من نم

  ینه. نم ایمنه تو هم مثل االِن   تیدونم وضع  ی. نمان یکه دارن م ییها هیبشه شمردن ثان  میزندگ
خوام دوباره منتظر   یدونم که نم ی مناسب تره. اما م یکتاب به دستت چه زمان نیا دنیرس  یدونم برا
  کی بهت نزد  اندازهاز  شی ب یقلبت گوش کن و نذار کس یبه ندا  ر،یبگ  ی. نشونه ها رو جدنمیمرگم بش

  گهیجسم د هی ی! من خودتم که تویزن  یبا خودت حرف م  یکه دار  ییتو ،ییتو  نیبشه. آره افسانه ا
  ،ی. به هر نحودمیپرس شگویپ هیکنم. من از  یم یتو، دارم زندگ یقبل تر از دوره  یلیزمان خ  یو تو

 .« یکن  کراراشتباهات من رو ت  دیبار، تو نبا نیشه و ا  یدوباره تکرار م خیتار

 

 *** 

 

 اول« »فصل

 

و   دمیکش یام انداختم. آه یمادر  یا به خانه گذاشتم و نگاه آخرم ر نیبزرگم را داخل ماش چمدان
 مادرم، گذاشته بودم با خودم و در ذهنم مرور کردم.  یتخت، برا ی را که رو یمتن نامه ا

کنم. جام امنه، نگران من  دایتنها باشم تا بتونم خودم رو پ کمی خوام  یمامان. م ستیحالم خوب ن -
. مرد  یفکر کن ینی حس یازدواج آقا شنهادیبه پ  ،یر یمن رو در نظر بگ نکهیکن بدون ا  ینباش و سع

و   ستیبمن  گهی. حاال دیکنار من باش  شهیخودخواه بودم و خواستم هم شهیکه هم  دی. ببخشهیخوب
وقته که از  یلیدونم که تو هم خ یخوام که تنها باشم. م  یم یاز هر موقع شتر یهفت سالمه. ب

 وقته بزرگ شدم.  یلینگرانم نباش مامان. خ گهی. دیخسته شد  تییتنها 

را    نیشدم و با بستن کمربندم، ماش نمیرا فرو دادم. سوار ماش میو بغض النه کرده در گلو دمیکش یآه
گاز فشار دادم و به   یرا رو میبستم، پا موتیرفتم. در را که با ر رونیخانه مان ب   اطیاستارت زدم و از ح

 حرکت کردم.   دمیجد یطرف خانه 
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بود و همه جا را با خودش   دهیباران بار شبیشد. د  یبود و تازه داشت صبح م   شیگرگ و م هوا
 خاک باران خورده، در همه جا پخش شده بود.   یشسته بود و بو

وقت از   چی خوش بود، وگرنه ه نی . دلم به همنمشینب  گریشد اما قرار نبود د یمادرم تنگ م یبرا دلم
که پر  یخوش و خاطرات خوش گذشته ام. خانه ا  یکه پر بود از روزها  یرفتم. خانه ا یآن خانه نم 

 .  میروزها نیام و خاطرات پردرد ا یبود از اتفاقات تلخ زندگ

  یروزها ادآوریکرد و  یکه من را به گذشته ام وصل م یسمان ی! فرار کرده بودم از ریکرده بودم آر  فرار
  چیفهماند که حال ه یانداخت و به من م یم ادمیداشتم را به  زیکه همه چ یی. روزهاشد یخوشم م

 ندارم! 

بودم و تا به حال، منتظر   دهیکوچک که با پول خودم خر   یخانه ام بودم. آپارتمان یبعد جلو یکم
 خودم بسازم.   یبرا  دیجد یایدن کیام را داخلش شروع کنم و  یفرصت بودم تا زندگ نیکوچک تر

 یادی زمان ز فتمیرفتم. تا شروع ش   یم مارستانیکردم و به ب یرا عوض م  میزودتر لباس ها دیبا
باز کردم و    دمیرا با کل اطی در ح ن،ی برداشتم و بعد از بستن در ماش نینداشتم. چمدان را از داخل ماش 

 کردم.   لمسهفتم را  یبقه ط یآپارتمانمان رفتم. سوار آسانسور شدم و بعد، دکمه  یداخل محوطه 

اول،  یوارد شدم. در وهله   ی. در را باز کردم و با خستگ دمیواحدم رس  یکه جلو دیطول نکش  ادیز
 یکنار م دیجد تی وضع نیبا ا  دینداشتم. با یاش بود که به چشمم آمد. چاره ا یک یو تار یسرد

  خرهاش باال  یسوم زندگ  ی مهیتوانست در ن یمامان. هم او م یخودم بهتر بود هم برا یآمدم. هم برا
بروم و بتوانم بهتر   رونیدردناک ب  طیتوانستم از آن مح  ینفس راحت از دستم بکشد، هم من م کی

 فکر کنم.

برداشتم و به طرف اتاقم   نیزم یو بعد از روشن کردن چراغ، چمدان را از رو  دمیکش یق یعم  نفس
 رفتم. 

و رگه   دمیبخش  نتیکم، صورت پژمرده ام را ز ی شیو با آرا دمیپوش  را میکه لباس ها دیطول نکش  ادیز
 مارستانیزدم و تا ب   رونیاز خانه ب  عیصورتم را پوشاندم. بعد از اتمام آماده شدنم، سر یسرخ رو یها

 راندم.   یادیبا سرعت ز
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م، با  که داخل رفت مارستانیهستم باشم. از در ب  شهیکه هم یکردم همان یرا جمع کردم و سع خودم
کرد به طرفش رفتم.  یم یباز  لشینشسته بود و با موبا رشیاش در پذ یصندل  یشبنم که رو دنید

 اش گفت:  یذات  ییکردم که سرش را باال آورد و با خوش رو ییسالم بلند باال

 .ی . صفا آوردیبه به! خانم دکتر خوش اومد -

نگاه کردم و   لشیشدم و کنارش نشستم. به موبا  رشی را دادم و لبخند زدم. سپس وارد پذ  جوابش
 گفتم: 

   ؟یکن ی م کاریچ یتو ساعت کار  یباز دار  -

کردم و   ینوشت، با تاسف نچ نچ ی داخلش رمانش را م شهیکه باز بود و هم یُورد  یصفحه  دنید با
 زدم. سرش را با تاسف تکان داد و گفت:   هیام تک ی عقب رفتم و به صندل 

 نه؟  م،ی اومدن خاستگار شبیبهت گفته بودم که د -

 و گفت:   دیکش  یاش نگاه کردم. پوف یحال پر انرژ  نی را تکان دادم و به صورت خسته و در ع سرم

خواننده   ی . صداجیپ  یبذارم تو  سمینتونستم رمانم رو بنو گهیسرم شلوغ بود. د یلیبه خاطر اون خ  -
 ها در اومده. 

 : دم یپرس

 شد؟  یچ یخاستگار  ی جهیحاال نت  -

 برن.   م یتخته ش کم بود بابا. ردشون کرد هیپسره  -

 شدم، گفتم:  ی که بلند م  یدر حال  طنتی زدم و با ش یلبخند

 که.  نیاومد یبه هم م ؟یچرا ردش کرد -

 و به طرف اتاقم رفتم. رونی ب  رشیذباز کردم و از پ شیرا برا شمیحرص و چپ چپ نگاهم کرد که ن با

 

 *** 
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 که دستش در هوا خشک شد. نگاهم را به صورتش دادم.  ردینمک را از دستم بگ  آمد

 .گهید ر یبگ -

 بود. دهیبود و نگاهش به پشت سرم مات و ترس دهیاحوالش متعجب شدم. رنگ از رخش پر دنید با

ا دو قدم با تختمان فاصله داشت و داشت  که تنه  یپسر  دنیهمان تعجب به عقب برگشتم که با د با
 کرد جا خوردم.   یبر و بر نگاهمان م

بود و با   ستادهی. همانطور تنها ادیخواهد چه بگو یم نمی باال رفته منتظر نگاهش کردم تا بب یابروها با
 کرد.   ینگاهمان م  رهی شلوارش فرو کرده بود، خ بیکه داخل ج ییدست ها

 و گفتم:  دمیطاق شد. ابرو درهم کش طاقتم

 جناب؟   دیدار یامر  -

کرد. هر چه منتظر ماندم جواب نداد. با بهت و تمسخر نفسم را تند و از دهانم  ینگاهمان م  بیعج
 شبنم برگرداندم.   یدادم و نگاهم را رو رونیب

باره به پسر نگاه  شد. دو یم دهیو اضطراب هم درون چهره اش د  ینگران یهم بهت زده بود و کم هنوز
 لب غر زدم.  ری ز دمیپوش یرا م میکه داشتم کفش ها یآمدم و در حال  نییتخت پا  یکردم. از رو

 و مزخرف و خسته کننده دو لقمه غذا کوفت کنم. اگه گذاشتن.  یروز طوالن  هی اگه گذاشتن بعد از  -

اش   یخال ی که با جا ستیو رو در رو بپرسم که حرف حسابش چ کیسرم را باال آوردم تا از نزد سپس
 مواجه شدم.  

اطراف نگاه کردم و همه جا را از نظر گذراندم. نبود! به طرف تختمان برگشتم و با تعجب رو به   به
 رو به موت بود، گفتم:  باً ی تقر گریشبنم که حاال د

   ن؟یکجا رفت ا -

 گفت:  ی تته پته افتاده بود. با چشمان وغ زده اش نگاهم کرد و به سخت به

 هان؟ -
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تخت برگشتم  یهم داشت. رو دیهمه در تعجب بودن داشت؟ شا نیعجب بودم از شدت بهتش. ا در
 صورتم بود، گفتم:  یکه رو یخنده ا ی هیآوردم با ته ما یرا دوباره در م میو همان طور که کفش ها

  ؟یدیچته شبنم؟ مگه جن د -

 لب ادامه دادم:  ری غرغرکنان و ز بعد

 شدن به خدا.  یملت همه روان -

بودم  ختهیخودم ر یبرا وانیکه داخل ل یرا باال آوردم و دوباره نشستم. داشتم از دوغ  میپاها سپس
 . دیپر میحرف شبنم دوغ در گلو دنی که با شن دمینوش یم

 شد.   بیهم غ هویاهر شد، ظ  هوی از جن هم بدتر بود.  -

شدت سرفه در حال خفه شدن بودم. شبنم کنارم آمد و چند بار پشت کمرم زد و بعد که نفسم باال   از
 گفت:  دییپا  یکه اطراف را م  ینشست. در حال میبرگشت و رو به رو شی آمد، چهار دست و پا سر جا

 شد.  دیچشمم ظاهر شد. بعدم ناپد ی. جلوگمیبه خدا راست م -

 قورت دادم و گفتم:   یدهانم را به سخت آب

  نیشن. هم  یدارن دردسرساز م گهید یسینو ی و م یخون یکه م یترسناک  یرمانا نیبابا. ا  الیخ  یب -
 .  یمونده بود توهم بزن 

 را جمع کرد و گفت:   خودش

 شد.  ب یسر و صدا غ یب یچجور  یدیتو هم که د -

 نثارش کردم و گفتم: یسر حرفم مانده باشم چشم غره ا نکهیا یرفتم و سپس برافکر فرو   به

 بابا.   الی خ یرفته. ب ی اومده و کِ  یکِ  میبفهم  میبوده نتونست عی سر یل یحتما چون خ -

 زدم و ادامه دادم: ی چشمک و

 دل خسته ات بوده.  یاز عاشقا گهید یکی حتمًا  -
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را در دلم گفتم و مشغول   یداشته باشم. بسم الله یخواب راحت  ستیدانستم که امشب قرار ن  یم اما
  یو کس میفکر نکنم که امشب داخل خانه ام تنها نیکردم به ا  یشدم و سع  میغذا یخوردن ادامه 

 .  ندازمیاو ب  ری لوازم خانه را تقص یتا سر و صدا  ستین

 پر گفتم:  مهین نبه صورت نگران شبنم زدم و با دها یلبخند

 شه.   یم  داشیباشه دوباره پ  یبهش فکر نکن. هر ک  ادمی. زگهیبخور د -

 ترس گفت:  با

 شه؟   داشیاگه دوباره پ ؟یاگه جن باشه چ -

 . لقمه ام را قورت دادم و اخم کردم و گفتم:  اوردمیخودم ن  یاما به رو دیلرز تنم

 .  ایکن  یشروع م یباز دار  -

 شد.  شیدونم واال« دوباره مشغول غذا یو او هم با گفتن »نم دیکش یق یعم  نفس

با   یاز باغ غذاخور  می. داشتمیتا برو  میبلند شد مانیکه تمام شد و کوفتمان هم شد، از جا مانیغذا
  یعبور م  م،یگذاشت نفس بکش یزد و نم   یکه شبنم هر لحظه از آن حرف م یاضطراب از ِجن یکم

. میکرد یراهمان را گرفته بودند، قالب ته  یبلند و چهارشانه که جلو دو پسر قد دنیکه با د میکرد
 امشب چه خبر بود؟  

 دمید یکه م یز یواضح نبود اما از چ ادیز ،یک ی شان نگاه کردم. در تار افهی. به قدمیکش یق یعم  نفس
ساعت قبل هنگام غذا خوردنمان،   ک یکه  یکمرم نشست. نفسم حبس شد و به پسر  یرو یعرق سرد

  یعوض نشدم. فکر جن را کنار زدم. آ رهی شده بود و حاال با دوستش در مقابلمان بودند، خ رهی ما خبه 
 برسد؟  فشیتا به افکار کث اوردیبرود و دوستش را ب  نکهیا یما را نشان کرده بود برا

فکر را از   نیبود چه؟ باز هم ا یشد. اگر طرز تفکرش واقع  میدستم را چنگ زد و پشت سرم قا شبنم
 نشان بدهم.  یخودم را قو  شتریکردم تا بتوانم ب رونیسرم ب 

کردم و بعد با   سهیحاال هم خودش را باخته بود را با آن دو غول مقا نیکه هم ی خودم و شبنم ی جثه
 دادم.   یدهند، خودم را دلدار  یو نجاتمان م  نجایا  زندی ر یمن، همه م غی با چند ج  نکهیفکر به ا
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کردم در   یم  یکه هنوز هم در دلم بود اما سع یدادم و با ترس رونی ب یحبس شده ام را به سخت  نفس
 : دمینباشد، غر دایهو میصدا

    ن؟یخوا  یم یچ -

 یلب همان پسر، باعث شد تا بند دلم پاره شود. دست آزادم را مشت کردم و با صدا یرو  پوزخند
 : دمیغر یتر   یعصب

 رد کارتون.  دی. برستین  نجای ا نیکه دنبالش یز یچ -

الت   نیحفظ کردن موضع خودم در برابر ا یآمد اما برا  یام اصالً خوشم نم  یلحن کوچه بازار  نیا از
 هم استفاده کنم.  یلفظ  یامجبور بودم از دعو یپاپت یها

 شد، گفت:  یم دهیباغ هم د یچراغ ها یبا همان پوزخند ترسناکش که در نور کم سو پسر

 جاست خانوم کوچولو!  نیهم قاً یدق میکه دنبالش یز یاتفاقًا چ -

 فشرد، با ترس گفت:  یشده بود و دستم را در دستش م میکه پشتم قا شبنم

 افسانه.   میبذارن بر میالتماسشون کن ایب -

 آرام تر و با ترس تر گفت:  بعد

 !؟یباشن چ   یز یچ یاگه واقعًا جن  -

 پسر پررنگ تر شد.  پوزخند

 افسانه خانوم؟  یکن  یدوستت عمل نم یچرا به گفته  -

 بود؟  دهیشبنم را شن  یبه آن آرام یتوانست بکوبد. چطور زمزمه  ینم  نیبرد. قلبم محکم تر از ا ماتم

  یبهتر از احوال او نداشتم. با بدن یدانستم که االن است که شبنم غش کند. خودم هم حال  یم
 ، گفتم: و قفل شده بود و توان تکان خوردن را هم نداشت  دیلرز  یمنقبض شده که م

 از جون ما؟  نیخوا  یم یچ -
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 گفت:  قشیهمچون رف یکه کنارش بود و تا االن ساکت بود، جلوتر آمد و با لحن خشن  یپسر 

 . دی. برگهیبسه د -

اشاره کرد. با سوء ظن نگاهش کردم. شبنم دستم را  مانی رو به رو یخال  یسپس با سرش به فضا و
جواب بگذارم و از کنارشان به    یطور ب  نیشان را هم  حانهی کار وق نیتوانستم ا یاما نم  دیکش یم

 فرار کنم. یبگذرم و به راحت   یراحت

  یترساندن و به راحت نینبود ترساندن دو دختر جوان و تنها در دل شب؟ اصالً ا یا حانهیکار وق مگر
 داد؟ یم ی ا یرها کردن چه معن

نثارمان کرده بود و حاال با شاخ و شانه   زمانیاش را در کنار م  رهیاز کنار همان پسر که نگاه خ یوقت
هنوز دستم را گرفته بود را و شبنم که  ستادمیا م،یگذشت یترساند م  یداشت ما را م شیها دنیکش

 کردم.   ستادنیهم وادار به ا

  شیشده بود، نگاه کردم و آب دهانم را جلو رهیما خ  یخال  یتاسف به او که هنوز با پوزخند به جا با
آن تف کرده بودم   یکه رو ییتف کردم. نگاهش خطرناک تر شد و پوزخندش محو. چشمانش به جا

 : و تنفر گفتم  یشد که به سرد  دهیکش

  هیو ترسوندن و کشوندن بق یر یباج گ  یبشن و بعد ازش برا یبزرگ   نیبازوهات به ا  نیپول بده تا ا -
 شه.  ی م ی سرنوشتت چ نمیبه گناه استفاده کن. بب 

 شبنم به دنبال خودم، از آن ها فاصله گرفتم.  دنیدادم و با کش مینگاهم را به رو به رو سپس

شدن دستم توسط شبنم متوقف شدم و با تعجب نگاهش   دهیکه با کش میاز ده متر نرفته بود شتریب
 کرد. آرام لب زد.  یآن دو نگاه م یخال  یکردم. با بهت به پشت سرمان و به جا

 شد.    بیبار با دوستش غ نیشد. ا بیباز غ  -

 اش زل زدم و گفتم:  یال خ  یتنفر به جا با

 شد.  بیبهتر که غ -

*** 
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در، در آوردم و وارد خانه   یرا همان جا جلو میانداختم. کفش ها یجاکفش یرا رو  دیرا بستم و کل  در
 دهیدانستم فا یم نکهیسرد خانه باز هم دلم را زد. با ا یشدم. برق را روشن کردم و داخل رفتم. فضا

رفتم تا لباس   اتاقمسرما کاسته شود. سپس به طرف  نی از ا یندارد اما شوفاژ را روشن کردم تا کم یا
 را عوض کنم.   میها

رنگ   یو صورت  دیدست لباس سف ک ی و  دمیآوردم و داخل کمدم چ  رونی داخل چمدانم را ب یها لباس 
. آنقدر خسته  دمیپتو خز  ریتخت رها کردم و ز ی. دست و صورتم را شستم، خودم را رودمیپوش یراحت

 و تن دردناکم را به دستان نرمش سپردم.   دمی بودم که حد نداشت. پتو را تا گردنم باال کش

و بعد، با   مارستانیب مارانیو ب  نیمراجع  ادی تعداد ز تیزیداشتم که با و یو خسته کننده ا یطوالن  روز
  ی کم ،یروز کار   کیتا بعد از  میسرمان رفته بود ری گذرانده شده بود. مثالً خ یاقات داخل غذاخور اتف

 .  دمیخواب  یم مبا چراغ روشن ه  دیحاال با چ،ی. همه اش کوفتمان شده بود که همیدر کن  یخستگ

ا حاال  دانستم حالش چطور است. از صبح ت ی. فکرم کنار مادرم بود. نمدمیزدم و به پهلو خواب غلت
دانست که تلفن زدن چقدر   یتواند قانعم کند تا برگردم و م یدانست که نم  یهنوز زنگ نزده بود. م 

 .  زدیر  یام را بر هم م ییتنها

بود کشاندم و   یپاتخت  یکه رو لمیگرمم دل کندم و خودم را به طرف موبا یخواست اما از جا ینم دلم
 برداشتم.  زیم  یآن را از رو

 اش نوشتم:  یو  یبود. در پ نیرا باز کردم. آنال  نترنتیا

 مامان؟  یچطور  -

 . دیرا د  اممیپ زود

حداقل   ؟یی کنم تنها کاری درندشت چ یخونه  نیا یتو رزن ی من پ یگ یخوب باشم؟ نم یذار  یمگه م -
 انصاف.  یب یکرد یم ی خداحافظ هی

 گله کند.   نگونهیبدهم و ا امیزدم. منتظر بود تا پ  لبخند

 ؟ یخاستگار  ادیبگم ب ینی حس یبکنم، نه؟ به آقا یفکر  هی تییتنها   یخودم برا دیپس با -

 : نوشت 



 گرگ درون 

12 
 

 .چوندمیپ  یاالن گوِشت رو م یاگه کنارم بود -

 و نوشتم:  دمیخند

 کار رو نکردم. نیبزن تا خودم ا یحرکت هیپس خودت به فکر باش و  -

 : نوشت 

دختر دم   گنیدر مورد من؟ م گنیم یچ هیو در و همسا  لیفام یگ ینم ؟ی فهم یآخه تو چه م -
 بلند کنم؟   ابونیسرم رو تو کوچه خ  یبختش رو ول کرده و خودش شوهر کرده. اون وقت من چجور 

 یبه پا  دیمن کالً نخوام شوهر کنم. شما هم با دیمامان. بعدم شا یکن  ینم ی زندگ هیبق  یشما برا -
 حرف مردم شو خواهشًا. به اونا چه؟ نیا  الیخ  یب  ؟یمن بسوز 

 ننوشت که نوشتم:  یز ی اما چ دیرا د اممیپ

 الو؟ -

 : نوشت 

 کنم تو به فکر خودت باش.    ی م شیکار هیخودم  -

 و جواب دادم:   دمیکش یق یعم  نفس

 برم بخوابم. گهیباشه پس د -

  الیبار با خ  نیو ا کردم، سرم را دوباره یدو تا قلب فرستادم و با او خداحافظ  نکهیبعد از ا سپس
 خسته ام را بستم. یبالش گذاشتم و چشم ها یراحت تر رو

 

 *** 

وقت است که   یلیخ  دمیسالم شده بود که فهم ستیبودم. تازه ب  دهیرس یدخترِک تازه به جوان کی
 .  رمیم  یم شیوقت است که دارم برا  یلیخ  دمیرفته. د شیدلم برا
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او مرا   یعنی م،یکه با هم به کافه رفته بود یاعتراف کرد. روز  نیکه او هم به هم دمیفهم  یهنگام
 دوستم دارد.  یدعوت کرده بود تا بروم، اعتراف کرد که از همان کودک

کرده و   لی. تحصافهیبود و خوش ق پی نلرزد. خوش ت شی. از سنگ نبودم که دلم برادیهم دلم لرز من
که دور و برش    ییبا وجود تمام دخترها دمید یم  یخواستم وقت یچه م  گریبا اخالق هم بود. د

 چیبه ه دمی د یم یتوانست آزارم بدهد وقت  یم یز یچه چ گریو بس؟ د  ندیب یهستند، فقط من را م 
 مختص خودم است و بس؟   شیها یکند و تمام مهربان یتوجه نم یکس

رفت و او هم همان طور که   یضعف م شی. دلم برامیذشت. عاشق هم بودمنوال گ نیسال به هم دو
 گفت تنها کنار من شاد بود.   یم

ام   یسپهر زندگ گریاش نبودم. او هم د یزندگ  یمن افسانه  گریکرد. د رییتغ  زی... ناگهان همه چاما
من تمام نشده است. هنوز هم که هنوز  یاو تمام شده ام. او هنوز برا ینبود. اما نه. انگار فقط من برا

 اش جان بدهم.   یدستان قو  یتوانم برا ی . م رمیآغوش گرمش بم  یتوانم برا یاست م

تا ادامه  کایتمام شده ام، واقعًا تمامم کرد. رفت آمر شی که آمد و گفت که برا  ینه. از روز  گریاو د اما
  یمن باشد. م یتواند برا  ینم گریگفت د  یتواند کنار من باشد. م  ینم  رگیگفت د یبدهد. م  لیتحص

 . میرا فراموش کن   گریگفت مجبور است و بهتر است که همد

 یبود که توانست رو یآنقدر قو ایوجود داشتم؟  شیاصالً از اول هم برا ایدانستم که آ  یمن نم و
 زد خط بطالن بکشد؟   یکه حرفش را م یتمام آن همه عشق 

که مثالً عاشق و معشوق  یآن دو سال یبا هم. سوا میداشت یادی بود. خاطرات ز میپسرعمو  سپهر
اگر آن دو سال را هم  یکه حت ی. خاطرات میدر کنار هم داشت یادی خاطرات خوش و تلخ ز م،یبود

 د.  ممکن باش ریغ  میشدند فراموش کردن خود سپهر برا یکردم، باعث م  یفراموش م

و حال و روزم را بد و بدتر   ختندی ر  یبالها داشتند بر سرم م یکه همه  یهم رفت. زمان یزمان بد در
 را افتضاح تر کرد.  زیبد و افتضاح بود رفت و همه چ زیکه همه چ یکردند رفت. در هنگام یم

سال بعد آنقدر  نابود شد. تا دو  باً یپوست صورتم تقر ،یدپاش یاس یسانحه  کیساله بودم که در   هفده
صورتم مانده   یکم رنگ قرمز رو  یبهتر شده بود و فقط رگه ها تشیکرده بودم که وضع یعمل جراح 
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  شبودم را پوش دهیکه کش یآن دو سال و درد  یتوانست افسردگ یهم نم دی بود اما آن پوست جد
 بدهد. 

کمرنگ پوستم را  یکوچک و سرخ یتوانستم ضعف ها یم  شیآرا یبود که با کم  نیاش ا یخوب
 صورت از دست رفته ام زنده بمانم.  یتوانم با غصه  یدانستم در چه مدت م یپوشش بدهم وگرنه نم 

شده بودم و   میت یسال تمام رو به موت بودم.  کیساله بودم که پدرم تصادف کرد و فوت کرد.  نوزده
 من نداشت.  از یبهتر  تیجز مامان را نداشتم که البته او هم وضع یکس

سپهر را قبول   یدوست  شنهادیاستفناکم، پ تیبهتر شدن وضع یاش و برا یخال  یپر کردن جا یبرا
شد و داشتم   یام داشت بهتر م هی شدم. روح یشد. داشتم خوب م  یداشت درست م زیکردم. همه چ

 را بر سرم روانه کرد.  دیجد  یبت یشدم که رفت و مص  یبه او وابسته م

  تیفالکت بارم، و با همان وضع  یبه زندگ ادیفکر نکردن ز یپر کردن وقت و برا یحال، برا نیبا ا اما
قوت در عمر از دست   ینقطه  کی درسم را خوب خوانده بودم تا حداقل  شهیام هم یدشوار و بد روح

 رفته ام داشته باشم. 

سال را در مدرسه و در   دو نکهیسال درس خواندن، بعد از ا نیپزشک موفقم. بعد از چند کیمن  حال،
متخصص مغز   کیکه بر سرم آمده بود،  ییهمه بال نیخوانده بودم و بعد از ا یجهش ییابتدا یدوره 

 . دحاال هم توانسته موفق باش  نیشروع به کار کرده اما تا هم یو اعصاب موفقم که به تازگ

 کند گفتم: یشبنم که با تعجب نگاهم م دنید با

  ه؟یچ -

 گفت:  گنگ

 اون خونه؟ یتو یاقعًا مامانت رو تنها ول کردو -

 چپ نگاهش کردم و جواب دادم:  چپ

 از شما اجازه نگرفتم. دیببخش -

 کردم ادامه دادم: یم یبود بررس دهیتختش خواب  یرا که رو   ماریب  تیکه داشتم وضع یدر حال بعد
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 مونه.  یم یبخت. اون خونه هم خال یخونه  رهی م گهیچند وقت د -

 : د یپرس

 بخت؟   یخونه  یبر  یخوا یتو نم  -

 گفتم:  یکالفگ با

   ؟یوضع بدتر بندازم که چ هی یبخت کجا بود بابا. برم خودم رو تو -

 کردم.  یبررس  دیتاب  یکوچکم م  یکه از چراغ قوه  ینور  ری را باز کردم و آن را ز  ماریب چشم

دستور  گهینفر د هیاز  دیخوره؟ همه اش با یم ی شوهر کردن به چه دردبابا. اصالً  یگیراست م  -
 خودمون رو عشقه بابا.  ینگیچشم. س یو بگ یبشنو

 شستم را باال آوردم و با خنده گفتم:  انگشت

 درسته. نی. همولیا -

 

 *** 

به  دنی زدم و به خاطر رس یکردم. لبخند زانیآو یجالباس  یرا از تنم در آوردم و رو دمیسف  روپوش
مربوط به گذشته ها را از  یکردم افکار منف  یبود خدا را شکر کردم و سع ی که پزشک میاز آرزوها یکی

 کنم.   یذهنم پاک کنم و در لحظه زندگ

نشستم و بعد از   نمیزدم. داخل ماش  رونیب  مارستانی از ب فم،ی مانتوام و برداشتن ک دنیاز پوش  بعد
 خارج شدم، به مامان زنگ زدم.   مارستانیب  نگیاز پارک  نکهیا

  یم رونی کوچکم ب یگفت. او را در آن خانه تنها گذاشته بودم. من حداقل از خانه  یراست م شبنم
رفتن و آب و هوا عوض کردن؟ کم  یآمدم اما مامان چه؟ کجا را داشت برا یم  مارستانیآمدم و تا ب

 بروم.   دنش یچند روز به د بود که هر نیتوانستم بکنم ا یکه م یکار  نیتر
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پدال گاز فشار دادم تا زودتر برسم.   یرا رو میبروم، پا دنشیخواهم به د یخبر دادم که م نکهیاز ا بعد
 دیهم با  نیهم ی. برانندی ب یرا نم  ییجا گرید میکردم چشم ها یخسته بودم و احساس م  داً یشد

داشتم  دوستکردم. شغلم را  یپدر و مادرم سر م یو امشب را در اتاق خواب خانه  دمیرس  یزودتر م 
 شد. ی شغلم بردارم اما نم یرا از رو  شیها یخستگ نیشد ا  یرا نه. کاش م  شیها یاما خستگ

  نیماش دنیبردم. با د اطمانی را داخل ح نی باز کردم و ماش موتی. در خانه را با ردمیبعد رس یکم
را برداشتم و از    فمیدرهم رفتند. بعد از بستن در، ک  میپارک شده بود، ابروها اطیداخل ح که   یرنگ اهیس

 شدم.  ادهیپ  نیماش

را   نی مدل ماش  نیا ل،یفام ی کدام از اعضا چیو نگاهش کردم. ه ستادمیرنگ ا اهیس  نیماش کنار
  یکه م یکه آمدنش را به من  ستیمهمان مامان ک نمیبه طرف خانه رفتم تا بب   ینداشتند. با کنجکاو

 خبر نداده بود.   م،یآ یدانسته دارم م

تر   دیام شد یدر بود کنجکاو یکه جلو یمردانه ا یکفش ها دنیدر باال رفتم. با د یجلو یدو پله  از
 را همانجا، در آوردم و وارد خانه شدم.  میشد. کفش ها

 سالم مامان. من اومدم. -

که  ییرا یدادم، به طرف پذ یرا داخل دستم تاب م فمینطور که ک در گذشتم و هما یجلو  یراهرو از
 سمت چپ راهرو بود رفتم. 

 دنیدراز شده بود اما با د یبرداشتن چا یمبل نشسته بود و دستش که برا  یکه رو یکس دنید با
و زمان در حال   نی من در هوا متوقف شده بود، جا خوردم. روح از تنم رفت و احساس کردم که زم

 چرخش است.  

شدم. چقدر   ره یرنجورش خ  ی افهیدادم و با بهت به ق هیکنارم تک واریاز دستم افتاد. دستم را به د فیک
گفت من همان سپهرم؟   یکه م افهی ق کیو چهارشانه چه مانده بود جز  یکرده بود. از آن فرد قو رییتغ

 بود.  زگشتهداشت؟ او بازگشته بود. او بعد از پنج سال باالخره با یتیها چه اهم نیاما ا

 مامان به خودم آمدم.   یصدا دنیشن  با

  زی سوپرا شی ن یخودت بب یای. بهت نگفتم که بنجاستیا  یک  نیدختر. بب یسالم افسانه. خوش اومد -
 .  یبش
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بشوم؟   زیکرده بود و رفته بود سوپرا میکه چند سال قبل رها یکس دنیاز د دیا مادر! آخ! من چرا ب آخ
 .  اورمیخودم ب یخواستم به رو یخواستم قبول کنم. نم یو خوشحال شده بودم اما نم زی راستش سوپرا

برداشتم. کنارش   نیزم  یرا از رو فمی گرفتم، خم شدم و ک واریام را از د هیزدم. تک یمصلحت  یلبخند
 از آن حالت خشک خارج شده و بهتش برطرف شده بود.   گریرفتم. او هم حاال د

کرد، با   یمامان که با لبخند نگاهمان م یجلو نکهیزدم و بعد از ا یمصلحت یبلند شد. لبخند  شیجا از
 : دمیپرس یبه سرد م،یمان را انجام داد تهیفرمال  یهم سالم و احوال پرس 

 . یکالً آب شد ده؟یپر نقدریوت اچرا رنگ و ر -

 زد و گفت:  مهی نصفه و ن یلبخند

 چند وقت.   نیسخت بود ا یل یفشار درساست. خ -

 انداختم. بعد با گفتن:  نییرا تکان دادم و نگاهم را پا سرم

 استراحت کنم.   کمی خوام  یمن خستم. با اجازت م -

 گفت:  یکنار او که م از

 شم.   یمزاحمتون نم گهیخونه خودته. منم د  هیچه حرف نیا -

 دوم بود پا تند کردم.  ی مامان، به طرف اتاقم که طبقه  یو با دست تکان دادن برا گذشتم

 که مامان گفت:  دمیشن

نگو   ؟یما بمون  شیشب شام پ هی یخوا ینم  یگل پسر؟ بعد از چند سال برگشت یذارم بر  یمگه م -
 شم.   ینه که ناراحت م

مامان آمده ام. اما نه. ته دلم خوشحال  دنیحرفش باعث شد تا خودم را لعنت کنم که به د نیهم و
 نبود.  لمیسپهر. هم خوشحال بودم هم ناراحت. حال و احوالم اصالً باب م  دنیبودم از دوباره د
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خواستم نشانش بدهم   یشت سرم بستم. نموارد اتاقم شدم و در را پ میها را که باال رفتم، مستق پله
سال ها با خاطراتش سوخته ام و   نیکه از برگشتنش خوشحالم و هنوز فراموشش نکرده ام و تمام ا

 خوشحال بود. دنشی قرارم واقعًا از د یطور بود و قلب ب نیخاکستر شده ام. اما واقعًا هم

  رونی قلبم گذاشتم و نفسم را آه مانند ب  یرا کنارم انداختم. دستم را رو فمیتخت نشستم و ک  یرو
 داشتم.   یبد  تیدادم. چه وضع

بروم   دی دانستم با یسر اتاق به آن سرش، قدم رو رفتم. نم نیاز ا فیهمان جا ماندم و بالتکل  یکم
 نه.  ایدهم  یم  یکنارش سوت نییدانستم اگر بروم پا  ینه. نم  ای نییپا

که داخل خانه مانده بود شدم.   ی از آن تعداد لباس  یک یبا  میلباس ها ضی مشغول تعو یکالفگ با
 دیچک کردم. خسته بودم اما زشت نه. رژم را تمد نهیصورتم را در آ  شیو آرا دمیرا پوش  نشی بهتر

 رفتم.  نیی کردم و باالخره از اتاق دل کندم و پا

ن حال رو به مامان برداشتم و گاز زدم. در هما زی م یرو یها وهیم  یرا از رو  یبی آشپزخانه رفتم و س به
 پخت، گفتم:  یکه داشت غذا م

 مامان؟  میمهمون دار یگفت  یبه من م  دیشما نبا -

 زد. گفت:  هیتک نتیچپ نگاهم کرد و بعد تنه اش را به طرفم برگرداند و به کاب  چپ

اون بچه  نمیپام اون سر خونه س تا بب  هیمن  ؟یرو تا االن تنها گذاشت  یطفل نی ا یکش یخجالت نم  -
 تنها نباشه. زشته به خدا.    ششیسر خونه. برو. برو پ نیپام ا هینه  ایخواد  یم یز یچ

  زیم ینصفه را رو  بیشد. س  شیدوباره به طرف اجاق گاز برگشت و مشغول هم زدن غذا سپس
 گذاشتم و آرام گفتم: 

 . اومدم یاصالً نم نجاستیا نیدونستم ا یاگه م -

 صورتش زد. بعد آرام اما با شماتت گفت:   یبه طرفم برگشت و رو  ظیبهت و غ با

ندونه فکر    یهرک ؟یگ  یم ینجور یکارت کرده که ا یبچه مگه چ نیچه طرز حرف زدنه افسانه؟ ا نیا -
 حرف نباشه.  ششی . برو پنمی. برو بب یازش طلب دار  یکنه کل یم
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 غرغرکنان ادامه داد: سپس

  ینجور یبغلش. طفلک بعد از پنج سال برگشته ا یپر  یم  یکردم االن از خوشحال یمن رو بگو فکر م -
 یس گهیکردنم. انگار نه انگار چند سال د تیبچه ترب  نی بهش؟ دستم درد نکنه با ا یگیخوش آمد م 

 شه. من هم قد تو بودم تو رو داشتم. بعد تو...  یسالش م

را باال آوردم و وسط   میغر زدنش، دست ها شتریحرص خوردنش و ب  شتریکردن از ب یر یگ جلو  یبرا
 : دمیحرفش پر

  یتکونم نم نمیش  یشازده تون بست م  شیرم پ  ی. االن ممی. من تسلدیباشه مامان جان. ببخش -
 خورم.  

  ،یزور  یلبخند  مچهی رفتم. با ن یی رایبه پذ  یو با کالفگ رونیحرف هم از آشپزخانه ب   نیاز گفتن ا بعد
 او نشستم.   یرو به رو ی مبل  یرو دیبودنش را فهم یکه او هم مجبور 

 نگاه کرد و بعد گفت:  ییرایپذ یرا خاموش کرد و کنارش گذاشت. به ورود  لشیموبا ی صفحه

   اد؟یزن عمو نم -

 سرد گفتم:  یو با لبخند یسرد به

 .ی ر یم  یفکر کردم گفت -

 .   دیخجالت کش   برد. حس کردم ماتش

 بندازم.    نیاصرار کرد. نتونستم روش رو زم یلیزن عمو خ  یخواستم برم ول یمن م -

 گفتم:  یبودم، به آرام  رهیکنار مبلش خ یکه به مجسمه  یلبم نشست و در حال یرو  یپوزخند

 .  یبنداز   نیروش رو زم یپس نتونست  -

 در دل ادامه دادم: و

 .  یکن  کسانیبرات راحت بود که من رو کالً با خاک   یول -

 زدم و ادامه دادم:  یلبخند
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 چه خبر از درسا؟  -

 کامل کردم.  »پسرعمو«  یکلمه  د یجمله ام را با تاک و

 و نگاهش را به اطراف گرداند.   دیکش یآه

 . یداشت شرفتیاز من پ شتریانگار تو ب -

 نگاهش را به من داد و ادامه داد:  سپس

 در کل.   ی. سر پا شدید یمستقل خر ی. خونه یدکتر قابل شد هی -

 هم پوزخند زدم و جواب دادم: باز

کردم   یدونستم فکر م ی رفتنت رو نم  لیشناختمت و دل  ی. اگه نمیشکسته شد  یلیدر عوض تو خ  -
 وقت.  چیه یاهلش نبود ؟یچرا کاله گذاشت ی. راستتی ماریدرمان ب یبرا یر یم یدار 

 زد.   شخندین

مدت  نیا یتو  یدید یم  یگرفت یم  یر یبار باهام تماس تصو هیپنج سال حداقل  نیتمام ا یگه توا  -
ذارم سرم اما از   یوقته کاله م یلی . خیزنگ ساده هم نزد هی یتو حت یکرده. ول رییتغ  زیچقدر همه چ
 چسبم به ورزش.   یذارم کنار و دوباره م  یعادتم رو م نیا گهیچند وقت د

 بودم.   دهیبه قسمت اول حرفش چسب هنوز

تموم و   یهمه چ یرفته؟ خودت گفت   ادتی زدم؟  یکه ولم کرده و رفته، زنگ م یبه کس  دیبا  یچ یبرا -
 منم تمومت کردم.  

لکه   نیتوانستم، ا ی. اگر م یعنی نکرده بودم. به خدا که تمامش نکرده بودم. نتوانسته بودم  تمامش
 گذاشتمش کنار. اما نتوانسته بودم.  یم شهیهم ی شستم و برا یام م یزنگ  یرا از رو نیننگ ی

 دادم:  ادامه

همون  یچون جوابش کامالً مشخصه. زنگ نزدن تو هم معن  یپرسم چرا خودت بهم زنگ نزد ینم -
تموم  منم  ،یمنم نزدم. تو تموم کرد ،یداد. پس حسابمون با هم صافه. تو زنگ نزد یتموم کردن رو م
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 زدن هیو کنا شیگله کردن و ن گهی. حاال هم دمیهم تموم شد یبرا شهیهم یکردم. به قول خودت برا
 نداره.  یمعن

شدم.   رهیبه چشمانش خ   تیقانع کننده بود، نه؟ با جد  شینگاهم کرد. جوابم برا رهی شد و خ ساکت
عقلم گوش دادم. من دوباره گرفتم و به حرف   دهیبلندش را ناد یزد اما صدا یبال بال م  شی قلبم برا

 توانستم اشتباه کنم و خامش شوم.  ینم

 باهات حرف بزنم.  دیبا ؟یوقت دار  یک -

کرده و حاال که حتمًا از آن   ییکایرنگ آمر  کیهزار و  یرا با دخترها شی زدم. رفته و دور دورها  پوزخند
 .ستمین  چهیها خسته شده، آمده است سراغ من؟ پوزخندم پررنگ تر شد. من باز

 کنم.   یهم داشته باشم با تو پر نم   یشرمنده. وقت خال  -

فوت کرد. حوصله اش را سر برده بودم،   رونی را بست و نفسش را ب شیبرد، چشم ها ن ییرا پا  سرش
 دانستم. یم

 بدم؟  حی برات توض یبهم اجازه بد  یتون ینم -

 یهوا نیمرا از ا یآمد تا کم یمامان کجا مانده بود؟ چرا نم نیخسته اش نگاه کردم. ا یچشم ها به
بگذارد. حتمًا حاال که سپهر برگشته است باز   مانیخواست تنها  یاتاق نجات بدهد؟ حتمًا م نیسنگ

. آخ ستا نوشته اند در ذهنش نقش بسته اخام ازدواج دخترعمو و پسرعمو را در آسمان ه االتیخ
 مامان! آخ!

 تر کردم و گفتم:  لب

 خب. فردا شب آزادم.  یل یخ -

 : گفت 

 . دمیدنبالت. آدرس خونه ت رو برام بفرست. شمارم رو بهت م امیممنون. م -

 .  امیدارم، م  نی. آدرس رو بفرست خودم ماشستی الزم ن -

 گفت:  یرا به هم فشرد و با کالفگ شیها لب
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 َمردم.  هیافسانه! لطفًا بهم اجازه بده فکر کنم  -

 شد؟   یاش م یمرد ینشست. مرد؟ واقعًا ادعا میلب ها یبدون اجازه بر رو  خنده

 ... دیبا یست یکه هنوز بلد ن یپسربچه ا هیتو  ؟یَمرد هی یشده فکر کرد یچ -

به  مانیتا صدا میزد ی آرام حرف م باً یتقر یمدت با صدا نیام اورود مامان حرفم را خوردم. در تم با
دانستم که با آن حجم   یم یداشت و از طرف یادیز یفاصله   ییرایمامان نرسد. البته آشپزخانه با پذ

لب من را   یرو یرسد. حتمًا حاال هم که خنده  یبه مامان نم مانیداخل آشپزخانه صدا یسر و صدا
 بهمان خوش گذشته است.  یلیکه خ بود فکر کرده بود  دهید

 کلکا؟   نیکه من اومدم قطعش کرد نی گفت  یم ی شد چ یچ -

حفظ کردم و سپهر در   یداخل دستش را به سپهر تعارف کرد. لبخندم را مصلحت یها ین یریش  سپس
 داشت گفت:  ی بر م   ینیری که ش  یحال

 . رونیخوام ببرمش ب  ی. م میزد یدر مورد فردا شب حرف م  میداشت -

 من گرفت و با چشمان خندان گفت:  ی را جلو  ینیری ش مامان

 شه.   یحال و هواتون عوض م کمی  دیپس چه خوب. بر -

از   یک یبلند شدم و  ست،ین میجلو  یدست شی پ دمید یرا برداشتم. وقت  یخامه ا یها ینیری از ش یکی
گذاشته شده بودند، جدا کردم   زی هم قرار گرفته بودند و وسط م  یرا که رو زیم  یرو  یها یدست شیپ

 میگذاشتم. سپس دوباره سر جا یدست شی را داخل پ ین یریخودم گذاشتم. بعد هم ش یو جلو
 نگفتم. چی و ه  دمیمال گریانگشتانم را به همد شتم،برگ

کرد تا   یرا باز م  اش یروسر  یشل شده  یکه گره   یگذاشت و در حال ز یم یرا رو  ینیری ظرف ش مامان
 دوباره ببند، گفت: 

خونه   نیتو ا ادی ب ین یری ش دونهی یذاره حت   یافسانه نم نی. ایدیخر ین یریش یچه خوب کرد  یراست -
 . یآشپزخونه خوردم دستت درد نکنه. ثواب کرد یکه. االن سه چهار تا تو 

 : دمیچشمان گرد شده و دهان باز مامان را نگاه کردم و غر با
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 حالت بد شه؟   یخوا  یباز م  ؟یندار  ابتیمامان شما مگه د -

 باال انداخت و گفت:  ینگاه خسته و شماتت بارم را به سپهر دادم که شانه ا سپس

 .  دمیخر یداره وگرنه نم ابتیدونستم د یبه خدا من نم  -

دادم و خطاب به  هیام را به کف دستم تک قهیمبل گذاشتم و شق یدسته  یآرنجم را رو یکالفگ با
 سپهر گفتم: 

 ببرش لطفًا.  یر  یم یدار  -

 

 *** 

گذاشتم.  زیم  یرا در آوردم و رو نکمیام نشستم. ع یبه تن خسته ام دادم و پشت صندل  یو قوس کش
قرار امروزم با سپهر را چه  یهمه خستگ نی. با ادمیکش ازهیخم  دم،یمال یرا م میهمانطور که چشم ها

 کردم؟   یم

کنم.   یکردم ذهنم را خال یرا بستم. سع میلم دادم و چشم ها یصندل یدادم، رو رونیرا کالفه ب  نفسم
 .  دمیکش ازهیدوباره خمخسته بود، تنم هم.  ی مغزم حساب

خواهد چه   یکردم که م یم کردم. فکر  یمانده بودم و به قرار امروز فکر م داری تا خود صبح ب شبید
 بدهد؟   حیرا توض  یز یخواهد چه چ یم د؟یبگو

 آرام کردن ضربان تند قلبم تالش کردم.   یبرا ق،یعم ینفس ها دنیرا ماساژ دادم و با کش میها قهیشق

خودم را جمع و جور کردم. مقنعه ام را مرتب کردم و   عی که به در اتاق خورد، سر یتند یضربه  با
 از پرستارها بود، سرش را داخل آورد و گفت:  ی کیگفتم. نگار که را  یدییبفرما

 . میدار یاورژانس ماریب هیافسانه  -

را   ماری ب تی خواستم تا وضع میگذراند یو به طرفش رفتم. همان طور که راهروها را م  دمیجه میجا از
 شرح بدهد. 
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پرت کرده.    نییساختمون ده طبقه پا هی یخودش رو از باال نکهیساله. مثل ا ست یپسر حدودًا ب هی -
 .  ستیاصالً مساعد ن تشیداره. وضع یدیشد یز ی شده و خونر یمغز  یضربه 

تمام اقدامات   نکهینداشته. بعد از ا یجز خودکش یاخم کردم. حتمًا قصد م،یدی که رس ماریسر ب  یباال
 الزم را انجام دادم، رو به نگار گفتم: 

 .  ریش تماس بگ با خانواد -

اما اون هم  رمی خانواده اش رو از دوستش بگ  یتونم شماره  یهمراهش نبود. م یلیموبا یچشم ول -
 هوشه.  یفعالً ب

 افتاد. نیچ میدو ابرو نیب

 هوشه؟  یاون چرا ب  -

 نیبود. اون ا ی و خون یدستش داشت که کامالً زخم  یگاز رو  هینبود. نقش  یع یطب تشیوضع  ادیز -
 هوش شد.  یاون رو رسوند، ب ی. اما وقتمارستانیپسر رو آورد تا ب

توجهم به او   مار،ی از پرستارها از اتاق ب یکی دنیدو رونی گاز؟ با ب یبا تعجب باال رفتند. جا میابروها
 جلب شد.  

 افتاده.   یبی خانم دکتر اتفاق عج  -

 : دمیتر پرس  یتر نگاهش کردم و جد قیدق

 شده؟  یچ -

 . دین یون ببخودت  دیبا -

که هنوز غرق   یسرش قرار گرفتم و به جسم لرزانش نگاه کردم. در حال  یرفتم. باال  ماریطرف اتاق ب به
 .  دیلرز یشده اش م  دهیدر خون بود و پرسنل فرصت نظافتش را نکرده بودند، با آن جسم از هم پاش

شد.   دتریبوق کش دار و ممتد دستگاه خبر از مرگش داد. لرزش بدنش شد یصدا  ه،یاز ثان یکثر  در
 .  دیلرز یم ینطور یداد و او ا یدستگاه خبر از مرگش م
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   م؟یکار کن  یچ دیُمرده. با گهیخانم دکتر چه خبره؟ اون که االن د -

نظر   تشنج در کیچه کنم. خواستم به عنوان  دیدانستم با  یرا گم کرده بودم. نم  میو پا دست
  یمانع بگذارم، که با باز شدن ناگهان کیشدند  یکه به هم فشرده م شیدندان ها یو ال رمش یبگ

 شد و همانجا حبس شد.  دهیام کش نهی در س کجای . نفس دمیباره به عقب پر  کیچشمانش به 

بود که  نجایطور بود. آن ها هم مثل من انتظارش را نداشتند. و جالب ا نی هم هم هیبق  تیوضع
 داد.  یبوق ممتد دستگاه هنوز هم خبر از مرگش م یصدا

  تیوضع نیآمد. ا  ینم رونیاز من و پرستارها ب ییهمه جا را فرا گرفته بود. صدا یمرگ بار  سکوت
و بعد با وجود مرگش دوباره زنده شود  ردیبم فرد  کیشود  یبود. مگر م  فتادهیاصالً تا به حال اتفاق ن 

 و چشم باز کند؟ 

به صورتش   گرشید ادیو بخش ز  یاز آن ها خون یادیکه بخش ز یفرفر  یبا آن موها پسرک
شدم. چطور از ده طبقه ساختمان    قیتختش نشست. در صورتش دق یبود، بلند شد و رو دهیچسب

 نشست؟   یشد و م یبلند م نگونهیانابود شده بود، بعد   نطوریبود و ا دهیپر نییپا

ماتم  دمی د یکه م یز یشد. خشک شدم. از چ رهی بود باال آورد و به من خ نیی را که تا االن پا  سرش
 کردم.   یرا باور نم میبرد. چشم ها

محض بود.  اهیس شیآب دهانم را قورت دادم و پلک زدم. باز هم همان بود. چشم ها یسخت به
 مطلق بود.  یاه یشد. اصال مردمک نداشت. س ینم  دهیدور مردمکش د  یخاص  یدیسف یچیه

 یمن چه م نند ی آمد. ساکت شده بودند تا بب یکس در نم  چیکمرم نشست. صدا از ه  یرو یسرد عرق
  ینزدنشان ب غیهم در ج دندید  یرا نم  اهشی تمامًا س یبودند و چشم هاپسر  نیپشت ا نکهیکنم. ا

 نبود.    ریتاث

کردم با پسرک   یزدم و سع یتصنع ی را که خشک شده بودند به حرکت وادار کردم. لبخند میها دست
 ارتباط برقرار کنم. 

 .  یزنده بمون میکرد یاصالً فکر نم ؟یسالم. خوب  -
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کرد. لرزش سرش و بدنش که تا االن محسوس اما کم  یروح نگاهم م  یمات و مبهوت و ب همانطور
. سرش  دنیاش شروع کرد به خند یخون یشد. دهانش را باز کرد و با آن دندان ها  شتریبود ب

 . دیلرز ی همچنان م

 آمد. ترسناک و وحشتناک بود. دهشتناک هم.  یواقعًا داشت از جا در م قلبم

را   یچندش آور  یل یخ یمنظره  اهشیس یروح. با آن چشم ها  یصدا بودند و ب  یب  شیها خنده
 ساخته بودند.  

 آرام گفت:  نگار

 .  یر یاالن ازش فاصله بگ نیافسانه، فکر کنم بهتره هم -

 خورد؟    یالمصبم تکان م  یپاها نیقصد را داشتم اما مگر ا نیهم هم خودم

صورت   یموارد، هنوز رو  یو سوزن سرم ها و باق  نژ یلرزان پسر به طرف نگار برگشت. ماسک اکس سر
 اش را ترسناک تر کرده بودند.  افه یو بدنش بودند و ق 

  شتریهم ترسشان را ب  غشانی ج  یشد. صدا یم دهی پرستارها د یدر تک به تک چهره ها وحشت
 نگاه فرار کردند.   کیهم با همان  شترشانیداد. ب ینشان م

تخت رفت و به طرف در برگشت.   ی. پسرک چهار دست و پا رودیلرز یمشت شده بود و م دستم
که با چشمان درشت شده اش به پسر   یآنجا بودند. نگار در حال  گریکه دو پرستار د ییهمانجا قاً یدق
 شد رو به من گفت:   یم نییاش تند تند باال و پا نهیس یبود و قفسه   رهیخ

 نشده.  ری تا د رونیب  ایزود باش افسانه. ب -

بپرد. دستم را مشت کردم و   میتوانست رو یرفتم، راحت م  یزدم و به طرف در م   یتخت را دور م اگر
پرش   کیو خودم را با   دمیخواب وحشتناک است به طرف در دو کیها  نیا یهمه  نکهیبه ا دیبا ام

 پرت کردم.   رون ی کرده بود، ب  یرا خال  شیاز در که نگار جلو

داد که پسرک   یکه بالفاصله به در خورد، نشان م  یضربه ا یدر را پشت سرم بست. صدا ع یسر نگار
 و بعد به مانع خورده. دهیو پر دهیگرفتن من دو یهم پشت سر من و برا 



 گرگ درون 

27 
 

 گفت:   گریدر را قفل کرد و رو به پرستار د ع یسر نگار

 . زولهیق ااتا  مشیببر  دیبرو نگهبانا رو خبر کن آرام. با -

  زاتی شکسته شدن تجه یزد و سپس صدا یکه به در م یفاصله دار اما محکم  یضربه ها یصدا
 داخل اتاق به تنم رعشه انداخت.   

رفت.   ی طرف و آن طرف م ن یا ی. نگار داشت با نگرانستادمیبلند شدم و ا نیزم  یلرزان از رو لرز
 واریکنار د یصندل  یترل کردن خودم، روکن یگذاشتم. برا دیکوب یقلبم که محکم م یدستم را رو

 : دمیچه خبر است، پرس  نجایداند ا یم ی بشنوم کس نکهیا یو برا ینشستم و با نگران 

 بود نگار؟   یچ نیا -

 را با تاسف تکان داد و گفت:   سرش

 دونم.  ینم -

 گفتم:  یدادم. لبم را تر کردم و با ناچار  هیرا به زانوانم تک  میرا داخل دستانم گرفتم و آرنج ها سرم

 . میبکن   دیکار با یچ  مینی بمونه تا بب زولهی اتاق ا یپس فعالً تو -

بلند شدم و   میبا بهت از جا دیدو ی داخل آمده بود و به طرفم م وی یس یآ یشبنم که از ورود دنید با
 با استفهام نگاهش کردم.

 .ی بر  دیبا  ای. بستین خوب یعمل کرد  شیکه دو روز پ یمار یحال ب  -

 

 *** 

بار وحشتناک هم بود را تمام کردم، وارد اتاق خوابم  نیکه ا گرید یروز خسته کننده   کی نکهیاز ا بعد
 آوردم، به طرف حمام رفتم.   یکه شالم را از سرم در م یتخت پرت کردم و در حال  یرا رو فمی شدم. ک

 . هنوز تا آن موقع وقت داشتم.دیآ یگفته بود ساعت ُنه به دنبالم م سپهر
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از اتاق   ،ی لباس راحت دنیکنم. سپس بعد از پوش  یکردم ذهنم را خال یساعته سع میدوش ن کی با
داخل  یاز مبل ها یک ی یرو ج،یآب هو وانیل کیرفتم. وارد آشپزخانه شدم و با درست کردن  رونیب

 را دستم گرفتم.  لمینشستم و موبا  ییرایپذ

بود که باعث شده بود تا چشم  روسی نوع و کی نیا  دیشدم. شا نترنتیجست و جو در ا مشغول
  یرفته بود و به راست نیاو از ب  یات ی مسخره بود. عالئم ح نیرنگ شود. اما نه، ا اهی آنطور س شیها

 ُمرده بود اما از توانسته بود دوباره چشم باز کند و حرکت کند.  

را   مارستانی توانستم پسرک داخل ب ینکردم، سراغ تلگرام رفتم. مغزم خسته بود. نم دایپ  یز یچ یوقت
 .  دمیام پرس یپزشک یرا داخل گروه ها میهم سوال ها نیهم یکنم. برا  رونیاز فکرم ب 

را قفل   لمی موبا یگذاشتم. صفحه  زی شده بود روز م یخال  گریرا که د وانمیزنگ در، ل یصدا دنیشن  با
 خانه من آمده.   یجلو  یچه کس  نمیبلند شدم تا بب میمبل انداختمش و از جا یکردم و رو

نگاه انداختم. با  رونی ، به بدر  یآدرس خانه ام را ندارد، در را باز کردم و از ال یکس نکهیفکر به ا با
 گفتم: ییدر بود، در را کامل باز کردم و با خوش رو یکه جلو یزن دنید

 .  دییسالم. بفرما  -

چهره اش در هم   یصورتم بود که کم یسرخ رو یرگه ها دنیلبخند زد و احتماالً با د دنمیهم با د او
 داد و لبخندش را حفظ کرد.  میبه چشم ها میرفت اما نگاهش را مستق

را به طرفم گرفت و    ینی داخل دستش بود. با لبخند س یکوچک ینی گل دار به سرش کرده بود و س درچا
 گفت: 

 .میشه که اومد یم  یهفته ا هیهستم اما   دتونیجد ی هیسالم دخترم. همسا کیعل -

 . ادامه داد:دمیخوشش را به مشام کش یبرداشتم و بو ینی س یرا از رو آش

که امروز پسرم بهم گفت   هیگفتن خونه خال هی. همسایا مونده بودهمه آش برده بودم شم یبرا -
  بینص  یب  ارمیرو دوباره بپزم ب   مونیشما هم آش نذر یاومده. گفتم برا مونیی رو به رو هیهمسا

 .  ینمون

 . لهیپ لهیش  یکش دادم. چقدر مهربان بود و ب شتریرا ب  لبخندم
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 داخل.   دییبه زحمت نبودم. بفرما  یراض  ن،یلطف کرد -

 .گهیوقت د هی شاهللی. ایرس  یخسته به نظر م  یلیشم. خ  ینه دخترم. مزاحمت نم -

 .  ارمیتا من ظرفتون رو ب  دیصبر کن  کمیباشه پس  -

کردم،   یخال   یگر یسپس در را باز رها کردم و به طرف آشپزخانه رفتم. آش را که داخل ظرف د و
 ز خشک کردنش به طرف در حرکت کردم. ظرفش را شستم و بعد ا

 

  زیم یمرد، متوقف شدم. کاسه را رو  کیحرف زدن زن با  یصدا دنیبودم که با شن   ییرایپذ وسط
سرم انداختم، کاسه را برداشتم. به طرف در   یرا از اتاقم برداشتم و رو  یشال  نکهیگذاشتم و بعد از ا

ام   ندهام خ یخرس  یلباس ها دنیانداختم. با د ینگاه تمیرفتم و در همان حال به لباس ها و وضع
آمده  رونی زن درهم رفته بود. از حمام که ب ی افهیزشت شده بود که ق  یلیگرفت. حتمًا صورتم هم خ

 نکرده بودم.  شیبودم آرا

کردند،  ی خوش و بش م هیهمسا  انسالیدر بود و با زن م  یسپهر که جلو دن یبا درا باز کردم.  در
در منتظرم   یقرار بود فقط جلو د؟یایباال رفتند. چطور به خودش اجازه داده بود تا باال ب  میابروها
 بماند.  

 کنم. با لبخند گفتم:  یزن آبرودار  یکردم جلو یسع

 سپهر؟  یعه اومد -

 .  یبخند واقعل ک ی هم لبخند زد اما  او

 ؟ یسالم، حاضر  -

به   شیام، صورتش منقبض شد و لب ها یخرس یلباس ها دنینگاه کرد. با د میبه لباس ها سپس
انداخت. با انگشت شست و اشاره اش خنده اش را جمع و جور کرد   نییخنده باز شد اما سرش را پا

 نگفت.  چیه گریکرد نخندد و د  یو سع

 از او تشکر کردم گفتم: نکهی دادم و بعد از ا هیرا به دست زن همسا کاسه
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 کنم. قبول باشه نذرتون.  یم یی رایازتون پذ گهیوقت د هی شاالیا دیببخش -

 باشد، گفت: هم انگار که حالش گرفته شده  او

 .  زیعز هیچه حرف نیا -

 به سپهر اشاره کرد و گفت:  سپس

 ه؟ یزیچ ینکنه نامزد ه؟یگل ک یآقا نیا -

 کرد و گفت:  یدست شیبه سپهر نگاه کردم و که او پ  یسرد به

 منه خانم.   ی. افسانه دختر عموستی ن  یز یچ ن ینه همچ -

 که انگار خسته شده بود، گفت:  یدر حال  سپس

 . یا ی مونم تا ب یمنتظرت م نی پس من تو ماش -

 با رفتنش گفت:  هیتا سوار آسانسور بشود. زن همسا  میرا تکان دادم و منتظر ماند سرم

 وقتت رو گرفتم.  ادیبرو. برو حاضر شو که ز -

 . ادی نه اون زود اومد. قرار بود ساعت نه ب -

  وانیل نکهیقرار دادم و بعد از ا خچالیکردنش و رفتنش، وارد خانه شدم. آش را داخل  یخداحافظ  با
 را بپوشم.  میبودم شستم، سراغ اتاقم رفتم تا لباس ها ختهیر جیبزرگم را که داخلش آب هو

  میشدم. هنوز ن یساعت نه آماده م دینه و من هم با نکردم. او به من گفته بود ساعت یعجله ا چیه
ام را کردم تا   یشگیهم  شیشدم اما همان آرا شیراحت مشغول آرا  الیساعت وقت داشتم. پس با خ

 ام.   دهیفکر نکند که به خاطر او به خودم رس

 بود، از فرصت استفاده و آن را پاک کردم و دوباره زدم.   دهیکرم رنگ دستم پر  الک

 پمی و ت دمی را برداشتم و پوش  یبنفش رنگ یشدم. مانتو  میمانتوها نیغول انتخاب کردن بمش سپس
 ام هم کاملم کرد.  یمشک فیو ک  یکردم. کفش پاشنه هفت سانت  لیتکم یرا با شال و شلوار مشک 
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نگاه کردم.   وارید یزدم و به ساعت رو  شخندیمبل انداخته بودمش ن یکه رو  لمیزنگ موبا دنیشن  با
مبل   یرا از رو  لمیکه موبا نیبه نه مانده بود. سالنه سالنه از اتاق خارج شدم و بعد از ا قهیپنج دق

 پاسخ مانده بود نگاه کردم.   یسپهر که تماس گرفته بود و ب  یبرداشتم، به شماره 

 یُنه جلوزدم تا راس ساعت  رونی و از خانه ب  دمیبهانه دستش ندهم، به خودم جنب نکهیا یبرا
 طور هم شد.    نیباشم. هم نشیماش

بودنم مطمئن   قیاز دق نکهیداخل دستم نگاه کردم و بعد از ا یساختمان را که بستم به ساعت مچ درِ 
 بود قدم برداشتم.   ابانیکه آن طرف خ  نشیشدم به طرف ماش

  یز یاما چ ژستش ضعف رفت  یمانده بود. دلم برا نهیزده بود و دست به س هیدر سمت خودش تک  به
 گفت:  یکرد. با کالفگ یشدنم به خودش را نگاه م کی. نزداوردمی خودم ن  یرا به رو

 چه عجب!  -

اش را از   هی. او هم تک ستادمی. کنارش ااورمیزدم. خوشحال بودم که توانسته ام حرصش را در ب   لبخند
که به لطف کفش   شی. پشت چشم نازک کردم و صاف به چشم هاستادیبرداشت و صاف ا  نیماش

 بودند، زل زدم. گفتم:  میپاشنه بلندم حاال درست رو به رو یها

 دنبالم.  یای ساعت ُنه م ی تو گفت -

 ساعد دستم را باال آوردم.  متفکر

 .  یصبر کرد قهیدق هی نکه یاست. شرمنده به خاطر ا قهیدق کینه و  -

 کمک راننده سوار شدم. یصندل یرو  شخند،یپر از حرصش گرفتم و با ن  ی  افهینگاهم را از ق بعد

باز   یگذشته بود که خسته شدم. سرم را به طرف پنجره   قهیدق کی. حدودًا ستادیهمان جا ا یکم
 طرف راننده بردم و گفتم:  یشده 

 برگردم خونه م؟ یایاگه نم -

راننده خم شده بودم    یصندل یخراب به طرفم برگشت. در دلم پوزخند زدم و همانطور که رو یاعصاب  با
 نگاهش کردم.  تی با جد
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 میو درست سر جا دمیو در را باز کرد تا سوار شود. خودم را عقب کش دیبه صورتش کش  یدست
شدم که حرکت  شدم و منتظر   رهی ساختمانمان خ یخلوت جلو ابانینشستم و کمربندم را بستم. به خ

 نبود.   یکند اما باز هم از استارت زدن خبر 

 را تر کردم و گفتم:  لبم

 تا من لباس بپوشم و صورت زشتم رو بپوشونم، نه؟ یساعت منتظر موند  میبهت بر خورده ن یل یخ -

زدند.   یبه طرف من بودند و دودو م شیزدم و سرم را به طرفش برگرداندم. مردمک چشم ها  پوزخند
 زدم و در دل گفتم:   یپوزخند

مسخره اس؟   یشوخ  هی زیهمه چ  ی و بگ یبگم که پنج سال تموم منتظر بودم تا برگرد  یپس من چ -
رو   میرو نشنوم و بتونم زندگ میقلب زخم یبگم که پنج سال تموم احساساتم رو کشتم تا صدا یمن چ

بگم؟ من   یمن چ ،یشد یعصبان ینطور یساعت منتظر موندن ا میتو به خاطر ن یجلو ببرم؟ وقت
 ازت گله کنم؟   یر چجو

 به زبان آوردم:  و

  ؟ی فتی راه ب یخوا  ینم -

سوز داشت و   یرا بست. هوا هنوز آنقدر سرد نشده بود اما کم  نیماش یو پنجره  دیکش یق یعم  نفس
  یآورد. م یداخل م یشتر یسرد را با فشار ب یکم یهوا نیماند، ا یپنجره که در حال حرکت باز م

 شود. یدانستم که او چقدر راحت سردش م

باد گرفتم و چشمانم را   یسمت خودم را باز کردم و سرم را جلو یو آزارم باد کرد. پنجره   تیاذ رگ
سرد مقابله کند  یکند تا با هوا  یم یخورد و سع یوول م شی دارد سر جا نکهیبستم. با احساس ا

 زدم.   شخندین

  یم تشیاذ ینطور یدادم و پنجره را بستم. اگر ا هیتک ی ا به صندلزدم. سرم ر ب یبعد به خودم نه اما
کنم. اما   یخواهد رفتنش را بر سرش تالف  یام و دلم م یکه هنوز از دستش عصبان  دیفهم یکردم م

  نیا درخواستم بفهمد که  یاش باشم. نم  چهی خواستم دوباره باز  ی. من نمدیفهم یرا م  نیا دینبا
 خواستم بفهمد که هنوز هم فراموشش نکرده ام.  یتنگ شده. نم ش یمدت چقدر دلم برا
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خواهم بعد از   یبدهد اما نم  حیخواهد توض  یدانم چه را م یبدهد. نم  حی خواهد توض  یم امروز
قابل قبول   لی دل کیواقعًا  دی"من" بابت رفتارم شرمنده باشم. شا د،یخواهد بگو  یهر چه که م حِ یتوض

 فتن و تنها گذاشتنم داشت، نه صرفًا درس خواندن.  ر یبرا

 یقانع کننده ا لیدل چیتوانست داشته باشد؟ معلوم است که ه  یم یلیام جمع شد. چه دل افهیق
 . دیصبر کند تا برگردد و بعد بگو  نکهیگفت نه ا یوجود ندارد. اگر وجود داشت همان موقع به من م

شد و من امسال هم  یداشت کم کم شروع م  زیی نگاه کردم. پا رونی دادم و به ب  رونی را با فشار ب نفسم
خشک شده راه  یبرگ ها یرو م یرا نداشتم تا با هم برو یگر یفرد د چیتنها بودم. امسال هم کنارم ه 

م و از کنار هم  ییاز عشق و عاشق شدنمان بگو گریهمد یبرا  م،یخوش باران را استشمام کن یبو م،یبرو
بدون  ی. امسال هم تنها بودم. مثل تمام پنج سال قبل. مثل تمام سال ها مین خوشحال باش بودنما
 سپهر.  

شدم.  رهیخ میکه آمده بود یو به کافه ا نهیشدم. دست به س ادهیدر را باز کردم و پ  م،یدیرس یوقت
شدنمان   بود که همان هفت سال قبل عشقش را به من اعتراف کرده بود و دو سال بعد، جدا یکافه ا

 را در آن به گوشم رسانده بود. 

  نجای. انگار انجایا میچه آمده ا یبار برا  نیا ستیبگذراند. معلوم ن ری خودم فکر کردم که خدا به خ با
. و  میکنار هم باش میتوان  ینم گرید  نکهیقرار بود محل اعترافات ما باشد. اعتراف به عشق و اعتراف به ا

 حال اعتراف به چه؟   

  ریینگاهم را تغ ری مس نکهیشد. من هم بدون ا رهی. به من خمیداخل کافه نشست  یزهای از م یک ی پشت
 گفتم: م،یشدم. سفارش که داد رهی اش خ  افهیبدهم، به ق

 ؟ یشروع کن  یخوا  ینم -

 انداخت و گفت:  ن ییرا پا  سرش

 بهونه بود.  هیهمه ش  -

را بغل   میانداختم و بازوها  شانیام را رو  ینیگذشتم، سنگ زی م یرا رو مینج هادرهم رفتند. آر میها اخم
 کردم.  
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 رفتنم رو بهت بگم.    یاصل لینتونستم دل -

 : دم یشد. آب دهانم را قورت دادم و پرس ری به وجودم سراز ینگران

 ؟ یداشت  یل یچه دل ؟یاصل لی دل ه؟یمنظورت چ -

 به دهانش دوختم. نگاهش را باال آورد و با چشمان ناراحتش گفت:  چشم

 من سرطان داشتم.   -

در قلبم فرو   یز یوا رفتم. نگاهم به چشمانش دوخته شد و چ   یصندل یدهانم نشست و رو یرو دستم
 رفت.  

هم  نیهم  ی. برایرفتن  ای یبه پام بمون یکه بخوا میدونستم موندن  ینتونستم بهت بگم چون نم -
  یتا اگه دوباره سالم شدم برگردم و اگه هنوز به پام مونده باش ای برم اون سر دن ییدادم تنها حیترج 

 رو بهت بگم.   زیهمه چ

مدت،   نیرا فشرد. در تمام ا میافتاد و بغض گلو نییدهانم پا یبه چشمم نشست. دستم از رو اشک
بودم.   ییدر چه فکرها نجایکرده و من ا یبا مرگ دست و پنجه نرم م   ییبه تنها ب،ی در آن مملکت غر

بودم. او با   ییکایرنگ آمر کیهزار و  یکرده و من به فکر دخترها یاو با مرگ دست و پنجه نرم م
  دهیبعد از آن را به جان خر ییو تنها  یدرمان یم یسرد سر و کار داشته و زجر ش ی ها مارستانیدکتر و ب

 بود و من... 

اش چشم  دهیشده اش و به صورت رنگ پر فیسرش نگاه کردم. به اندام الغر شده و ضع یکاله رو هب
 : فشرد، گفتم  یرا م میکه گلو یدوختم. با بغض 

 با ابروهات.  خته؛یمژه هات هنوز نر -

 و با لبخند گفت:  دیکش یق یعم  نفس

وباره در اومدن اما موهام  تموم شده. اونا د میدرمان یمی شه که درمانم و ش یم  یهفت ماه ش یش -
 رشد نکردن.    دیکه با یهنوز اونقدر 
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  گریهمد یرا رو میانداختم. پلک ها ن ییرا در دهانم فرو بردم و سرم را پا می . لب هادیام لرز چانه
  کی یدادن به او نزده بودم. حت  دیام یزنگ هم برا کی  یمدت حت  نیگذاشتم. من احمق، در تمام ا

 زنگ ساده...

دستم نشست و دستانم را   یرو یسر دادم. دست هیرا با دستانم پوشاندم و آرام اما از ته دل گر  صورتم
 کرد.   یکه داخلش بود داشت خفه ام م  یسوخت و بغض  یم میبرد. گلو نییپا

اش را کنارم آورده و کنارم نشسته بود چشم دوختم. دستانم را  یصورت مهربانش که حاال صندل به
 کرد گفت:  یداخل دستانش گرفت و همانطور که با برق داخل چشمانش نگاهم م

خبرات به    یتو. فکر نکن خودت بهم زنگ نزد یمن هم برا یسخت بود. هم برا یلیمدت خ  نیا -
 یدونستم برا ی. نم یو تو خودت رفت یشدحوصله  یکه چقدر ب دمیشن  ی. از زن عمو مدهیگوشم نرس

 میچون سرطان مغز میدونستم به خاطر منه. بهت گفتم تموم کن  یتو. م یبرا  ایخودم ناراحت باشم 
 بود و فقط خدا بود که کمکم کرد که تونستم معالجه شم.   میخبد

 چیه شانیرو  نکهیبدون ا ختند؛یر  یم نیی پا یک ی یکی میرا به دستانمان داد. اشک ها نگاهش
 داشته باشم.   یتسلط 

 ی. فقط مامان و بابام میناراحت بش  نیاز ا شتری خواستم ب  یگفتم اما نم یبهت م  دیبا دیشا -
 دونستن با زن عمو. قسمشون داده بودم که بهت نگن. ازشون دلخور نشو.  

 و دوباره به چشمانم زل زد.   دیکش آه

 رم از تو و رفتار سردت ناراحت بشم.  . منم حق ندایناراحت بش یاز منم حق ندار  -

 گونه ام را آرام پاک کرد.  یرو اشک

 باشه؟  م،یدوباره شروع کن ایب -

 

 *** 

 ام گذاشته بودم.  یشانیپ یداده و ساعدم را رو  هیتک  یشبنم نشسته بودم و سرم را به صندل  کنار
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هم  میپزشک یگروه ها یبودم. تو دهیپسر جد نیتا صبح تو فکر ا شبیکنه شبنم. د یمغزم درد م  -
و بعد بدون درد بلند    نییپا فتهی از ده طبقه ب یکیممکنه که  ریغ نیهمه گفتن ا دمیدر موردش پرس

کنه،  نجکه ُمرده، تش یدر حال   یک یشه که  یم دمیازشون نپرس گهیشه و بالفاصله بتونه راه بره. د
 ک کنن. به عقلم ش  دمیچشم باز کنه و بعد کامل بلند شه. ترس

 متفکرش گفتم:  ی افهیق دنیچشم نگاهش کردم. با د یگوشه  از

 ؟ یباز تو فکر  هیچ -

آورد و   رون ی ب شیدندان ها نی زد. آن را از ب  یرا داخل دستش گرفته بود و سرش را گاز م خودکار
 متفکر گفت: 

 .  هیزامب -

  یکرد و انگار اصالً شوخ یکه اصالً من را نگاه هم نم ییباال رفتند و با حالت استفهام به او میابروها
 نداشت، نگاه کردم.  

  یکه م ییشو جان جدت. اون از جن ها  الیخ  ی. بیش  یغرق م  االتتیخ یتو  یدار  یلیخ گهید -
و کل   یزن   یما هم سر م یایبه دن دی. فکر کنم کال هر موقع عشقت کش هیزامب نیهم از ا نیا یگفت

 . یگذرون یخودت م یایو دن  هپروت یزمانت رو تو

 شده بود، با لبخند گفت:  رشی که تازه وارد پذ نگار 

 ه؟ یچ ی زامب -

که شبنم با همان حالت متفکرش، با چشم  یل یموجود تخ کی میباال انداختم و خواستم بگو یا شانه
 بود، گفت:  رهی نقطه خ کیکه به  یشده و در حال  زیر یها

سر و   یرعادی شده بودن. لرزش غ اه یچشماش س یدیکرده. سف یپسره، ُمرده بوده اما حرکت م نیا -
پاره   کهیبعد از مرگ تونسته حرکت بکنه، بدون درد از جاش بلند شه و با اون بدن ت  نکهیبدنش و ا

 رو داره.   یزامب هی یها یژگیو قاً یتکون بخوره. دق

 اش را خاراند و ادامه داد: ین یب ی غهیت
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کنن. فقط ممکنه   یشنون و درد رو حس نم  یرو نم  یز ی . اونا چیزامب گنیمتحرک م یبه ُمرده ها -
 یها  یتونن زامب  یزنه. اونا با گاز گرفتن م یداره حرف م  یاوقات بتونن متوجه بشن که ک یگاه

 که اون پسر با دوستش کرده بود.  یکنن. درست مثل کار  جادیرو ا گهید

 هیبود و تک  دهیدرشت شده به نگار نگاه کردم. نگار هم که مثل من ترس ینشستم. با چشم ها خیس
 برداشته بود، رو به شبنم گفت:  زی اش را از م

 ...  یعنیدرصدم حرفت درست باشه،  هیاگه  -

 کرد که ادامه دادم:  مکث

 . می وقت ندار ادی ز یعنی -

 .  میدیو به طرف تلفن رفت. من و نگار هم به طرف بخش دو دیجه   شیاز جا شبنم

و به عقب   میافتاده بود متوقف شد نی زم یکه رو یجنازه ا دنیبا د م،یبگذر میراهرو که خواست  چیپ از
 . میدیپر

توانستم از  یهزار بود. نفسم حبس شده بود و نم  ی دهانم گذاشتم. ضربان قلبم رو یرا رو دستم
 شوم.  نگار با خبر  تیوضع

بعد که از شوک خارج شدم،   یکردم خودم را آرام کنم. کم یزدم. نگاهم را از جنازه گرفتم و سع پلک
دستم را  یدستانمان مانده اند که کس  یرو گریکه چند نفر د نمیخواستم چند قدم جلوتر بروم و بب  یم

 راحت شد.  المینگار خ  دنیکه با د دمیگرفت. با هول به عقب برگشتم و دستم را کش

 .  مینگهبانا رو خبر کن دینرو خطرناکه. با -

فاصله هم مشخص بود نگاه کردم.   نیگردنش، از ا یگاز رو یغرق در خون که جا یدرد، به جنازه  با
و او فرار   می ری را بگ  شیجلو میاگر نتوان  یرفتم. ول یم دی کردم. نبا یصبر م  دیگفت. با ینگار راست م

  یپر م  ؟یشود از زامب  یآن وقت شهر پر م  رندش؟یبرسند و بعد نتوانند بگ ریکند چه؟ اگر نگهبان ها د
 متحرک؟   یشود از مرده ها

 رم خبرشون کنم. تو هم مراقب باش.   ی. من مدنی َاه جواب تلفن رو نم -
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دانستم که دارم خواب   ی. من مدمید یام را چنگ زدم. داشتم خواب م زده از مقنعه رونیب یموها
  یایدر دن ییاند. جا یلیتخ یها  الیها و سر لمیها فقط داخل ف یزامب  ؟ی. اصالً کدام زامبنمیب یم

 ندارند.   یواقع

چشمم بود داشت به تفکرم دهن  یکه جلو ی. اما جنازه ایندارند، آر  یواقع یای در دن ییها جا آن
را به مرض خودش   هیو او هم بق  گرید یزامب  کیخواهد بشود  یجنازه هم م نی ا یعن یکرد.  یم  یکج

 مبتال کند؟ او هم...  

دادم. نگار و شبنم   رونی آمدن نگهبان ها دستان لرزانم را مشت کردم و نفس حبس شده ام را ب با
 ند.  پشت سرشان آمدند و کنارم قرار گرفت

  مارانیشش تا از پرستارها و دو نفر از ب ایچه خبر شده است. پنج  مین یتا بب میسر نگهبان ها رفت پشت
 هوش بودند.   یافتاده بودند و ب نی زم یرو

  شانیکی گذرم، دست  یکه از کنارشان م یدهانم گذاشتم. هر لحظه منتظر بودم تا وقت  یرا رو دستم
 باز کردم.    شتریرا ب می. از فکرش به تنم لرز افتاد و لبم را گاز گرفتم و چشم هاردی را بگ میپا

 ایبدنشان،  یرو  قیعم ییو با زخم ها یپاره شده و خون  یغرق در خونشان بود و با لباس ها ن،یزم
  چه شده بوده؟ جنگ نجایافتاده بودند. ا نیزم  یدر داخل اتاق ها رو ایدر وسط راهرو  ای  واریکنار د

 .دبو  دهیسر و صدا؟ به خودمان لعنت فرستادم. کاش زودتر به مغزمان رس یب  یبوده؟ جنگ

راهرو آمد توجهمان به آن طرف جلب    یکه از اتاق انتها  ییها شهیشکسته شدن ش یصدا دنیشن  با
 . میو اضطراب در همان وسط خشک شد شی و ما هم با تشو دندیشد. نگهبان ها آنجا دو 

 و صدا داخل اتاق باال گرفت. شبنم آرام گفت:  سر

 .  دیریمن رو دست کم بگ یراست گفتم؟ ه نیدی. دهیزامب هیگفتم پسره  -

 آرام تشر زد:  نگار

 .  میافتضاح رو جمع کن نیا میتون  یم یچطور  نیشبنم؟ فکر کن بب نهیاالن مشکلمون ا -

ن را در دهانم احساس کردم اما آن لبم را به دندان گرفتم و مشغول کندنش شدم. طعم خو پوست
 .  دیرس  یکه در فضا غوطه ور بود نم یخون یوجه به بو چیطعم خون به ه
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را   شیکه دست ها ییبه نگهبان ها شیخواست با دندان ها  یو م دیلرز یبعد پسرک را که م یکم
  یک یآن ها،  و میدیخودمان را عقب کش دنشانیآوردند. با د رونیگرفته بودند حمله کند، از اتاق ب 

 بردند.  زولهیهوش را به اتاق ا یب یها  یزامب  یهمه  یکی

سر خوردم. بعد از   نیزم  یلرزانم قوت خودشان را از دست دادند و رو یدادم. زانوها هیتک  وارید به
 را بستم. میدادم و چشم ها هیتک  واریرا دراز کردم و سرم را به د مینشستم، پاها نکهیا

نقش بسته   شی که رو یناشناس  یروپوشم در آوردم و به شماره   بیزنگ خوردن تلفنم، آن را از ج با
تلفن را قفل کردم و بعد از خاموش   یحتمًا مزاحم است صفحه  نکهیا ال یبود نگاه کردم. با خ 

 آمد چشم دوختم.  یکردنش، به شبنم که داشت به طرفم م

 . گفت: را در بغلش گرفت شی نشست و زانوها  کنارم

 بکن.   یکار   هیافسانه تو رو خدا  -

 : گفتم

 کار کنم؟   یچ -

 ادامه دادم: سپس

 کنه؟   ی. چرا نگار همه کارات رو میتو مثالً سرپرستار  -

 به جانب نگاهم کرد و گفت:  حق

رو   هیها و بق یاون زامب  یخودم تمام کارا  ی. واقعًا انتظار دار ختهیبه هم ر التمیمن االن تمام تخ -
 . ری کنه. سخت نگ ی. داره کارش رو مگهیپرستاره د هیبکنم؟ اون هم 

 روانه اش کردم و گفتم:  ه یعاقل اندر سف ینگاه

 هست؟  یز یها هم چ یبردن زامب  نی در مورد از ب التتیاون تخ یتو -

 را تکان داد.   سرش
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دونم.   ینم  یز یشون هم چرفتن  نیشه دوباره کشتشون. در مورد از ب  یبار ُمردن پس نم هینه. اونا  -
 بگردم.  دیبا

 دادم.  رون ی را آه مانند ب نفسم

  تشیبه بار اومده. پس فردا مسئول یهم خبر بده که چه افتضاح مارستانیب س یباشه. بگرد. به رئ -
 گردن من و تو.  فتهین

 

 *** 

با نشستن  بعد یشدم. کم   رهیبچه ها خ یو به باز  میکوچه مان نشستم. به رو به رو یپارک تو داخل
 .  دمیدر کنارم از جا پر یکس یناگهان

سرش گذاشته بود و   یرنگش را رو یآب  شرتیکه کاله سو یقلبم گذاشتم و به پسر  یرا رو دستم
 . یبود و قو دهیاما اندامش ورز دمید یاش نم  افهیاز ق یز ی بود نگاه کردم. چ  نییسرش پا

 .دیبه گوشم رس  شیآشنا یشدم که صدا  رهیغضبناکم را از او گرفتم و دوباره به رو به رو خ  نگاه

 اون پسر از طرف انجمن فرستاده شده.   -

 شدم.  رهی خ شرتشیکاله سو ریرخ پنهان شده در ز  میباال رفتند. به ن میابروها

  د؟یمتوجه نشدم. با من  -

لبش حس   یصورتش را به طرفم برگرداند. پوزخند گوشه بود، باال آورد.   نیی را که تا االن پا  سرش
.  دمیهم ترس یآوردنش اخم کردم. کم ادیشدم. با به  قیاش دق  افهی را به وجودم منتقل کرد. به ق یبد

 درست گفته بود، اگر حرفش در مورد جن هم درست بود چه؟   یشبنم در مورد زامب 

  ؟یکرد بمیتعق  نجایتا ا -

 پررنگ تر شد. بدون توجه به سوالم گفت:  پوزخندش

 . یداد یبه تلفنت جواب م دیبا -
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چشمان   یجلو ه،یو بعد، در صدم ثان  دیکل صورتم را کاو زش ی رآمی . تلفن؟ نگاه تحقختیفرو ر قلبم
 شد.  دیوغ زده ام ناپد

 دیناپد نیهم ا یکس  نمیشدم. به اطراف نگاه کردم تا بب رهیاش خ  یخال یو به جا   دمیجه میجا از
  نجایکار خودشان بود و انگار نه انگار که من هم ا ینه. اما همه حواسشان پ ایاست  دهیشدن را د

 هستم.  

 اش نگاه کردم. عقب عقب رفتم. یخال یبه جا  دوباره

و از آن   دمیکه از خودم سراغ داشتم به طرف خانه ام دو  یلرزانم قدرت گرفتند و با تمام سرعت یپاها
وقت شب    نیبه سرم زده بود و ا ی رو ادهیپ یم. به خودم لعنت فرستادم. اصالً چرا هواجا فاصله گرفت

  داریدستم گرفتم. ب از یشگونیشده بودم. ن یاالت یشده بودم. حتمًا خ   یاالتی آمده بودم؟ حتمًا خ رونیب
 شده ام خودم را قانع کردم.  یاالت یفکر که حتمًا خ  نیبودم. اما با ا

  یگذشتم، خودم را داخل آسانسور پرت کردم. دستانم را رو اطیو از ح دمیبه ساختمانمان رس یوقت
 شده بودم.  یاالت یزانوانم گذاشتم و نفس نفسم را با قورت دادن آب دهانم آرام تر کردم. حتمًا خ

  دیدر را با کل دم،ییپا  یکه اطراف را م یر حال شدم. د ادهیمورد نظرم از آسانسور پ  یبه طبقه  دنیرس  با
باشم،   دهی خانه ام انگار که به آرامش گاهم رس دنیباز کردم و داخل رفتم. برق را که روشن کردم، با د

 مبل پرت کردم و زانوانم را در آغوش گرفتم.  ن یاول یخودم را رو

کرده بود چه؟ اگر تا   بمیتعق  نجاینشستم. اگر تا ا خیو س دمیزنِگ در، به خودم لرز یصدا دنیشن  با
کنم به   یاش م  یعصبان  نکهیدادم در را باز نکنم اما بعد با فکر به ا یم  حیدنبالم آمده بود؟ ترج  نجایا

 طرف در رفتم.  

 یهم عرق سرد دیای در را باز کنم داخل ب نکهیتواند از در عبور کند و بدون ا یکه او م قتیحق  نیا با
که داخل   یجز آن پسر پشت در است. همان پسر  یراحت شد که کس المیکمرم نشست و هم خ یرو

  را مانی که داخل باغ جلو ییاز همان پسرها  یکیشده بود و  رهی و کنار تختمان به ما خ یغذاخور 
 گرفته بودند.
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ا آرام باز  در گذاشتم و آن ر ی رهیدستگ  یرا رو  گرمیکه هنوز تنم بود را چنگ زدم و دست د ییمانتو
زدم. در را کامل   یواقع  یو لبخند دمیکش  یدر، نفس راحت یاز ال هیزن همسا ی افهی ق دنیکردم. با د

 باز کردم و گفتم: 

 داخل.  دییبفرما د؟ یسالم. خوب هست -

 شب هم کنارم بماند.  یبرا یخواستم خواهش کنم حت یم چ،یکه ه داخل

 شم.  یسالم دخترم. ببخش مزاحمت م -

گفتم   یگفتم؟ م یچرا چه م دیپرس یخدا شما را فرستاد که زبان به دهان گرفتم. اگر م میبگو خواستم
کرد؟   یشد؟ آن وقت به عقلم شک نم بیغ هیاز ثان یکه درست در کنارم نشسته بود در کسر  یکس

  یبرا دم؟کر یرا هم اضافه م می، توهم زدن هاانداخته بود یکاف یصورتم که مرا از چشمش به اندازه 
 ها هم تنها گفتم: نیهم

 .  دی. مراحمهیچه حرف نیا -

  یکس  نکهیکردن از ا دایپ نانیشد. دور از چشم او، نگاهم را به اطراف گرداندم و بعد از اطم داخل
 آن را بستم. پشت سرش وارد خانه شدم و در همان حال گفتم:  ست،یپشت در ن 

 . دیآورد ف یشد تشرچه خوب  -

 گفت:  یبه لوازم خانه انداخت و با مهربان یا دارانهیاز مبل ها نشست و نگاه خر یک ی یرو

 ! یخوب ی قهیبه به! چه سل -

 مهمانم موفق باشم.  نیاز اول ییرای و در پذ  اورمیب ش یبرا  وهیم یهم به آشپزخانه رفتم تا کم من

 .نمی ماهت رو بب یخواستم رو ا،ی زحمت نکش ب -

و   دمیآه کش ند؟ ی را بب شی سرخ رنگ رو یکه توانسته بود رگه ها یماه یکدام ماه؟ رو یماه؟ رو یرو
 بردم.  رونی را با خودم از آشپزخانه ب یدست شیو دو عدد پ   وهیظرف م

قرار   یدست  شیپ  شیگذاشتم و جلو زیم یها را رو وهیساعت نگاه کردم. حدود هشت شب بود. م به
 دادم. سپس گفتم: 
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 دونم.   یمن هنوز اسمتون رو هم نم  یچه خبرا؟ راست -

 اسمم مهالست افسانه خانم. -

 ها را برداشت و مشغول پوست کندنش شد.  بیاز س یک یاش  یبا همان لبخند دوست داشتن سپس

هول زده  بود که بلند شد تا برود که که میساعت هشت و ن م،یدر و آن در حرف زد نیکه از ا یکم
 گفتم: 

 حاال.   د یداشت فیکجا؟ تشر -

 زد و گفت:   لبخند

 خونه.  ادی دخترم. برم االن پسرم م گهینه د -

ام کنکاش کرده بود، در   یحرف، او که تا به االن در تمام گذشته ام و زندگ نی بعد از گفتن ا سپس،
و با ترس از تنها  بلند شد و به طرف در رفت. من هم ناچار  شی چشمان هراسان من از جا یجلو

 ام به دنبالش رفتم تا حداقل بدرقه اش کنم.  ی خال  یماندن در خانه 

.  دمیکرد و به طرف خانه اش رفت، با ترس در را بستم و از پشت به آن چسب یدوباره خداحافظ  یوقت
کردم. قلبم   یکمرم نشست و احساس خفگ  یرو یگرداندم. عرق سرد میرو به رو ینگاهم را در فضا

 .  دیکوب یز اندازه محکم م ا شیب

تختم انداختم و  یو بدون خاموش کردن چراغ ها خودم را رو دمیبه طرف اتاقم دو یادیسرعت ز با
شدن آن پسر هر   بیغ یخواستم بخوابم. لحظه  ی. معلوم نبود چطور مدمی پتو را تا گردنم باال کش

 لرزاند.   یو تنم را م دیچی پ یمدام در سرم م  شیبست و حرف ها یچشمم نقش م یلحظه جلو

 *** 

 بهت نگاهش کردم.  با

 رو ندارم. چرت نگو لطفًا.   گهیجنجال د هی یتو رو خدا من اصالً حوصله  -

 نگاهم کرد و گفت:  یبا نگران  شبنم
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 تونم باور کنم. یخودمم هنوز نم  -

 گفت:  نگار

اجازه نداشت   یبودن. کس زولهیاتاق ا یشن. اونا تو بی فهمم چطور ممکنه همه شون غ یاصالً نم  -
 .  رونی ب ادی تونست ازش ب یهم نم  یبره اونجا. کس 

بودم و تا صبح نتوانسته بودم   دهیکابوس د شبیام فشردم. د  قهیشق یدستانم را رو  انگشتان
 شد.  یم  یبودم. مغزم داشت متالش دهیبخوابم. شب قبلش هم نخواب

 شه.   یباورم نم نمیتا خودم نب  -

 گفت:   د،یچی پ یکه انگشتانش را از فرط استرس در هم م یدر حال  شبنم

و صداش رو در   مینزن   یکرد. گفت فعالً ازش حرف دشییهم تا مارستانی ب سی . رئنیخب برو بب یل یخ -
 کنه. یر یگ یتا خودش پ میارین

 باز مانده بود.   دهانم

 زد؟  یحرف  نیواقعًا همچ  -

 کنه.   یم یر یگی . خودش پ مینکن ریگفت ما خودمون رو درگ -

تمام شده   ز ی همه چ یعنیکرده بود   دشییکه تا  مارستانی ب  سیگذشتم. رئ شانی اتاق خال دنید ری خ از
بودم،  دهیآن پسر فهم  یاز حرف ها شبیبود. البته تمام که نه، تازه شروع شده بود. آن طور که د

 شد.  یتازه داشت شروع م  زیهمه چ

 اتاقم نشستم. گفتم:  یصندل ی رفتم و رو زمی را به دندان گرفتم. پشت م لبم

 شم.   یم وونهیکنم دارم د ی شده. احساس م بیعج   یبچه ها همه چ -

 گفت:  ینشستند. نگار با اخم و نگران زمیم یرو به رو یها ی صندل  یها هم رو آن

 شده؟  یباز چ  -

 دامه داد:ا شبنم
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 ده؟یپسرا رو دزد یک یچرا؟ به نظرت  -

 میعوض کردن لباس ها یبرا یبودم و هنوز فرصت دهیزده از شالم را چنگ زدم. تازه رس رونیب یموها
 نداشتم.  مارستانیب  یبا لباس ها

 افته.   یداره م ییاتفاقا هی یدونم. ول ینم -

 و رو به شبنم ادامه دادم:   دمیکش یق یعم  نفس

 جنه؟ یگفت ی اون پسره بود که م  -

 : دی . نگار پرسدمینگار را د یشدن نفس شبنم و باال رفتن ابروها حبس

  ه؟یافسانه؟ جن چ یگیم یچ -

 آنچه که اتفاق افتاده بود. یکردن همه  فیام را پس نزدم و با همان حالم شروع کردم به تعر ینگران

نداشت. حرفم که تمام شد، شبنم  یبهتر  تی. شبنم هم وضعدیپر یم شتریلحظه بنگار لحظه به  رنگ
 که ماتش برده بود و خشک شده بود گفت:  یدر حال 

 ؟ یچ  ادیاگه دنبال منم ب  -

 تکان دادم و گفتم:  ش ی را با تاسف برا سرم

فقط گفت اون پسر   ه،یکار کنم؟ اصالً نگفت دنبال چ یبه حال من بکن. چ یفکر  هی ؟یتو هم دوست -
 دادم. اصالً کدوم انجمن؟  یبه تلفنم جواب م  دیاز انجمن اومده و با

ام نشست و   یشانیپ یعرق، رو ی. دانه هاختیر   نییپا یزنگ تلفنم قلبم ُهر  یصدا دنیشن  با
 داخل اتاق حکم فرما شد.   یسکوت مرگ بار 

. نگاه پر  دمیبود لرز شیکه رو یناشناس  یشماره  دنیبود دادم. با د زیم یرا به تلفنم که رو  نگاهم
 گرفت.   یام م هیداشت گر گریالتماسم را به شبنم دادم. د

 افتاد گفت:  یداشت پس م گریکه د نگار

 خودشه؟   -
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  دنیبردم که با شن ملیتکان دادم. دستم را به طرف موبا نییدهانم را قورت دادم و سرم را به پا  آب
 هراسان شبنم که با هول گفت:  یصدا

 جواب نده.   -

  تی قلبم گذاشت. من نسبت به آن ها وضع ی. چپ چپ نگاهش کردم و دستم را رودمیخودم لرز به
  یداشتند من را م شتریراهکار به من بدهند اما ب کیکرده بودم تا  فیتعر شانی داشتم. مثالً برا یبهتر 

 ترساندند. 

سبز را لمس   ی نهیشوم، گز مانیپش نکهیزنگ تلفن قطع شود آن را برداشتم و قبل از ا نکهیا از قبل
کنم  سکیتوانستم ر  یچه؟ نم دیکش  یو همه را به خون م نجایآمد ا یشد و م  یم  یکردم. اگر عصبان

  یم . حتماً ستیدنبال چ قاً یکه دق دمیفهم یم دیاش کنم. با یو به خاطر حفظ جان خودم عصبان
کارش و   یرفت پ  یشد، م  یکارش تمام م نکهیفراهم کنم که دنبالم آمده بود. بعد از ا شیتوانستم برا

 شد.   یکابوس من هم تمام م 

 بله؟  -

  شتریترساندند و ب یمن را م شتری . به دخترها نگاه نکردم. آن ها ب دیلرز یم می، هنوز صداهمه نیا با
 فتند.گر یاز آن پسر، قدرت حرف زدن را از من م

   ؟یدیشن -

پسر   کی کردم که واقعًا  یجن است، فکر م  کیدانستم که  یبود. اگر نم  یخشن اما عاد  شیصدا
 است.   یمعمول

 متوجه نشدم؟  -

 بودم شرط ببندم که پوزخند زده بود.   حاضر 

 شدن.   بیها غ  یامروز اون زامب  -

  یخواسته ا کیکردم. او  رونی را بستم و ترس را از ذهنم و از بدنم ب میکار او بود. چشم ها پس
 فکر گفتم:  نیکرد. پس با ا یخواسته اش گورش را گم م دنیداشت. بعد از به ثمر رس
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 ؟یخوا  یم یچ -

ورودش را    یداد که جلو یاش داشت دوباره ترس را به وجودم راه م یطانیش یخنده  ی. صدادیخند
 گرفتم و گفتم: 

   ؟یهست یچ تو -

 مشهود بود.   شیاش متوقف شد اما هنوز هم تمسخر در صدا خنده

 آدم، مثل تو.   هی -

 در هم رفتند.   میضرب باز شدند و اخم ها کی میها چشم

   ؟یچ -

 تفاوت.  کمی البته با  -

  یام لم دادم. احساس م یصندل  یدادم و رو رونیبا بهت و با تمسخر از دهانم ب کباره،ی را به  نفسم
  یم گریتوانستم راحت تر حرف بزنم. حاال که د یم گریبرداشته شده. د میاز رو میبار عظ کیکردم 

کرد. هنوز فکر   یم  لیراحت شده بود. اما مغزم هنوز داشت تحل   زیهمه چ ست،یجن ن کیدانستم 
 کردم که خوابم. یم

 نه؟  گه،یشدنه د بیتفاوت؟ منظورت همون غ -

 : گفت 

 .  یکن یحتمًا راحت تر باهام برخورد م ستمیجن ن هیمن   یدون یحاال که م م؟ین ی هم رو بب یای چرا نم -

 و ادامه داد:  دیکش یق یعم  نفس

 امشب، همون پارک معروف.   نی . همای. تنها ب گمیرو بهت م زی. همه چمین یهم رو بب ایب -

گذاشتم.  زی م یرا رو لمیآوردم و موبا نییرا که قطع کرد، آب دهانم را قورت دادم. دستم را پا  تلفن
  یبود و آن را رو  دهیام. اما او فهم اوردهی از جن به زبان ن یبود؟ مطمئن بودم که حرف دهیچطور فهم
 ؟ توانست ذهن هم بخواند یبود؟ م  شیتفاوت ها گریهم از د نی بود. ا دهیصورتم کوب
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 دوم«  »فصل

 

از درخت ها   یکی شبنم از پشت  اورم؟یرا با خودم ن یتوانستم به حرفش گوش بدهم و کس یم  چطور
 یجا نزند و از ترس فرار نکند. سع مانیو مراقبم بود. البته اگر در وسط حرف ها  دیکش یم کیکش

 ام.   امدهیکه تنها ن دیفهم  یخواند و م یذهنم را م دیپسر نبا نیکنم. ا رونی کردم فکر شبنم را از سرم ب

 یکه به لبه   یشدم و در حال  رهیپنهان شده بود، خ شرتیکه باز هم پشت سو  یرخ آدم ترسناک  مین به
 گرفتم، گفتم:   یشدم و از او فاصله م  ی تر م کینزد  یصندل

 ؟ یشروع کن  یخوا  ینم -

باالخره سرش را به طرفم برگرداند و  زانوانش گذاشته و رو به جلو خم شده بود.  یرا رو  شیها آرنج
 داد.  هینشست و به آن تک  یصندل یدرست رو

درست پشت سرم. و کامل به طرف   یعن یگذاشت،  یگاه صندل  هیقسمت تک ی راستش را رو دستش
 زد و گفت:  ی شخندیمن کج شد. ن

  ؟یبشنو  یخوا  یم یچ -

 نیدر خودم جمع شده بودم. به تته پته افتاده بودم. چه در نگاهش داشت که تا ا یصندل  ی لبه
آدم است؛ آدم خوار   کیو در دلم تکرار کردم که او هم  دمیکش یق یترساند؟ نفس عم یاندازه من را م

 کنم به زبان آوردم:  یلبش توجه  یبه پوزخند گوشه  نکهیفکر بدون ا نی. و با استیکه ن

   ن؟یهست یاصالً شما ک  د؟یچه کارم؟ شمارم رو از کجا آوردوسط  نیمن ا -

 اشاره اش را باال آورد و گفت:  انگشت

 .  یکی  یکیآروم بپرس بچه جون.  -

 : دمیرا بستم. با باز کردنشان پرس  میو چشم ها دمی کش  یقیاش نفس عم  یحرص از خونسرد با
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   ن؟یهست یشما ک  -

 را تکان داد و گفت:   سرش

   آهان! حاال شد. -

 کردند داد. یم یکه داشتند باز  یبه آن نکرد و نگاهش را به کودکان   یکج شد اما توجه  لبم

کنه،   لیخون آشام تبد یوونایرو به ح  نجایا یاشاره تمام بچه ها هیتونه با  یهستم که م یمن کس -
 متحرک.  یهم به مرده ها  دیشا ای

 حبس شد. خون آشام؟ خون آشام در وسط تهران؟  نفسم

 نشونت بدم؟   یخوا  ی. م یباور کن یتون  یرسه نم  یبه نظر م -

تواند آدم ها را به خون آشام   یخواست نشان بدهد که چگونه م یخواست نشانم بدهد؟ م یم
 کند؟   لیتبد

 باال انداخت و گفت:  یا شانه

 ...دمی. بهت نشون میباشه. پس خودت خواست -

  یکرده بودند؟ از وحش  یدادم. مگر آن ها چه گناه یاجازه را م نیا دیرا به حرکت در آوردم. نبا  زبانم
 آگاه شده بودم.  یپسر کنارم به خوب  یگر 

 ادامه نده. گهیباور کردم. لطفًا د  یکاف یها به اندازه  یاون زامب  دنیبا د -

آدم بود؟ هر چه بود حاال   کیموجود   نیآدم... آدم؟ ا نیاز قبل از ا شتریکردم که حاال ب  یم اعتراف
 کرد چه؟    یم لی. اگر من را هم به خون آشام تبددمیترس یاز قبل از وجودش م شتریب

  یکه نم  ییرا چنگ زد. صدا می کنترل داشته باشم، مانتو شیرو نکهی. دستم بدون ادمیخودم لرز به
 : د ینه پرس ایمن است  یدانستم صدا

 ه؟یچ  نجاینقش من ا -

 شده است، چشم دوخت. دیو به صورتم که حتم داشتم مثل گچ سف دیکش یق یعم  نفس
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 یم یرو به زود زی . همه چیانجمن دیجد  یاز اعضا یک یبعد. فقط بدون تو  ی بمونه برا نیجواب ا -
 . اما... یفهم

دو چشم ترسناکش   نید. نگاهم ببه دلم افتا  یدرهم رفتند. پوزخندش محو شد. حس بد شیها اخم
 شد. ادامه داد:  یجا به جا م

  ؟یا ی مگه قرار نبود تنها ب -

 .  ختیفرو ر قلبم

 هر دو تاتون رو ببرم.   دی. حاال بایکارم رو سخت کرد -

به   ینیسنگ یحداقل کمک بخواهم، که با خوردن ضربه  ای میبگو یز یچشمان وغ زده خواستم چ با
 . دمینفهم یز یچ گریشد و... د اهیس میچشم ها یافتادم، جلو نیزم یچه شد که رو دمیسرم نفهم 

 *** 

 

شد. تق تق  یم  کیپاشنه بلندش بود. داشت نزد یکفش ها یآمد. صدا یم  یکس یقدم ها یصدا
 تق تق...!

از سال بود که  یکرد. چه فصل یمشامم را آزرده م یمتعفن یو بوبه وجودم رسوخ کرده بود   ییسرما
 داد؟ یم یبد یبو نیکجا بود که چن نجایگونه سرد بود؟ ا نیا

 گفت:  یزنانه ا یبود. صدا  ستادهیقدم ها متوقف شد. صاحبش ا یصدا

 کنه!  یداره ِزر ِزر م گهید ی لیخ  م؟یکن کاریقربان! با دختره چ -

 سرد جواب داد:  یبم و مردانه با لحن ییصدا

 خواد؟  یم یچ -

 .دمیفهم شیرا از صدا نیپوزخند زد. ا زن

 ! نهیرو بب  قشیخواد رف  یم -
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 یبرا یرا باز کنم. هم رمق میتوانستم چشم ها یکردم اما نم یخودم احساس م   یرا رو  ینیسنگ نگاه
 ه بود. بسته شد میپلک ها یرو یز یباز کردنشان نداشتم و هم انگار چ

آمد. انگار در فضا معلق بودم. پوچ و   ینم ادمیبه  یز یکرد. چ یکرخت بود و پشت سرم درد م بدنم
 ! یته

 خودش.  شی پ ادیم گهید کمیبگو  -

 رود.   یپر واضح بود که دارد م شیقدم ها یکش دار گفت و بعد، از صدا یچشم زن

بسته شده   یبه صندل  یز یپشت سرم بودند و انگار با چ  میبود و دست ها  دهیام چسب نهیام به س چانه
 بودند.  دهیچسب گریبه همد میزدم. واقعًا سرد بود. دهانم خشک شده بود و لب ها  یبودند. لرز 

انداز شد و    نیآه دردناکم در اتاق طن  یصدا  د،یچی که در سرم پ یگردنم را تکان دهم که با درد خواستم
 بعد، دوباره از هوش رفتم.

 یرو یز یچ گریدفعه د نیتکان خوردند. ا میزد. پلک ها  بینه میمغزم به چشم ها ،ییصدا دنیشن  با
 نبود.   میپلک ها

 دختر بود.   کیآمد.  یهق هق م یصدا

نبود. اما بعد رنگ ها   میچشم ها یجلو یز یرنگ چ اهیس یرا باز کردم. اول جز صفحه  میها چشم
 شد.  انینما میچشم ها یجلو  یکردند و دختر  رییتغ

را صدا کرد. حاال   یتر آمد و اسم  کیواضح نبود. چند بار پلک زدم. دختر متوجه ام شد. نزد ریتصو
 واضح تر بود.   ریتصو

 سرت آورد؟   ییاون لندهور چه بال ؟یافسانه خوب  -

 اش شدت گرفت. با هق هق ادامه داد:  هیحرف گر  نیاز گفتن ا بعد

 .میافتاد ریحاال هر دومون گ  یکردم، ول یمازت مراقبت   دیمن با -

کرده باشند.   زانیبه گردنم آو ییلویوزنه صد ک کیطور. انگار  نیکرد. گردنم هم هم یدرد م سرم
 بودند.  میبسته بودند و جلو میافتاده بودم و دست ها نیزم ی. رومینگو گریرا هم که د  میبازو
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دادم و با زحمت بلند   هیتک نیزم  یرا رو میکرد. دست ها یسرم سفت بود و بدنم را دردناک تر م ریز
 به طرفم آمد تا کمکم کند. مهیشدم. سراس

 فکر کنم شکسته! یتکون بخور  دیداره نبا یز یکنه؟ خون ر یسرت درد نم  -

  یمانی. سر تا سر سمیبوداتاق مربع شکل  کیبه دور و برم نگاه کردم. داخل  شی توجه به حرف ها یب
 کنار آن قرار داشت.   یدر فلز  کیکوچک و  یپنجره  کیبود و 

شد.    یداخل نم ینور  چیکرد و از پنجره ه یاتاق م یرا روانه  یکه داخل اتاقک بود، نور کم جان  یالمپ
 بود.   کیتار رونی حتمًا شب بود که ب

 دادم. میو نگران رو به رو انی کردم و نگاهم را به دخترک گر هیپشت سرم تک  وارید به

 افسانه؟ یدیچرا جوابم رو نم  -

که کنار در بود نگاه کردم.   ین ی اسم را چند بار تکرار کرده بود. افسانه من بودم؟ به س نیا افسانه؟
 خشک شده بود.  میگلو

 نگاهم شده بود گفت:  یکه انگار متوجه  او

 رفت.   ینم  نییاز گلوم پا یز یچ ینشده بود ردا یشاممونه. تا ب -

  نجایبود. اصالً من ا میبرا  یتر از هر کس بهیدخترک غر نیدر نگاهم نبود. ا یحس  چیکردم. ه نگاهش
غذا سم باشد و بخواهند من را بکشند؟ اصالً مگر   نیدختر که بود؟ نکند داخل ا  نیکردم؟ ا یچه کار م

 هستم که بخواهند من را بکشند؟ یمن چه کس

هم پاره پاره شده بود. به طرف   شی جاها  یو بعض  یبود اما خون  یصورت شیبلند شد. مانتو  شیجا از
ن  رنگ آ دی سف  یهم غرق در خون بود و با پارچه ا دشیاز شلوار سف  یزد. قسمت یرفت. لنگ م  ینیس

.  دسرش نبو  یرو  یخواست خونش را متوقف کند. شال یشده بود و م   یرا محکم بسته بود. حتمًا زخم
 را ببندد.   شیحتمًا با همان شالش توانسته بود پا

  اتیب یآورد. غذا شاهانه بود! چند تکه نان بربر  میبسته اش برداشت و جلو  یرا با دست ها  ینیس
 به خودشان زحمت پوست کندنش را هم نداده بودند.   یپخته شده که حت ین یزم  بیشده و چند س
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چه  مانیبسته، انتظار دارم غذا ی اوضاع و دست ها نی است که من دارم؟ با ا یچه انتظار  نیا اصالً 
 بود.    یآمده بود عال رمانیهم گ نیباشد؟ هم 

زنگ دار و دورگه  یخشکم را با زبانم تر کردم و با صدا یلب ها دم،یآب را که از داخل کاسه بلع یکم
 ام گفتم: 

 م؟ یکن  یکار م یچ نجایما ا -

 تعجب نگاهم کرد. گفت:  با

 !  دهید بی که به سرت خورد حنجره ات آس  ی! فکر کردم با اون ضربه ایچه عجب باالخره حرف زد -

اش شد. گنگ بودم و حرکاتم   ینیزم  ب یانداخت و مشغول پوست کندن س نییسرش را دوباره پا  بعد
 : دمیغر یدست خودم نبود. با کالفگ

 م؟ یکن یکار م  یچ  نجایما ا گمیگفتم؟ م  یچ یدینشن ؟ یگیچرا پرت و پال م -

 زد و با بهت گفت:   یتصنع یباال رفتند. لبخند شی ابروها

 گفتم؟ یمگه چ ؟ی ش  یم ی چرا عصبان -

 : دم یلباسش را گرفتم و غر ی قهی را جلو بردم،  میوجود درد سرم، دست ها با

 انقدر طفره نرو، جواب من رو بده.   -

 زدم:  ادی بعد فر و

 اد؟ ینم  ادمی  یچیچرا من ه ه؟یتیچه وضع نیکنم؟ ا  یم یخراب شده چه غلط نیمن تو ا -

بود. با بهت و با   دهیلبش ماس یلبخندش هم رو مچهی درشت شده بودند و همان ن شیها چشم
 که به خاطر فشرده شدن گردنش گرفته بود، تکه تکه گفت:  ییصدا

 چت شده افسانه؟  -

  ینم ادمی یز یکه من چ نیشدم. ا یم ی عصبان عیسر نقدر یا دیهم فشار دادم. نبا یرا رو میها چشم
 دارد؟ یدارد؟ او چه گناه یبه او چه ارتباط دیآ
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آب را به دستش دادم. با  یدادم و کاسه  هیتک  واریاش را رها کردم. به سرفه افتاد. دوباره به د قهی
  شیاز گلو ی ز یچ گریآرام شد و بعد هم با فاصله کنارم نشست. انگار د دیکه نوش یترس گرفت و کم 

 شاهانه نداشت... مثل من! یخوردن آن غذا  یبرا یل یرفت و م ینم  نییپا

و همان طور که نگاهم به رو   دمی کش یقی گذشت، جو موجود آرام تر شد. نفس عم که یا قهیدق چند
 به رو بود، گفتم: 

 اد؟ ینم ادمی یز ی چرا من چ -

 آن ها گذاشت.  یرا جمع کرد و دستانش را رو زانوانش

مونه که  یم  ادمی  ی. ولیرو گول بزن  یکی من  یتون  ینم  گهیبار د نیاما ا یبود  یخوب گریباز شهیهم -
 کنم.  یم یسرت تالف رونیب  میبر ی. وقتیکرد یخفه م م  یداشت

 که دچارش شده بودم، گفتم:  یکردم. با تمام عجز  نگاهش

که قربان   یفهمم اون مرد یکجاست و اصالً نم  نجای دونم ا ی. نمهیدونم اسمم چ ینم یمن حت -
 .ادینم ادمی یچ یاقعًا هبگو، من و یز یچ هیکنم   یکار داره! خواهش م  ی صداش زدن باهام چ 

  ینازک کرد و همان طور که به رو به رو نگاه م یروانه ام کرد و بعد پشت چشم  ینگاه میشک ن با
 کرد، گفت: 

 تو.  یالک ی فراموش  ینه برا م،یبکن یفکر  هی تی وضع نیا یبه نظرم بهتره برا -

  رهی خ میرنگ رو به رو  یو طوس یمان یس واریصورتم را جمع کردم و مثل قبل نشستم و به د  یکالفگ با
  د؟یآ ی نم  ادمیبه  یز یچ چیکه من ه  دیفهم یکرد؟ چرا نم یکه بود؟! چرا باور نم  گرید نیشدم. ا

  مین یچشم ر یرفت. ز ینداشتم اما ته دلم ضعف م  یلیانداختم. م مانیها  ین یزم  بیبه س ینگاه
 : دمیفکر بود، کردم و پرس یبه دخترک که انگار تو ینگاه

 ه؟ یاسمت چ -

 و گفتم:  دمی کش ینگفت. آه  چیچپ نگاهم کرد و ه چپ

 حداقل.  میغذا بخور ایب -
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نان برداشت و   یشد و بعد تکه ا رهیبه صورتم خ  یخودم و دختر گذاشتم. چند لحظه ا  نیرا ب  ینیس
 گاز زد.  

هم  شیشده بود و چند تا از دکمه ها  نیرنگم با رنگ قرمز خون تزئ  یخودم نگاه کردم. مانتو کرم به
 کنده شده بودند.  

 را برداشتم و گاز زدم.    یکوچک ین یزم بیس

  ؟یگی راست م یواقعًا دار  -

 شدم. حرف خودش را تکرار کردم:  رهیکرد خ  یاو که مشکوک نگاهم م به

 .گمیواقعًا دارم راست م -

هم خوش شانس   ادیلحن ممکن را داشته باشم تا باور کند. اما انگار ز نی کردم صادقانه تر یسع
 نبودم.  

 ! من مطمئنم!یگیم ینه بابا الک  -

عقل به   یاگر بخوابد، تا فردا کم دیشدم. شا مانیخواستم چند فحش آبدار نثارش کنم اما بعد پش یم
 سرش برگردد! گفت: 

 . میتحمل کن  دی. باستی گرم و نرممون ن یمثل خونه  نجای. امیبخواب  دیبا گهید -

 یشکل ممکن برا نیبست و راحت تر یرا م شیو همان طور که چشم ها دی همان جا دراز کش بعد
 لب ادامه داد: ریکرد، ز یم دایرا پ  دنیخواب

 . میبکن   دیبا یچه غلط  مینی تا فردا بب -

 در نگاه کردم و با ترس گفتم:  به

 بشه؟   یسراغمون؟ اصالً فردا قراره چ انی شب ن -

 نگاهم کرد. هیاندر سف عاقل

 که آدمن. نایخوابن. چه برسه به ا  یمرغا هم شبا م -
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 را بست و گفت:  شیدوباره چشم ها بعد،

 یبخواب. تو ری . پس بگمیداشته باش یرو به رو شدن باهاش انرژ  یبرا دیفردا نگرانم اما با یمنم برا -
فکر   زایچ  نیاما قبلش فقط به بهتر یآماده باش زایچ نی بدتر یبرا دیبا شهیهم ؟یدیداستانا ند نیا

 .یمقاومت نگه دار  یرو برا تیانرژ یکن تا بتون 

گذاشتم و کنار   یرا کنار  ین یتنها گذاشت. س ینگران  ایدن ک یرا بست و من را با   شیسپس چشم ها و
  یکرد. از پشت سرم خون جار  یدرد م  یل یوار در خودم مچاله شدم. سرم خ نیو جن   دمیدراز کش وارید

 .دآم  یدختر دور تا دور سرم بسته بود هم بند نم نیکه احتماالً ا یبا شال  یشده بود و حت 

دانم از  یمختلف مثل خوره به جانم افتاده بودند. نم  ی تمام وجودم را پر کرده بود و فکر ها ینگران
 اما هر چه که بود راحت در چشم به هم زدن خوابم برد.  ،یاز کمبود انرژ   ایبود  یز ی فرط خون ر

 شدم.    داریباز شدن در، از خواب ب  یصدا دنیشن  با

 حرف بزنم.  ستیبا رئ  دیمن با -

داده بود، نگاه  هیبازم به دخترک که به چهارچوب در تک مهین یباالتر گرفتم. با چشم ها یرا کم  سرم
 : دیناهنجارش غر یکه سه برابر دختر بود و در را باز کرده بود، با صدا یکل ی کردم. مردک ه

 سر و صدا نکن.  نقدرمیشه. برو بتمرگ سر جات ا  ینم -

مرد خواست در را ببندد که دختر در را با دستش  بودم؟ دهیو صدا کرده بود؟ پس چرا من نشن  سر
که  ییو با صدا تی باز کرد. انگار طناِب دستش را باز کرده بود. دختر با عصبان شتریگرفت و آن را ب 

 شد، گفت:  یرفته رفته بلندتر م

رو بکش کنار، زود   تی کی خ  کلیتو هم ندارم. ه یبه اجازه  یاز ی . ننمیرو بب ستیرئ دیبهت گفتم با -
 باش. 

 چه خبره؟   نجایا -

 مرد به عقب برگشت و گفت:  رون، ی از ب یبم، رسا و عصبان  ییصدا دنیشن  با

 زبونش دراز شده...  یلیخ گهیقربان. د دیببخش -
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 : دیغر مرد

 ِبُبر صدات رو! -

 شده بود، گفت:  دهیکه قربان نام  ید یاما آرام، رو به مرد جد یجد یبا لحن  دختر

 حرف بزنم! س یبا رئ دیبا -

 دوستت چطوره؟   -

 و با تمسخر گفت:  دیکش  یآه دختر

 فعالً خوبه، زنده است.  -

 خواد.  یزنده اش رو م  سی زنده باشه. رئ دیبا -

 دخترک کالفه شده بود چون گفت:  انگار

 خواد.   یچرا زنده اش رو م سی بفهمم رئ دیتلف کردن با تو ندارم. با یبرا یمن وقت -

تا من   دیآ  یدر نم یکه جلو ستی چه خبر است و آن ک   رونیکه ب  نمیخواستم بلند شوم و بروم بب یم
 حرف ها بود.    نیحال تر از ا یاما توان بلند شدن نداشتم. جسمم ب نمشیهم بب

جا شده بودم.   یمتر  کی یفضا کی بودند و چون مچاله شده بودم، در  دهیچسب واریبه د میپاها کف
 . نمشیکردم تا بب  یسرم را بلند م یکم دیبود اما با میرو به رو  قاً یدر، دق

. انگار  نمی در بود بب کیرا که نزد  کریتوانستم آن مرد غول پ  یبود که فقط م یبود و طور  وارید ی گوشه
 شود!  کیقصد نداشت به در نزد گر،یآن مرِد د

فکرشم عذاب آور   یخواهد...؟ نه نه! حت یم یعنیخواهد؟   یمن را م یزنده  س ی آن ها گفتند رئ اما
 توجه به لحن تند دختر گفت:  یبه تنم نشست. مرد، ب  یاست. لرز 

 تلف کردن نداره. یاالن اون هم مثل تو وقت اضافه برا ؟ینی رو بب  سیرئ یخوا یم  یچ یبرا -

 بود.  یعصبان   یلیدختر خ یصدا
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کردم    یانجمنتونه؟ فکر نم دی جد یاز برنامه ها ؟یلی دل چیبدون ه  نجایا نیآورد نیدیما رو دزد -
 . یآدم  هیکردم واقعًا  یآرشام. فکر م  یباش  ینجور یا

قدر مهربان   نیا دیقربان که نبا کیمهربانانه است؟  ی ل یکردم که رفتار مرد با دختر خ یحس م  چرا
 و گفت:  دیکش ی باشد؟! آه دیباشد. با

 ؟یدختره رو تنها بذار  یخوا  یم  یخب. ول یل یخ -

 توجه به حرف مرد گفت:  یب  دختر

 کجاست؟  سیرئ  -

 و گفت:  دیکش  یپوف آرشام

 . شگاهیآزما -

آرشام همان   یرفت و آن گنده بک هم در را پشت سرش بست. صدا گرید یبدون گفتن حرف  دختر
 : دیشد به گوشم رس  یطور که دورتر م

 بمونه. نجایذاره دوستش ا ی م نم کن. شبن ادتریبخش رو ز نیا ینگهبانا -

 . دمیگفت »چشم قربان« را شن یگنده بک که م یصدا بعد

  شگاه؟یآزما  س؟ی . آرشام؟ رئمیآشنا نبود برا چیبلند شدم. شبنم؟ اسم آن دختر بود؟ ه میرمق از جا یب
 . دیکش  یسرم داشت سوت م 

 واریرفت. دستم را به د یم یاهی خورد و س یم جی. سرم گستادمیزانوانم گذاشتم و ا یرا رو دستم
سرد، گرمم بود و  یکه دور سرم بسته شده بود را در آوردم. در آن هوا یگرفتم و با دست آزادم، شال

 کردم. یم یاحساس خفگ 

کردم   یبود و احساس م  ادیبودند. درد سرم ز یبودند و خون  دهیپشت سرم همه به شال چسب یموها
 کردم. میمانتو  یپرت کردم و شروع به باز کردن دکمه ها یشالم را گوشه ا زند.  یام نبض م یشانیپ
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را   یگرم بود. انگار کوره آجر پز  یل یگرفتم. گرم بود. خ یاتاق سرد بود اما از درون داشتم آتش م  یهوا
سوخت و من را   یدر درونم روشن کرده بودند. انگار در درونم آتش جهنم شعله گرفته بود و داشت م

 سوزاند.   یدش مبا خو

کرده بودند! مانتوئم را در   سیام نشسته بودند و کل تنم را هم خ یشان یپ یدرشت عرق رو یها دانه
  نیداخل و من را ا دیای مهم نبود که االن ممکن است آن گنده بک ب میآوردم. گرمم بود و اصالً برا

شدم و   یخوب م  یجور  کی دیبه گناهان گذشته ام اضافه شود. گرمم بود و با  یو گناه ندیبب   یختیر
 کردم. یسرد اتاق، بدنم را خنک م  یدر فضا

  یهم خجالت نم  ادی آمد ز یم یهم بد نبود. اگر کس  ادی بودم. ز دهیبنفش پوش شرتیت  کیلباسم  ریز
دارند  م یدم استخوان هاکر ی. احساس م دمیهم انداختم و کنج اتاق خز ی. لباس ها را رو دمیکش

 نبود، اصالً!  یشوند. اصالً حال خوش یذوب م

  د؟یآ ینم ادمی یز یکنم؟ چرا چ ی چه کار م  نجایهستم؟ ا یبه جانم افتاده بودند. من چه کس افکارم
 را داخل شکمم جمع کردم و در آغوششان گرفتم.   میزانوها ست؟ی چ یبرا  تیوضع نیا

مشخص نبود. آرشام گفته  میبود که منشاش اصالً برا  دهیچی در بدنم پ یبدنم کوفته بود و درد تمام
 چه؟  یعن ی نیخواهد. و ا یخواهد. من را زنده م یمن را م سی بود که رئ

  ،یباز شدن در آهن یرا فشار دادم که با صدا میدانم چقدر در آن حال بودم و چقدر استخوان ها ینم
و   تی لبش بود، با عصبان یرو یهمان مردک که لبخند چندش آور  دنیشد. با د دهینگاهم به باال کش

 : دمیچفت شده ام غر یبا دندان ها

 ن؟ یهست یشما ک   نجا؟یا نیمن رو آورد  یچ یبرا -

  یکردند. هم از جا یسوراخش م  لیو از آن ها بدتر سرم بود. انگار داشتند با در دیلرز یم متن تمام
. هر مینگو گریرا هم د میآمد درد داشتم، هم از داخل مغزم. استخوان ها یزخم پشت سرم که خون م

 آوردند.  یسه داشتند از پا درم م 

 همان لبخند ترسناکش به طرفم آمد. خودم را جمع تر کردم.  با

   ؟یایکجا م  -
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  اریاخت یرمق و ب  ی. بدیدفعه به سمت باال کش  کیرا گرفت و  میو با خشونت بازو ستادیا میجلو آرام
 . ستادمی، اشدن دستم دهیبا کش

 آوردم!  یجا م جا حالت رو    ن یآدم رفتار کنم خوشگله! وگرنه هم نی که گفتن باهات ع فیح -

صورتم بود، حالم را به هم زد. خواستم سرم را عقب ببرم که دستم را  کیگند دهانش که نزد یبو
  یینشده بود که انگار به آن جا  قهیدق کیبرد.  رونمیاز اتاق ب م،یلباس ها تی و با همان وضع دیکش

 .  دمید ی نم یز یو تار بود و چ اهیس میچشم ها ی. جلوستادی. امی دیخواست رس یکه م

از  میقرار گرفتند. زانو ها نیزم یسپر بدنم شدند و رو میپرتم کرد. ناخودآگاه دست ها نی زم یرو
 شده اند.  یدرد گرفته بود و مطمئن بودم زخم  ن،یشدت ضربه به زم 

 . اری کام یبر  یتون  یم -

 چشم قربان.  -

بر طرف شد و توانستم اطرافم  میچشم ها یزدم تا تار صدا سرم را باال آوردم. چند بار پلک   دنیشن  با
 . نمیرا بب 

 یبرده بود و ژست شی ها بیرا داخل ج  شیبود و دست ها ستادهیمن ا یقدم کیبود.  میبه رو رو
 خاص داشت.  

 . یایبا من ب  دیبا اال،ی بلند شو  -

باال رفتند. انگار انتظار   شی در وجودم نبود. جانم جان نداشت! ابروها ینخوردم. نتوانستم. رمق تکان
  بیتکان داد. دستانش را از ج یانداخت و با تاسف سر  ینداشت. به سر و وضعم نگاه  یچی سرپ
 مرموز گفت:  ینشست. با لبخند  میرو به رو  یآورد و با خونسرد رونی ب شیها

 ! یرفته بود که حافظه ات رو از دست داد  ادمی -

 صورتم گرداند و ادامه داد: ینگرفت، نگاهش را رو یجواب  یوقت

 . میزن ی استراحت کن. بعد با هم حرف م کمیبرو  -
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گفت. به اطرافم نگاه کردم. داخل   یز یکه آنجا بود، چ  ی از مردان یکیبلند شد و رو به  شی از جا بعد
  شی شکوه و جالل از سر و رو بود و  ییو طال  دیسف شیَ بزرگ که نما یعمارت بودم. عمارت  کی اطیح
 !دیبار یم

هم درش به چشم  یادیز یلوکس و مدل باال بود و درخت ها و گلدان ها یها  نیپر از ماش  اطشیح
 بزرگ تر و غول تر بودند! یک یاز  یکیها هم که...  گاردیخورد. باد یم

را  میاحساس کردم به خودم آمدم. دو زن با لباس فرم دست ها میبازوها  یکه رو ییدست ها با
 رفت و دوباره از هوش رفتم. ج یسرم گ کبارهیگرفته بودند تا کمکم کنند بلند شوم. بلند شدم اما به 

 

* 

از صداها مال خودم و بود و   یکی.  دیرس  یبه گوشم م ییبود اما صدا اهیس اهِ یچشمم س یجلو یفضا
 بم و جذابش گفت:  یمرد. مرد با صدا ک ی یصدا گرید یصدا

 ندازه. ی تو م ادی  یلیهست که من رو خ  یآهنگ هی -

 : گفتم

 ؟یچه آهنگ -

 خوب بود.  یلیخ  شیبه خواندن کرد. صدا شروع

 رد داده قلبم دهیتو رو د -

 حتماً  رم یم  یم ینباش 

 ام گرفت.  خنده

 یاز قلبمو زد ییجا هیآخه  -

 قبالً  یشک ینزده بود ه که

 کو ی و پ کیش  یجا هیخواد  یم دلم
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 تو یه کیموز هیو من و  یباش  تو

 خوامت  یخوام بگم م  یم رهی بگ زبونم

 تو!  یتو ب   یب یب   یب یمن ب  رمیم یم

 و با خنده گفتم: دمیخند

 .وونهید -

* 

 

در آن اتاق    گریگرم و نرم بود. انگار د میغرق شده بود. جا یکی اتاق در تار یرا باز کردم. فضا چشمانم
آمدند. کاش آن ها را هم  یچشمم م یهم جلو ریخوابم افتادم. کاش تصاو ادیبسته و خفه نبودم. به 

 . ستیآن مرد ک دمی د ی. کاش م دمید یم

و کنارم نشسته بود، دستم را گرفته  نیزم  یرو یدستم، به طرفش نگاه کردم. مرد ین یاحساس سنگ با
بود. چندشم شد. خواستم دستم را بکشم که  دهی دستم گذاشته بود و خواب یرش را روبود و س

 چه خبر است. نجایا ستی. بهتر بود فعالً رام باشم و حرف گوش کن. اصالً معلوم ن دمیترس

  داریخوردم تا ب یگذشته بود که در همان حالت خشک شده بودم و تکان نم  قهیدانم چند دق ینم
که   یکرد و سوزن سرم یسرم هم درد م یرفت. از طرف یاشت حوصله ام سر م نشود. اما کم کم د

 کرد.   یم تمیداخل دستم بود هم اذ

که   اورمیب  رونی همان دستم را که داخل دستش بود تکان دادم و خواستم آرام دستم را ب انگشتان
 کرد. ی دستم حالم را بد م یرو  شی نفس ها یدستش به دور دستم سفت تر شد. گرما یحلقه 

کنارم   یبلند شد و به آرام نیزم یبازم، از رو یچشم ها دنیدستم برداشت و با د یرا آرام از رو  سرش
 گونه ام گذاشت.   یصورتم آورد و آرام رو  یبه طرفم خم کرد و دستش را جلو ی نشست. بدنش را کم

   ؟یخوب  -
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  د،یتاب  یکه از پشتش به او م  یاتاق و نور روشن  هیسا  یبم و جذاب بود و چهره اش تو شیصدا
 شی اش در صدا ینه اما نگران ایتوانستم از صورتش بفهمم واقعًا نگرانم است   یواضح نبود. نم

 مشهود بود.

 که دورگه شده بود، گفتم:  ییرا چند بار به چپ و راست تکان دادم. با صدا سرم

 کنه.   ینه، سرم درد م  -

 خلش فرو رفته بود نگاه کردم و ادامه دادم:به دستم که سوزن سرم دا بعد

 دستمم... -

 ادامه بدهم. نگذاشت

 . شتیپ انیب گمیاالن م -

  ی. به آرام ختی داد و به طرف صورتم خم شد. قلبم فرو ر  یف یصورتش نگاه کردم. دستم را فشار خف  به
  رونیاز حدقه ب میبلند شد. چشم ها شیام که با باند بسته شده بود زد و از جا یشان یپ ی*بوسه"رو

 هم تند شده بودند.   میزده بود. نفس ها

  یترک م دیگذاشت. من را با هزاران سوال نبا ی تنها م دیرفت. من را نبا یم  دیبرود اما نبا خواست
 شدم و بدون توجه به درد سرم گفتم: زی خ میکرد. به طرف در که سمت چپ اتاق بود، رفت. ن

 صبر کن، نرو.  -

 قدم به طرفم آمد و گفت:  کی دنمی. به طرفم برگشت. با دستادیا

 .ی بلند ش دیبخواب نبا -

 نکردم.  یحرفش توجه به

 ؟ یهست یکنم؟ تو ک ی کار م یچ  نجایمن ا -

چشم نگاهم کرد و   ریهم کند. به طرف در برگشت و بدون نگاه کردن به من، از زخواست نگا  ینم  انگار
 گفت: 
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کجاست و چرا   نجایا یفهم  ی. هر موقع حالت خوب شد مادی سرت ب ییبال دی. نبایبهتره فعالً بخواب  -
 . یینجایا

  یبدن ورزشکار  یداخل آمد و رو رونی از ب یاضافه، در را باز کرد. نور کم جان   یبدون گفتن حرف بعد
 رها کرد.  یکی و من را در تار دیرفتن مرد، آن نور هم از اتاق پر کش رونیانداخت و با ب هیمرد سا

کرد، همان  یکه اتاق را روشن م   ینگاه کردم. مهتاب داخل آسمان بود و تنها نور  کمی نزد یپنجره  به
شد. حداقل   یلمسش کنم اما نم  کیو از نزد رونی خواستم بروم ب ی. مدیپر کش شیبود. دلم برا نور

بودم که  نرمق تر از آ  یشوم اما ب رهی شد کنار پنجره بروم و بازش کنم و به صورت پر نورش خ یم
 کنم.  یکوتاه تا پنجره را ط  یبخواهم دستم را از بند ِسُرم آزاد کنم و فاصله  

آرام به در خورد و سپس، بدون اجازه در را باز کردند و وارد شدند. دو نفر بودند.  یتق تق یصدا
گذاشتم و  میچشم ها یچراغ اتاق را روشن کرد. ناخودآگاه دستم را رو یگر یجلوتر آمد و د   شانیکی

 صورتم جمع شد.  

 نهیرا پشتم گذاشت. بعد باند دور سرم را باز کرد و به معا یو سپس بالش  نمیکمکم کرد تا بنش  یکس
 اش پرداخت. 

 .یمراقب خودت باش  شتریدختر جون. بهتره ب ستیخوب ن  ادی اوضاعت ز -

جا افتاده  یا افهی که ق انسالیچاق و م یکه به نور عادت کردند، دستم را برداشتم و به مرد چشمانم
 گشت. یم یز ینبال چلوازمش د نیداشت نگاه کردم. داشت در ب 

 ا؟ یم یک یمسکن ها رو کجا گذاشت -

 افتاد که دو نفر وارد اتاق شده بودند. ادمیجلب شد. تازه به   ایم یام به ک توجه

 زنم. یخودم براش م امیاالن م -

و ملوس بود و لب  بایتنش کرده بود. صورتش ز ییباینقش بود و لباس فرم ز زیو ر فیظر یدختر 
  شیرا رو یآورد، پنبه ا رونیعضو صورتش بود. سرمم را که از دستم ب نیاترب یو سرخش ز یقلوه ا

 گذاشت و گفت: 

 .اد ی نگهش دار تا بند ب -
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 پنبه گذاشتم و نگهش داشتم.  یحرفش گوش کردم و دستم را رو به

  ییمرد خودنما یصورت گوشت یرو   یز یر  نکیرا از دستش گرفت. ع  فشیطرف مرد تپل رفت و ک به
بود. با    یرا به او داده بودند. دکتِر بانمک  یجالب ی افهیاش، ق یو پارچه ا یقهوه ا یکرد و لباس ها یم
 آرام بودم.  یدانم چرا ول یصورتم نشست. نم   یمحو رو یصورتش لبخند  دنید

 کرد و با افتخار رو به دکتر گفت:  دایزمان، مسکن را پ  نیمرد بود، در کم تر اری که انگار دست دختر

 کنم.  یم داشونیمن پ شهیو هم   دیکن یرو گم م لتونیوسا شهیما هم ش -

 اش جا به جا کرد و گفت:  ین یب  یکوچکش را رو نکشیع  دکتر

 کنم.   داشونیذارنشون که من نتونم پ یم ییجا هی هیبق شهیهم -

 را گرفت و گفت:   ن یمورف ی شهیش بعد

 َمرَهم رو هم بده به من. -

 

 *** 

و عرق   دیصورتش دست کش یاز اندازه خنک شده است. دکتر رو شیکردم سرم ب یم  احساس
 سرم آمد و گفت:  یکه داخل دستش بود، دوباره باال یاش را پاک کرد. سپس با باند یشانیپ

 برات مرهم زدم.  -

 ام گذاشت و شروع به چرخاندنش دور سرم کرد.  یشان یپ یباند را رو اولِ 

 .یامشب خوب استراحت کن  دیط با. فقشهی تا فردا سرت خوب م -

 : دم یباال رفتند. با تعجب پرس میابروها

 !ع یتا فردا؟ چه قدر سر -

 را بست.  باند
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 مرهمه که از هفت گل باغ ممنوعه ساخته شده. هی نیا -

 باغ ممنوعه؟  -

 کمکم کرد تا بخوابم و گفت:  دختر

 .  یبفهم  دیهست که با زای چ یل یخ  نجایا -

 کوچک را به دست دختر داد و گفت:  ی شهی. دکتر شدمیتخت خواب یرو

 کمکم.   ای. آمپولش رو بزن و زود ب شگاهیبرگردم آزما دیبا گهیمن د -

 رفت.  رونی سرش را تکان داد و مرد از اتاق ب دختر

 شگاه؟ یآزما -

 برگرد آمپولت رو بزنم. -

که آرشام گفته بود؟   یشگاهیهمان آزما اه؟شگیبود. آزما ری . فکرم درگدمیترس  ی. از آمپول نمبرگشتم
 رفته بود؟  سی که صبح رئ یشگاهیهمان آزما

 کجاست؟   نجایا -

 کرد.  یآغشته به الکل، پوستم را ضد عفون  یتر داد و با پنبه   نییپا یرا کم  شلوارم

 خودمونه. النیگوشه از همون گ ه ی یتو ییجا هی. ستی ن  یبی عج یجا  نجایا -

 الن؟یفشار دادم. گ گریرا به هم د میرا بستم و لب ها میسوزن را که احساس کردم چشم ها سوزش
  یپوستم فشار داد. بعد چسب یرا رو  یگذاشت و پنبه ا یپا تخت   یسوزش که تمام شد، آمپول را رو

 زد و ادامه داد:  شیمخصوص را رو

منطقه  هی منطقه رو به  نیو ا توش جمع شدن یز یشگفت انگ یزایاما چ ه،یمعمول یجا هیجا  نیا -
 کردن. لیممنوعه تبد ی

متعجب و پر سوالم نکرد و   یبه چهره  ی . توجهدمیرا درست کردم و با کمکش درست خواب  شلوارم
 دکتر که سمت راست تخت بود، رفت.   لی برداشت. تخت را دور زد و به طرف وسا  زیم یآمپول را از رو
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 سوزن آمپول درد گرفته بود. یجا

تر لوازمش را جمع کند،   عیداشت سر یخودم مرتب کردم و به حرکات تند دستانش که سع  یرا رو پتو
 شدم و گفتم:   رهیخ

 اد؟ ینم ادمی  یچی و چرا ه  نجامیمن چرا ا یدون  یتو م -

 کرد، پاسخ داد: یرا جمع م لشینگاهم کند، همان طور که وسا نکهیا بدون

امروز اومده بود  سی دکتر بدونه. چون رئ دمیاحتمال م یدونم، ول یرو من نم یینجایچرا ا نکهیا -
 یبراشون چا  یوقت یگفت ول  یچ  قیدونم دق یخوشحال بود. با دکتر حرف زد. نم   یلیو خ  شگاهیآزما
درسته؟ در مورد حافظه ات هم، به ضربه   گه،ی. اسمت افسانه اس ددمی، اسم تو رو از زبونش شنبردم 

 برگرده. ادی. موقته، به احتمال زشهیربوط مکه به سرت خورده م یا

 آمد.  یاعتماد داشتم. به نظر ساده م بهیغر نیدانم چرا اما انگار به ا ینم

جا چه   نی دونم ا یکنم. نم  کاریچ دیدونم با ینم  جم،یگ  یل یمن خ ؟یاز دکتر حرف بکش یتون  یم -
 خبره.

 را دستش گرفت و باالخره به طرفم برگشت و گفت:  فشیک

کنه و   یکار م نجایهم هست که صد ساله که ا نی. به خاطر همهیبه ظاهرش نگاه نکن. مرد زرنگ  -
 موندگار شده.

 بلند گفتم:  ییباال رفتند. با تعجب و صدا میابروها

 صد سال؟  -

 تلخ زد.  یلبخند

 . یبفهم دیهست که با زایچ  یل یخ  نجایگفتم که. ا -

 : دمی اخم و مشکوک پرس با

 ؟ید یم حی رو توض نایچرا ا  ؟یکن  یچرا کمکم م -
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 باال انداخت.  یا شانه

 . یرو بدون   نایا دی. بایموندگار بش نجایتو قراره ا دمیکه شن یچون اون جور  -

صورتش گرفت و به ساعتش نگاه کرد. بعد به طرف در رفت و همان طور که  یدستش را جلو ساعد
 رفت گفت:  یم

  دمیفهم یز یشلوغ شده. اگه چ یل ی. چند وقته که سرمون خشگاهیزودتر برم آزما دیشده. با رمیمن د -
 . خداحافظ.دمیبهت خبر م 

 در گذاشت که گفتم:  یرا خاموش کرد و دستش را رو چراغ

 اقل. اسمت رو بگو حد -

 فشرد و هم زمان به طرفم برگشت.   نییرا به طرف پا  رهیدستگ

 باهات افسانه. یی. خوش بختم از آشناامیم یمن ک -

 زدم.   لبخند

 طور. نیمنم هم -

کرد و پر   یآمپولم گز گز م  یکرد اما مهم نبود. جا یم ینی تخت نشستم. سرم سنگ  یاز رفتنش رو بعد
  یتخت فشار دادم و بلند شدم. فاصله  ی. دستم را رودی کش یم مهتاب پر یاز سوال بودم اما دلم برا

 خودم را به آن رساندم.  یمانده تا پنجره تنها دو قدم بود. با سخت  یباق

شده بود، کامل کنار زدم و پنجره را باز کردم. با باز    دهیپنجره کنار کش ی  مهیرا که تنها تا ن پرده
  هیپنجره گذاشتم و به آن ها تک یلبه   یرا رو میخنک صورتم را نوازشش کرد. آرنج ها یشدنش، هوا

 گذاشتم. میدست ها یدادم و چانه ام را هم رو

مانعم  یکاو باشم اما کنج   رهیجور به او خ  نیخواست هم  یکردم. دلم م یماه دل دل م یبرا  بیعج
  یفاصله   نیبرج بودم. تا زم کی  یو به اطراف نگاه کردم. انگار باال دمیکش نیی شد. نگاهم را پا  یم
پخش   نی زم  یدرختان بود و درخت ها همچون چمن، رو یبود. دور تا دور برج پر از برگ ها یادیز

 خورد.    یبه چشم نم یگر ید ز ی چ چیشده بودند و ه
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سر  یرا دوباره به آسمان سوق دادم. آسمان صاِف صاف بود و مهتاب بزرگ و پر ابهت، باال  نگاهم
 کرد.  یم  ییستارگان فرمان روا

  ینم نیاز ا  شتریب مینداشتند و چشم ها ستادنیجان ا ن یاز ا شتریب  میپاها گری گذشت. د قهیدق چند
 توانستند باز بمانند. 

گرم بود. گذاشتم پنجره باز بماند و به  یل یاتاق خ یهوا گریبستن پنجره را نداشتم. از طرف د توان
 طرف تخت رفتم. 

همان طور که به   میبعد، چشم ها قهیدو دق یک یپتو پنهان کردم.  ری نشستم و خودم را ز شیرو آرام
 پا گذاشتم. یخبر   یب یای شده بودند، بسته شدند و به دن رهی مهتاب خ

 

 *** 

اتاق را   یچند لحظه فضا  یرا باز کردم. برا میشدم. چشم ها داریاحساس فشار مثانه ام از خواب ب با
شده بود،   داریکردم. حاال که آفتاب ب  یبلند شدم و اتاقم را بررس میآمد. از جا ادمینشناختم اما بعد به 

 داشتند، پر شده بود.  یشکو کرم و م یکه رنگ سبز لجن ی . اتاق با لوازم دمید یهمه جا را به وضوح م 

گفت. مرهم کار خودش را کرده   ی. انگار دکتر راست مدمیبلند شدم. به سرم دست کش  میاز جا آرام
 خون و عرق گرفته بود.  یبود. سرم خوب شده بود اما تمام تنم بو

  یاتاق جدا م یاتاق را از فضا ییبود که حمام و دست شو یکوچک  یتخت و ته اتاق راهرو یبه رو رو
  افهیو به صورتم نگاه کردم. ق ستادمیا نهیآ یرفتم و با تمام شدن کارم، جلو ییکرد. به طرف دست شو 

بودند،  یا قهوهدانستم.  یرنگشان را هم نم ینگاه کردم. حت میآشنا نبود. به رنگ چشم ها میام برا
 روشن.  یقهوه ا

رفت. احتماالَ به خاطر خون   یم جی گود افتاده بود. سرم هم گ میهاچشم  ریبود و ز دهیرنگ پر  صورتم
که به سرم خورده بود.  یهم به خاطر ضربه ا دیشا ایمدت از دست داده بودم، بود.   نیکه ا یادیز

 اصالً... کدام ضربه؟ 
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توانستم   یم  یرفتم ول  یحمام م  د یاصال خوب نبود. با می را از دور سرم باز کردم. سر و شکل موها باند
 بروم؟ 

بار... دو بار... آب خنک   کی. دمی آب را باز کردم. مشت دستم را از آب پر کردم و به صورتم پاش  ریش
صورت   یو رو   دیچک یم مینگاه کردم. آب از موها نهی. دوباره به آاوردی سرحالم ب یبود و توانست کم 

 . ختیر ی ترم م

از   یبخش بزرگ یراستم افتاده بود. رو یگونه  یرو ییَرک هاام به گونه ام جلب شد. انگار تَ  توجه
قهوه   اینبود. سرخ بودند  صیقابل تشخ ادیکه رنگشان ز  ییاز چانه ام. ترک ها  یقسمت  یگونه ام و رو

  یبه خوب  شم،یآرا یشدند و حاال، در صورت ب یم دهیدانم! هر چه که بودند، فقط با ِکِرم پوش ینم ،یا
 کردند.   یم ییخودنما

داخل اتاق بود و داشت تخت را مرتب   یرفتم. دختر  رونیب  ییرا خشک کردم و از دست شو  صورتم
 و نگاهش کردم.  ستادمیراهرو ا یکرد. با تعجب جلو  یم

 ؟ یشد داریباالخره ب  -

 بود، رفتم. زیم  یکه رو یباال رفته به طرف ساعت یابروها با

 مگه ساعت چنده؟  -

 داد، گفتم:  یبح را نشان مساعت که نه ص دنید با

 ساعت که تازه نهه.  -

کرد و همان طور که   یداد به طرفش برگشتم. به من نگاه نم یم  حی که داشت توض شیصدا دنیشن  با
 زد.  یکرد، حرف م یتخت را مرتب م

  یعنی. میخواب  ی. در ضمن، ما ساعت ده صبح میو چهار ساعت خواب بود ستی ب  باً ی شما تا االن تقر -
 میبر میتون  یپس نم میساعت وقت دار کی. فقط یشد  داریاطراف ب نیا دنید یبرا ری د یکمی
 .رونیب

 حرف تخت کامالً مرتب شد.   نیاز گفتن ا بعد
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 د؟ یخواب  یساعت ده صبح م ؟یچ -

 تخت نشست.   یبه تخت انداخت و سپس گوشه    یکل ینگاه

 . میش یم داری ساعت ده شب هم ب -

 کردم و گفتم:  یخنده ا تک

 نه؟  گه،ید ی کن  یم یشوخ  یار د -

 نگاهم کرد و گفت:  هیاندر سف عاقل

 کنم؟  یکه بخوام شوخ  ادی ام م افهیبه ق -

انداخت و سرش را با تاسف تکان داد. سپس به طرف کمد بزرگ لباس ها رفت و   ینگاه میسر تا پا به
رنگ    دیسف ییبود که با پارچه ها  بای ز یآورد. لباس رونی را ب   یکاربن یبا رنگ آب  یدرش را باز کرد. لباس

 شده بود.  نیتزئ 

 گذاشت. بعد به طرفم آمد و گفت:  یصندل  یاز در آورد و رو ی را از چوب لباس لباس 

 ! یها شد یزامب هیبرو حموم شب  ایب -

 

 *** 

 بازه؟ یادیز یکه بهم داد یلباس   یکن ی فکر نم -

 کرد، گفت:  یرا مرتب م   میطور که موها همان

 به تو نگاه نکنه.   یکه کس ختهیهمه اون قدر کار سرشون ر نجایا -

 اخم گفتم:  با

اون همه  شی نرم. پ رونیرسه ب  یزانوم م یکه به زور به باال  یبا لباس  دمیم حی باز هم من ترج   یول -
 و...  گاردیباد
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 و گفت:  دیحرفم پر وسط

رو برات بگم. شب با    فتیو وظا ن یبمونم و قوان نجای. تا شب من قراره ارونیب یبر  ستیفعالً قرار ن  -
 . رونی ب میر یهم م

 : دم یپرس یکنجکاو با

 ؟یرو نشونم بد رونی ب  میر یهمه خوابن نم یچرا وقت -

 را در حدقه چرخاند.  شیها چشم

داخل اتاقاشون باشن.  دیخوره، همه با یم  یکل گروه خاموش یساعت ده صبح برا یقانون اول: وقت -
  یتیسر کارشون باشن. اصالً هم اهم دیشن. قانون دوم: همه، ساعت ده شب با یوگرنه مجازات م

  تیبه مقررات اهم یلی گروه خ نینه. ا ای کار مونده باشن  باشن و اضافه دهینداره که اون روز نخواب 
 قانون باشه.  نیتر  تیاهم یاگه اون قانون ب  یمرگه! حت یاز هر قانون یچی ده و مجازات سرپ یم

  یزرنگ نیگفت دکتر زرنگ است و به خاطر هم یم  ایمیبود که ک نیفکر فرو رفتم. پس به خاطر هم  به
 انگار واقعًا زرنگ بود. تیوضع نی. با ااوردی دوام ب نجایتوانسته صد سال ا

 . سوالم را بدون فکر به زبان آوردم. مینشست

 ؟ یش  ینم هی. تنبی مون یاتاق خودت نم  ی خب تو که امروز تو -

 یتیخواد طول بکشه، اهم یبدم. هر چند روز هم م ادیرو  نیبه من دستور دادن تا به تو قوان سیرئ  -
 نداره.

 گفتم:  عیسر

 . یدستور دار  سی . تو که از رئگهید رونی ب میبر میتون  یخب پس م -

. انگار کالفه اش کرده بودم. دیکش  یهم فشار داد و پوف یرا رو شیرا بست و چشم ها  شیها پلک
 انداختم و گفتم:  نیی. سرم را پادمیخجالت کش 

. دهیمن جد یساده برا یزایچ نیا یساده برات سخته. اما همه  یزایچ نیدادن ا حیدونم توض  یم -
گذشته ام چه خبر بوده هم اوضاعم رو   یدونم تو یمن حافطه ام رو از دست دادم و نم نکهیا یاز طرف
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  ینمرنگ چشم هام رو هم  یدونم. حت ینم  یچیدرکم کن. من ه کمیکنم  یکنه. خواهش م یبدتر م 
 . نیچ یصورتم برا یرو یرک هات نیدونم ا ینم  یدونستم. حت

  یرو نی غمگ یدستم گذاشت. به دستش نگاه کردم و بعد سرم را باال آوردم. لبخند یرا رو دستش
 صورتش بود. 

ممکنه اطراف قلعه باشن. اگه   گهید یگروه ها یچون برامون خطرناکه. اعضا می بر میتون  ینم  رونی ب -
کنن.   یم دایشدنمون رو پ   یمخف یکنن و جا یبدنمون رو احساس م یبو میاز اتاقمون بر رونی ما ب

که   ییدو. جاشهیخاص محافظت م یجادو هیما با  ی. اتاق هامیرفتن ندار یبرا ییجا گهیاون وقت د
روز رو نداره. همه  یرفتن تو رونیکس جرات ب  چیهم ه نیکنه. به خاطر هم  یوجود ما رو پنهان م

 یتو شهیکنه و باعث م  یم شتری . نور ماه قدرت ما رو بمیر یشب م  یتو میبر  میبخوا ییمون هر جا
 . میبر میاز خودمون، هر جا که خواست یشب مثل ارواح، بدون گذاشتن رد

لب   ری ناباور کردم و ز یجادو؟ ارواح؟! خنده ا گر؟ید یبود. گروه ها بی عج میبرا  زیبود. همه چ  بیعج
 گفتم: 

 شدم. وونهیمن د ایخوابه   ایخوابه.  هیفقط  نایا  یدونم همه  یمن م -

 . دیخند

. میباورشون کن میتون  یکه نم ه ییزای. اما دور و بر ما پر از چقتیحجم از حق  نیسخته باور کردن ا -
دنبال ما هستن.  یانسان یاز گروه ها ی لی. خستین می کن  یکه ما فکر م یاون جور  شهیهم قتیحق
 خوان ما رو با خودشون ببرن.  یم شترنیکه دنبال قدرت ب گهید یاز گروه ها یلیخ

 . دمیکش رونیکرد. دستم را از دستش ب خیزند. تمام تنم  یکردم قلبم نم  احساس

 د؟یهست یمگه شما چ -

 صورتش نشست.   یکمرنگ رو یپوزخند

 .شترهیانسان ها خاص تر و ب ی هیاز بق مونیی. اما توانامیما هم انسان -

 : دمیشک پرس با
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 منم...؟  …یعنی -

 

 جواب داد:  یکالفگ با

 ؟ یینجایچرا ا یبله تو هم! پس فکر کرد -

 بپوشانمشان. میکردم با دست ها یلختم نگاه کردم و سع یدرهم و نگران، به پاها یچهره ا با

 بودم گفتم:  ریطور که با لباسم درگ همان

 بکنم.  یتونم فکر  ی... اون قدر گنگم که هنوز هم نمیعن ینکردم.  یمن فکر  -

نگاه کردم. چرا تا به حال به او دقت نکرده بودم؟   شیبلند شد. به لباس ها شی زد و از جا  یپوزخند
 توجه کرد. یگر ید زیشد به چ  یبود که نم  با یچون آن قدر صورتش ز دیشا

بود که   ییطال یلباس فرمش، سارافون زل زد. به قامتش نگاه کردم. رونیطرف پنجره رفت و به ب به
کوتاه تر از دامن  یل ی. دامن من خدیرس  یم شیزانو یبود و دامن تنگش به باال یحلقه ا نشیآست

 لباس او بود. 

  انیهم عر شیانداخته بود و بازوها رونی ها ب گاردیتوجه به باد یخوش تراش و براقش را ب یپاها
 اش تناسب داشت.  یمشک  یبود و با چشم و ابرو یسرش هم مشک یبودند. مو ها

 را از نظر گذراند و گفت:  میکرد. با پوزخند سر تا پا ریو نگاهم را قافل گ برگشت

 بهم زل بزنه!   یجور  نیا یکس  ادیچون خوشم نم ؟ یچطوره سواالت رو شروع کن -

 شد. رهیخ میها حس به چشم  یب  یداد و با نگاه هیکنار پنجره تک واریبه د  نهیدست به س بعد

کرد؟ من فقط    یبه تو نگاه م یبود. اصالً چه کس  یدرهم رفتند. چقدر مغرور و از خود راض میها اخم
 کردم!  یداشتم فکر م

دفعه به سراغم آمد،  کیکه  ی جانی رسه. از قانونا برام بگو. اصالً... با ه یبه ذهنم نم یخاص  زیچ -
 هارزانو نشستم. بعد ادامه دادم: تخت چ یرا داخل شکمم جمع کردم و رو میپاها
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 دارم؟  ییروی بگو من چه ن -

 باال انداخت و گفت:  یاش، شانه ا یالی خ یبا ب  دیرا د اقمی اشت یباال رفته نگاهم کرد و وقت یابروها با

 . یها رو کنترل کن یزامب یتون یتو م -

  یرا م ییها زی چ نیچن  ایآتش   ایاگر کنترل باد  دیرا نداشتم. شا  یز یچ نیباز ماند. انتظار چن دهانم
   ؟یشدم. آخر زامب  یقدر متعجب نم نیگفت ا

دلم که از  یکه اشک از چشمم آمد. دستم را رو دمیخنده. آن قدر خند  ریام گرفت. بلند زدم ز خنده
 یمانده  چشمم گرفتم. با ته یاشکم را از گوشه  گرمیدرد گرفته بود گذاشتم و با دست د ادیز یخنده 

 خنده ام گفتم: 

 . دمت گرم روحم شاد شد.ی چقدر تو با نمک  یوا -

  یز یآرام صاف نشستم و با تعجب نگاهش کردم. چ تشیجد دنیرا کج کرد. به طرفم آمد. با د  لبش
 .دمیی. ترس برم داشت. با چشمان درشت حرکاتش را پا ختیدر ته دلم ر

 کرد.  یو ترسناک ترش م  دیچی پ  یکفشش در اتاق م یتق تق پاشنه  یصدا

صورتم آورد.   کیخم شد و چانه ام را داخل دستش گرفت. سرش را نزد ی. کمستادیا میجلو درست
 سرد و با تحکم گفت:  یشد. چانه ام درد گرفته بود. با لحن  ی م شتریفشار دستش رفته رفته ب

دستور گرفتم مراقبت   سی ندارم. فکر نکن چون از رئ  یشوخ یا گهیخر د چی من نه با تو نه با ه -
. حله  یباهام حرف بزن ینجور یا ستمی ن تی تونم از شرت خالص شم. من دوست جون جون یباشم، نم 

 بدم؟   حی توض  شتریب ای

جمع شده بود. چانه ام را با   میتمام مدت خشک شده بودم و از درد چانه ام، اشک در چشم ها در
 به طرف در رفت. نهی و با طمانشدت به عقب ُهل داد 

تخت   یتخت افتادم و با آرنجم از پخش شدنم رو یکه به چانه ام داده بود، رو  یشدت درد و فشار  از
رفت زل زدم.   یهر چه تمام تر، به طرف در م  یبه او که با آرامش و سرد تیکردم. با مظلوم یر یجلوگ
 انداخت گفت:  یکه تمام تنم را به لرزه م یو با لحن ستادیدر ا یجلو
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بهت   ی. هر لباس یکن  ایجور خاله باز  نیاز ا یتون  ینم گهید نجای. امیندار یشوخ یما با کس نجایا -
  ی. با کسیر ی نم رونی اجازه ب ی. بیای به موقع م یر ی. به موقع میزن  یحرف نم   ادی. زیپوش یدادن م
 . یر یگ یگرم نم 

 مسخر ادامه داد:زد و با ت یصدادار   پوزخند

 اتاقتون!  یتو  ارنیشما رو هم م یشام و نهار و صبحانه  -

جمع شد.   میچشم ها ی. اشک تودی رفت و بعد از رفتنش آن را با شدت کوب  رونیدر را باز کرد و ب بعد
 طور رفتار کرد؟   نیمگر من چه گفتم که ا

حس    یو ب د یلرز  یتخت بلند شدم. تمام تنم از ترس م یکلنجار رفتن با خودم، از رو  قهیاز چند دق بعد
 شده بود.

 گرید ی قه یبود نشستم و به ساعت نگاه کردم. چند دق شمیآرا زی م یاتاق که صندل یتنها صندل یرو
 تازه ده بود.  میهمه کار کرده بود ن یشد. ا  یساعت ده م

 همه فکر چه کار کنم؟  نیبگذرانم؟ با ا کاری را بهمه مدت زمان   نیا یمن چطور  حاال

نبود و   شیدر چشم ها یمهربان یذره ا یباشم. حت فیخواستم ضع  یرا گرفته بود اما نم میگلو بغض
 میشد و خشمش را رو نیتوانستم هضم کنم. اول که آمد کالفه بود و بعد هم خشمگ یرا نم نیا

 اش کرده بودم؟  یمن عصب ا یبود  یعصبان  گر ید یکرد. از جا  یخال

 ۲۸#پارت_

 

را به هم چسباندم   میچانه ام قرار دادم. زانو ها ریرا هم ز میگذاشتم و دست ها زی م یرا رو میها آرنج
رفت. ابهاماتم هموز   ی نم نیشد. بغضم از ب  ینم هیتوج  میشدم. رفتار آن دختر برا رهی خ نهیو به آ

 بچگانه گفتم:   یبا لحن نهیو رو به آ دمیبرطرف نشده بود. لب برچ

 گفتم؟  یچرا دعوام کرد؟ مگه من چ -
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که از  یبوق زنگ دار  یحواسم را به خودش جمع کرد. با صدا یبوق یآمد که صدا یاشکم در م داشت
 .دندیدو یاز اتاقم م رونیب  یقدم ها هم بلند شد. انگار کسان  یآمد، صدا یم رونیب

رنگ و   یآب  یبلند شدم. با کفش ها میاز جا دیساعت نگاه کردم. پس باالخره ده شده بود. با ترد به
 بود به طرف در رفتم.   میکه پا یپاشنه بلند

آمد. آب دهانم را  یم رونی بار دستم را جلو بردم اما از ترس عقب گرد کردم. صدا هنوز هم از ب چند
  یگذاشتم و کم رهیدست گ  یتامل، دستم را رو یدون لحظه انشوم ب مانیپش نکهیا یقورت دادم و برا

 در را باز کردم.   یال

مختلف و با دو وارد اتاق   یها  افهیبا ق تی از جمع ی می عظ لینگاه انداختم. س رونی در به ب نیب از
 بستند.  یدر را م عیشدند و پشت سرشان سر یم شانیها

 . دیچی پ یآمد و در کل محوطه م یبوق همچنان م  یصدا

طبقه  چی بود و ه  یهم داشت. انگار برج، تو خال  یادیبلند قد بود و قطر ز  یاستوانه  کیشکل  قلعه
 بود.  یبی عج ینداشت اما پر از اتاق بود. در کل، جا یا

  شیجلو  یمتر  کیو  یچوب یو نرده ا شدیکف طبقه، تمام م یقدم جلوتر از در اتاقم، پارکت ها دو
آوردم و اطراف را نگاه کردم. دور و   رونیب  یکنم. سرم را کم  فشی توص دانم چطور یگرفت. نم یقرار م

 هم.  نش ییبر اتاقم پر از اتاق بود. باال و پا 

اما   نمیبرج را بب نییبروم و پا رونی توانستم ب یبود، فقط اتاق داشت. کاش م  ب یعج  یخوابگاه  مثل
 شود.  یشد. آن دختر گفته بود نم ینم

قدم جلوتر    کیتمام شده بود.  گری بوق هم د یشد. صدا  یکم و کمتر م دندیدو یکه م یکسان تعداد
 زدند، به اطراف نگاه کردم.   یشدند و به من تنه م  یکه از کنارم رد م یتوجه به کسان  یرفتم و ب

هم  دی شا  ایاما دورتر از حدود صد متر  ش،ی رو به رو  قاً یبود و دق یخال  یینرده ها فضا  یبه رو رو
هم اتاق   نشییبود. باال و پا تیبه اتاق من، با همان نرده ها و همان وضع هیدرست شب یاتاق شتر،یب

 یطبقه  نمتصل بودند. م گریکوچک به همد یطبقه ها هم با کمک راه پله ا یبود و نرده. همه 
 ای زدهمی س ینگاه کرده بودم، به نظر طبقه  نییکه شده بودم، از پنجره که به پا داریچندم بودم؟ ب 

 آمد.   یاردهم مچه
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را نگاه کردم.   نییگذاشتم و پا ش یجلو رفتم. حاال درست کنار نرده بودم. دستم را رو گریقدم د کی
 بود. ادیدور نبودم اما باز هم ارتفاع ز  نیاز سطح زم ادیحدسم درست بود؛ ز

باال   یبلند بود. با ابرو ها  یلی. انگار برج، آخر نداشت. خدیسرم نگاه کردم. سرم سوت کش یباال به
 آوردم و از نرده ها فاصله گرفتم. نییرفته سرم را پا

که به من تنه بزند و بخواهد رد شود، با عجله داخل اتاق    دمیرا ند یبه خودم آمدم و کس یوقت
 بودم که وارد اتاقم شدم.  ینفر  نیبرگشتم و در را بستم. فکر کنم آخر

در آوردم. بعد زانو   میدر نشستم و کفش ها یوجودم را سوال در بر گرفته بود. همان جا، جلو تمام
 دادم. هیتک میگذاشتم و سرم را به دست ها شانیرا رو م یرا داخل شکمم جمع کردم و دست ها میها

ص  کردند خا یم یزندگ   نجایکه ا یب یعج  یآدم ها ی بود. همه  بیعج  نقدریا نجایا یمعمار  چرا
ها را کنترل   یتوانند مثل من زامب   یم یعنیچه؟  یعنی. خاص بودن دیبودند؟ چه قدر خاص؟ تنم لرز

   ست؟یچ  یکنند؟ اصال زامب

آوردم   یسر در نم یز یچ چیکه از ه یمن  یخطرناک بود. حداقل برا نجایبردم. ا  یبه عمق ماجرا پ تازه
  اورندیسرم ب   ییکرده ام خطرناک بود. اگر بخواهند بال ییدانستم که قبل از آن ضربه، چه کار ها یو نم

 چه؟ نفسم حبس شد. خواستم خودم را قانع کنم. گفتم: 

  یخودشون. بهم اتاق نم نیآوردنم ب  ینم  یجور  نی که ا ارنی سرم ب ییخواستن بال  یاگه م یول -
 ستن؟ یمراقب همه هستن، ن دی مراقبم باشن؟ شا دیالً چرا بامراقبم باشن. اص  دیگفتن با یدادن. نم

 دنیبلند شدم. خواستم به طرف پنجره بروم که با شن  میاز جا یام دادم و با کالفگ ین یبه ب ینیچ
 خشک شدم.    میسر جا  یکس یقدم ها یصدا

در اتاق   یدر هر اتاق را داشت، آن فرد از جلو  یمحل عبور جلو یدو متر طبقه   نیبرج فقط هم  چون
  یکفش ها ی. صدادیرس  یبه وضوح به گوش م شیکفش ها یصدا نیشد. به خاطر هم یها رد م

 بلند کفشش...  یپاشنه ها یدختر بود. صدا کی

بود که تا االن داخل اتاقم بود.   یدختر  نیهم یپا یاش، مثل صدا نهیآرام و با طمان یقدم ها یصدا
 کرد؟  یچه م  ییبه تنها ونر یب
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 ۲۹#پارت_

 

داشت.   ینداشت. آرام آرام و شمرده شمرده قدم بر م شی تند کردم قدم ها یبرا  یعجله ا چیه انگار
قدر با آرامش قدم بزند و در اتاقش نباشد؟   نیکرد در زمان استراحت، ا یبود که جرات م یاو چه کس

سراسر وجودم را در بر   یباشد. کنجکاو رونیتواند بعد از ساعت ده ب   یکس نم چیاو که گفته بود ه
 گرفته بود. 

 رهیدستگ یآب بدهم. دستم را رو یبه طرف در رفتم تا سر و گوش  ش،یقدم ها یدور شدن صدا با
 شد و بلد بودم آن را باز کردم. یکه م ی حالت نیصداتر   یگذاشتم و با ب

در   ستین  یکس دمید ینگاه کردم. وقت  رونیآن به ب یاز کردم و از المتر در را ب ی چند سانت یاندازه  به
رفته   نییشدند. حتمًا پا  یقدم ها رفته رفته دور تر م  یبردم. صدا   رونی باز کردم و سرم را ب  شتریرا ب

 بود.

 رونیرا از اتاق ب  میاز پاها  یکی آمدند،  یم رونیب انی در م یک یکه  ییاضطراب و با نفس ها با
 خب! میآمد که انسان ها بخواهند دنبال ما باشند. ما هم انسان یه نظرم مسخره مگذاشتم. ب

نبود. حاال    یخبر  هیراحت شد. راحِت راحت که نه. اما از آن استرس اول  المیخ فتاد،یکه ن  یخاص  اتفاق
 کرد.   یم ییخودنما  شتریب  یکنجکاو

که داخل مغزم اکو شد،   ییآمدم و در را پشت سرم بستم. خواستم بروم که با صدا رونی از اتاق ب کامل
 خشک شدم.   میسر جا

اگه اون  یمرگه. حت  یاز هر قانون یچی ده و مجازات سرپ  یم تی به مقررات اهم  یلیگروه خ  نیا -
 قانون باشه.  ن یتر تیاهم  یقانون ب

هم که  یخورد. کس یبه چشم نم  ین یدورب چیمردن جوان نبودم؟ به اطرافم نگاه کردم. ه یبرا مرگ؟
 یآمده ام؟ اصالً چگونه م رونیخواست بفهمد که من از اتاقم ب  یم یاز اتاقش نبود. چه کس رونیب

 خواستند بفهمند؟  
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را در آوردم و دستم   میشد. کفش ها  روزی پ یام، کنجکاو یمنطق و کنجکاو نیکلنجار ب  یبا کل  باالخره
 صدا باشم. با خودم گفتم:   یگرفتمشان تا ب

 . گهیشم د  یشم و راحتم م یندازم. فوقش کشته م یم  کینگاه کوچ هیفقط  -

و   دمیدو یاتاق ها م یاندازد! از جلو یفقط خودم را در دردسر نم میتصم نیدانستم که ا یکاش م  اما
 بود.  نیی به پا دنیرس یهم برا  یتر  کیه نزد. کاش رادیاینفسم هم در ن  یکردم حت یم یسع

زانوانم  یرا رو میدست ها دمیطبقه که رس  نی. آخردمیها را رد کردم. تمام آن طبقه ها را دو پله
که نفس گرفتم به اطرافم نگاه  یام را پاک کردم. دلم درد گرفته بود. کم  یشانی پ یگذاشتم و عرق رو

 کردم.  

آمدن از اتاقش را ندارد   رونی جرات ب یساعت کس  نیتوانستم مطمئن باشم که در ا یم نیقبل از ا تا
 مراقب باشم. شتری ب  دیرفته بود. با  نیاز ب نانمیآن دختر، اطم یپا  یصدا دنیاما با شن 

برج قراره   ریز یا رهی به شکل دا یقهوه ا یبا پارکت ها دهیصاف و پوش  ینیرا نگاه کردم. زم  اطرافم
 داشت.   گرید یورود به جاها یگرفته بود و در چهار جهتش، چهار تونل کوچک و کوتاه قد، برا

شدم چه؟ ضربان قلبم تند شده بود و  یرفتم و گم م یکه به سرم زد به تنم لرز انداخت. اگر م  یفکر 
ام   امدهین  نجایزدم. من تا ا ایشدم؟ دلم را به در یمشان موارد کدا دیاز آن تند تر. اصالً با مینفس ها

 .  ستمیوسط با نیکه بخواهم هم

 انتها و بزرگ بود.  یرفت! برج چه قدر بلند و ب  جیسرم نگاه کردم. سرم گ یباال به

 تونل رفتم.   ن ی و پا برهنه به طرف اول دمیکش  قیعم  ینفس

شد. با قدم    ینم دهید یز یبود و چ اهی س اهی. سدمیکش ی شدم و به داخلش سرک میقا وارشید پشت
وارد   نند،ی بب  شتریب یک ی از حد درشت شده بودند تا بتوانند در آن تار شی که ب یلرزان و با چشمان  یها

 تونل شدم. 

جم  انداخت. با آن ح یسرما به تنم لرز م یاز سرما را احساس کردم. موج ها یادی ورودم حجم ز با
جلو رفتم. با آن  نم،یبب  یز ی آنکه بتوانم چ یگزنده نبود؟ ب یادی سرما ز نیا رون،یمطبوع ب  یهوا

 نبود؟    بیتونل عج نی داخل ا یک یحجم از تار نیا رون،ی ب  ییروشنا
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ها االن دو طرف   لمیبودم. اگر مثل ف دهیتونل چسب  ی  وارهیبردم و به د یجلو م  دیرا با ترد میپاها
 کنم چه؟  ر یتونل بسته شود و من داخلش گ

آوردم،   یم ادیرا به  زهایچ یسر  کی بود که تنها بخش خاطراتم را فراموش کرده بودم و هنوز  جالب
 موضوع االن اصالً مهم نبود. نیاما ا

 کیارم که برد یگر یکه لرزان و محتاط شده بود، خواستم قدم د ییدهانم را قورت دادم و با پا آب
 شد.   یخال میپا ریدفعه ز

شکل بود و   یکه استوانه ا یتونل یدانم. فقط در حال ُسر خوردن بودم. داشتم تو  ی. به کجا، نمافتادم
بزند   غیخواست ج   یرفتم.  تمام تنم صدا شده بود و م یخوردم. جلو م  یداست، سر م ادی و خم ز چیپ

 زد.   یم  دیاما نبا

از حد تونل فکر   شیب  یک یکه دارم و تار یادیکرده بودم به سرعت ز یرا بسته بودم و سع میها چشم
 مزه و ترسناک! یبود. مزخرف و ب   یشهر باز  یها  یزدم. درست مثل باز  یم  غیج  دینکنم. نبا

کردم. همان طور که کفش   دایدانم چقدر در آن حالت بودم. با کم شدن سرعت انگار جرات پ  ینم
از   یکیحس شده بودند،  یاز ترس، فلج و ب میبودم و پاها دهیعروسک، سفت چسب را مثل میها

 .د یلرز یم یحس   یب نیبسته ام را باز کردم و به اطرافم نگاه کردم. تمام جانم در ع  یچشم ها

 ضرب باز شد.  کی گرمیشد. چشم د ینم  باورم
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رفتم؟    یخوردم. کجا م یسر خوردنم، کم تر بود، اما باز هم داشتم ُسر م نییتونل کم و سرعت پا  بیش
 بود؟   نیزم رِ یراه، چقدر ز نیمگر مقصد ا

که پر از   ییسرخ رنگ. جا ی اچه یدر کیبودم.  اچهیدر  کی یدهان باز به اطرافم نگاه کردم. باال با
  نیزد، تزئ  یسر و کله شان داد م بودنشان از   ییبزرگ و رنگارنگ که جادو ییرنگ قرمز بود و با گل ها

شده   پخشگرفت و در کل هوا  یازشان سرچشمه م یی طال ییکه گرده ها بایز  ییشده بود. گل ها
 بود.
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 یداد بو  یکه آزارم م یز یبود اما چ  بای ز شیبا سنگ بود. فضا دهیسرپوش یفضا  کیداخل  اچه،یدر
 از خون باشد؟ اچهیدر نیمتعفن خون بود. نکند ا

 سر خوردنم را گرفتم. یخوردم بند کردم و جلو یکه داشتم از آن سر م یراه ی وارهیرا به د دستم

  ردیدور تا دور بدنم را بگ نکهیا یخارج شده بود و به جا یبه بعد از حالت استوانه ا ییجا  کیاز  تونل
 رش نصفش کرده باشند.  نصفه شد که انگار از قط یبزرگ باشد، مثل لوله ا یو مثل لوله ا

 کی ن،یشدن که ا  یمطمئن م دی بردم. با اچهیخم شدم و دستم را به طرف آب در  نیبه طرف زم یکم
 خواستم قبول کنم.  ی. نمست یخون ن ی اچهیدر

آغشته شده بود باال آوردم و درست نشستم و همان طور که   اچهیاشاره ام را که به آب لجز در انگشت
 ام گرفتم.  ین یب یرنگ بند بود، انگشتم را جلو  اهیو س  یکی ونل پالستت  مهیبه ن  گرمیدست د

زود   دیرا که به تونل بند بود برداشتم. با  یام خورد عقم گرفت. عق زدم و دست ین یکه به ب  یگند یبو با
 از خون بود! از خون!  اچهیرفتم. آن در یم رونیجهنم ب   نیتر از ا

رفت دوباره   یکه هزار جا م  یزار و با فکر  یکردم و با حال  زیتم  واریو دستم را با د ستادمیا یا لحظه
شده بود و احتماال من را به ناکجاآباد   دهیکه دوباره سر پوش یتونل سپردم. تونل بیخودم را به ش 

 برد. یم یبعد

گرفتمش   یام م  ین یب یکرد. وسواس گرفته بودم و دائم جلو یداد و حالم را بد م یخون م یبو دستم
 کردم.    یو حال خرابم را خراب تر م دمیکش یگندش را به مشام م یو بو

 کرد:  یجمله را تکرار م کیفکر کنم اما تمام سرم  ادیداد ز ی تونل اجازه نم سرعت 

 . ستین  نجایتو ا یجا -

 راه بود انگار.  نیمقصد ا یوجود نداشت. توقف گاه بعد یا یگاه بعد توقف

تمام شده بود، نشستم. با تعجب و همان طور که  بی و غر  بیعج یجا کی  یتونل که جلو یجلو
  نیا یجا چیرا به پا کردم. اتاق نبود. ه میداخل اتاق بود، کفش ها زاتی و تجه  لیبه وسا  رهینگاهم خ

  تره آن دکتر و آن دخک ییشباهت داشت. احتماالً جا شگاهیبه آزما شتریب  نجایمحل اتاق نبود. ا
 کردند.   یمهربان کار م
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. اما آن دختر گفته بود دکتر زرنگ است. زرنگ است  ستادمیجلوتر از تونل ا یبلند شدم و کم  میجا از
 بدهد چه؟   سیرئ  لی بخواهد من را تحو یمانده. اگر از سر زرنگ  نجایکه صد سال است ا

 هوش و حواسم جمع شد.  ،ییصدا دنیشن  با

 نکن.   یدکتر شوخ  -

 شدم.   رهی آمدند خ یشدم و به دختر و دکتر که داشتند م میقا کمینزد لیاز وسا یک ی پشت

 .رهی تونه جلوش رو بگ ینم  سی اگه اون بخواد فرار کنه، رئ  یدون یخودت هم م -

 کرده دخترجون؟   یادیمگه سرت به تنت ز -

 داد:  حیباال انداخت و حق به جانب توض یشانه ا  ایمیک

کنم   یاثر هم داشته باشه، فکر نم ینداره. حت  یطلسم و جادو که روش اثر  گم؟یخب مگه دروغ م -
 باهاش ندارن.  یتیسنخ چیکه ه لیا هی نیبمونه. اونم ب  نجایبتونه اون رو مجبور کنه ا سی رئ

نشست و مشغول  شیرفت و جلو  لیاز وسا یکیزد؟ دکتر به طرف   یحرف م  یمورد چه کس در
  اهیس یعی بود که ما زی م یو رو ش ی بزرگ جلو یبودند، شد. دستگاه زی م یکه رو شی کاغذ ها یبررس 

 .دیجوش  یرنگ داخلش م 

 .دمید  یدورتر از من و پشت به من نشسته بود. حالت صورتش را نم  یکم

 یبعد یدفعه   ؟یشد هیبار تا االن تنب چند ات یزبون دراز نی به خاطر هم ؟یشناس  یرو نم  سیتو رئ -
 .یای دستش سالم در نم ریاز ز گهید رهیکه مچت رو بگ 

 رفت.  گرید یو به طرف دستگاه ختیداخل دستش را داخل سطح آشغال ر یکاغذ ها  ایمیک

 گند و کثافت... نیا ینکنم. تو  یزندگ  نجایاما ا رمیبم  نکهیبه ا میمن راض یدون  یتو که م -

 نبود. دکتر گفت:  یبود، راض  نجایا نکهیاز ا پس

  یب یدورگه  هی یکنن. ک  یهم قبولت م  نجایاز ا رونیراحت قبولت کردن ب  نجایفکر نکن چون ا -
 خواد؟  یرو م  تی خاص 
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 رفت گفت:   یباال انداخت و همان طور که داشت با دستگاه ور م یدختر شانه ا دورگه؟

. دیمنو ساکت نگه دار دیتون  یحرفا نم  نیبرام قابل تحمل شده. با ا گهیشما د یه زبون تلخ و گزند -
 .شمیمن اگه حرف نزنم خفه م

 دختر که... نیبرام حرف بزند، نه به ا نیآمد دو کلمه در مورد قوان یبه آن دختر که زورش م نه

 .دهیزبونت سرت رو به باد م  نیآخرش هم هم -

 بلند شد.    شیرا گفت و از جا نیا دکتر

 آورد گفت:   یرا همان طور که در م  دشیسف  روپوش

کار   شتریب  دیمربوط به اون دختر با شی آزما ی. رومیکار دار یامشب بسه. برو بخواب شب کل  یبرا -
 . میکن

 .  دیبخواب   دیشما بر ستمیمن خسته ن -

سرم   یسالن هم چند طبقه بود؟ به باال نیاکنار سالن باال رفت.  یسرش را تکان داد و از پله ها دکتر
 . تنها سه طبقه بود.دینگاه کردم. سرم سوت نکش

 افسانه.  رونیب  ایاز پشت اون دستگاه ب -
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دکتر نشسته بود و پشت به   یهمان صندل  یکمرم نشست. رو یرو یحبس شد و عرق سرد نفسم
 شدم. میو کامالً پشت دستگاه قا دم یحال سرم را دزد  نیمن بود. با ا

نکند دکتر هم   رون؟یکه من از اتاقم آمده ام ب دیمدار بسته دارد؟ اصالً از کجا فهم نیدورب  نجایا نکند
باشد. خب اصال از کجا معلوم اسم   نجایاز من ا ریهم به غ یگر ید یافسانه  دی باشد. اصال شا دهیفهم

دهم و به  انکه هم اسم من است خودم را نش یگر یبه خاطر کس د دیمن افسانه باشد؟ چرا با
... اصال از آن  ای. از کجا بدانم واقعا افسانه ام یمن به هوش آمدم و گفتند تو افسانه ا ندازم؟ی دردسر ب

 دمش؟ ید ینم گری دخترک، شبنم، چه خبر بود؟ کجا بود؟ چرا د



 گرگ درون 

85 
 

 نرم تر گفت:  ییو با صدا دیکش یآه

 کنه.  ینم  دتی تهد یخطر  ونر یب  ایبا توام. از اون پشت ب -

 رفتم.   یم رونی گاهم ب یاز مخف دیدهانم را قورت دادم. انگار واقعًا با آب

که   یافتاده و دستان ریبه ز یرفتم و با سر   رونی از آن پشت ب د،یتپ  یکه همانند گنجشک م یقلب  با
 ی. همان طور که سرش داخل برگه هاستادمیقفلشان کرده بودم، همان جا کنار همان دستگاه ا میجلو

 بود، غر زد:  ز یم یرو

اگه به   رون؟یب  یای وقت روز م نیا یا وونهیرو نگفته؟ د نی بهت قوان  سودایآ ست؟یعقل تو کله ات ن -
  یبدبخت م یدون یبودت م دهی د یروان یسودایاگه همون آ ؟یبودت چ دهید گهید یک یمن  یجا

 ...سی اگه رئ ؟یشد

 را قبول داشتم اما... شیوراج بود. هر چند تمام حرف ها یادی دختر ز نی . ادمیحرفش پر وسط

 . ارمیسر در ب  ب یعج یجا نیدونم. اما نشد نتونستم. نتونستم نخوام که از ا یم -

مطالعه   نکیگذاشت. ع یصندل  ییقسمت باال یبه طرفم برگرداند. ساعد دستش را رو  یرا کم  بدنش
 شد.   رهیخوش فرمش جا به جا کرد و با دقت به چهره ام خ  ینیب  یاش رو رو

 . نمیبب نجایا ایب ؟یسادیحاال چرا اونجا وا -

حرف ها بود.   نیاز ا دختر مهربان تر نی. ادمیترس  ینم گریرفتم. د  کشی دستانم را باز کردم و نزد قالب
 در گوشم زنگ خورد:  ییدوست خوب... صدا ک یتوانست  یم دیشا

 .یر ی گ یگرم نم ی. با کسیر ینم رونی اجازه ب ی. بیایبه موقع م  یر یبه موقع م -

 ی! راهنما واژه یباشد. آر  میراهنما برا کیتوانست  یم  دیدوست بودن را از ذهنم خط زدم. شا فکر
 بود. یمناسب تر 

ام اشاره کرد و   یقبل یکه باال رفته بود، به جا یراست یو با ابرو رانهیمچ گ ی. با نگاهستادمیا شیجلو
 :  د یپرس

 ؟یشد میاون جا قا یاز کِ  -
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 گفتم:  یالی خ یباال انداختم و با ب  یا شانه

 شه. ی نم ادی. زنیشما اومد  یاز وقت -

کرد. از سکوتش  یرا که با دکتر زده بود، مرور م  ییلحظه ساکت ماند. انگار داشت حرف ها چند
 : دمیاستفاده کردم و پرس

 د؟ یشدم؟ دکترم فهم میمن اونجا قا ی دیفهم یتو چه جور  -

 نثارم کرد.  یا  هیعاقل اندر سف نگاه

 .  یدون یرو نم زایچ ی لیهنوز خ  نکهیمثل ا -

 گفت:  بعد

   نجا؟یا یاومد ی م یداشت یوقت ؟یدیاون مرداب خون رو د -

 مثبت تکان دادم. یرا به نشانه  سرم

 داد:  حی توض  یالی خ یب  با

 .  هیغذاخور هیاون جا  -

توجه به حال من  یکه به سرم زده بود، عقم گرفت. ب یمو به تنم راست شد دروغ نگفتم. از فکر  میبگو
 ادامه داد: 

خورن. کاسه کاسه  یمردابه رو م  یکه تو یخورن! خون   یگروه اونجا غذا م یهر روز خون آشام ها  -
 گردن سر کارشون. یبر م گه،ید یبرن جا نکهیخورن و بدون ا  یدارن و همون جا م یازش بر م

 که فشرده شده بود، گفتم: ییخورده و گلو نیچ  ین یداد اما با ب یحالت تهوع امانم نم  نکهیا با

 گردن؟ یمبر  یداشت. چجور  نجایبه ا دنیرس یراه برا هیاونجا که فقط  -

 بلند شد و شروع به جمع کردن برگه ها و مرتب کردنشان کرد.  شیجا از
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تونه اون راه  ینم یا گهیشه. کس د یخون آشاما معلوم م   یاونجا دو تا راه داره. راه دوم فقط برا -
تونه بره   یکس به جز خودشون نم  چیرسه. ه یکه به محل کارشون م هیری. اونجا تنها مس نهیرو بب

 حساسن!  یلیکاراشون خ  یرشون. اونا رو محل کا 

 ۳۲#پارت_

 

. همان لحظه بود که احساس کردم چقدر  اورمیخواستم هر چه که خورده ام و نخورده ام را باال ب  یم
 : دم یگرسنه ام! پرس

 کنن مگه؟  یم کار ی اونجا چ -

 را دوست داشتم. جواب داد:  نشیحوصله بود. ا با

کنم سم بسازن   ینظر خون آشاماست. فکر م  ریانجمن ز نیکار ا نیتر یاصل  یدونم. ول ینم قیدق -
 خودمون بمونه.  نیب  یول

زدم و   اینه. دلم را به در ایدانستم بپرسم  یام رفتم. نم ی شدم و به سراغ سوال بعد  الشی خ یب سم؟
 گفتم: 

 ؟یهست یو چ یتو دورگه از چ  ؟یچ یعنیدورگه  -

 انداخت.  ر ی و سر به ز دیکش یآه

اما   شنیخون آشام و انسان. مادرم انسان بود و پدرم خون آشام. خون آشام ها بچه دار نم یدورگه  -
  ایکه باعث شده من نحس باشم و به دن یطلسم هیطلسم، من به وجود اومدم.  هیبار به خاطر  نیا
رفتار   ،هم که قبولم کردن نجایترسن. ا یکنن چون ازم م یمن رو قبول نم گهید ی. انجمن هاامیب

شدم که   یمنه که خون آشام ر ینداره. انگار تقص  یکس با من رفتار خوب چیباهام ندارن. ه  یدرست
 نحس باشم.  یدورگه  هیبه خوردن خون نداره. انگار من خواستم که  یلیم

شانه اش  یرفتم. خواستم دستم را رو  کشی . نزدختی . بغض کرده بود. اشکش ردیاش لرز چانه
 از من فاصله گرفت.   عیبگذارم که مثل برق گرفته ها سر



 گرگ درون 

88 
 

زد و صبر   یانداخته بودمش غصه ام گرفت. چقدر ناراحت بود و دم نم  شیها ی بدبخت ادیبه  نکهیا از
 گرفت و گفت:  شی دو گذاشته بودند، دستانش را جلو یکه انگار مسابقه  یی کرد. با اشک ها یم

. اون وقت بال پشت بال  ردتیگ  ی م مینحس یه من دست بزننشو. من نحسم. اگه ب  کیبه من نزد -
 زنم. من... من... یم  بیباشم وگرنه بهش آس یم یصم یبا کس دی. من نباادیسرت م 

دهانش گذاشت تا هق هقش را خفه کند. دست   یاش به او امان حرف زدن نداد. دستش را رو هیگر
پشت   زیسر خورد. به م  نیزم یاما نتوانست و رو  ستدی بند کرد. خواست مقاوم با  زیرا به م گرشید

گذاشت و سرش را   شیزانوها یداد و زانوانش را داخل شکمش جمع کرد. دستانش را رو  هیسرش تک
 کرد. هیگر یها یآن گذاشت و ها  یرو

بود که بخواهد نحس  حرف ها    نیدختر پاک تر ا نینبود. ا نگونهیدختر نحس بود؟ نه! اصال ا نیا
رفتم. کنارش   کشیخرافات محض بود. نزد یسر   کیچرت و پرت ها فقط  نیو ا  یباشد. نحس

 نشسته ام.  کشیکه چقدر نزد دیو ند دیبود که حضورم را نفهم  هینشستم. آن قدر غرق گر

 یز یشده بود گذاشتم و خواستم چ  دهیپوش دشیکه با رو پوش سف  شی بازو یدستم را رو  دیترد بدون
لرزان و چشم  ییبلند شد و خودش را از من دور کرد. با صدا شیسرعت از جا ن یتر عیکه با سر میبگو
 شد، گفت:  ی م یکه پر و خال ییها

 .گمیخودت م ی. دارم براندارم. از من دور باش  ازیتو ن  یمن به دلسوز  -

 بلند شدم. گفتم: میجا از

  نیو ا یطلسم و نحس  ه؟یچ ی. نحس یبه فکر من باش  ستین  یاز یندارم. ن  ازیتو ن  یمنم به دلسوز  -
 جور مزخرفات خرافاتن. 

گفتم شک   یکه م یز یبه چ ی. دلم به درد آمده بود اما ذره ازدیشوم. داشت زار م  کشینزد خواستم
  یخرافات. فقط ذهن را تحت فشار قرار م ی هیاز انواع خرافات بود. مثل بق ی کیفقط  نینداشتم. ا

خودت   رها را به دو ی باعث شود تمام مشکالت و بدبخت ،یکه دار  یا یمنف یشد انرژ  یداد و باعث م
 . یجمع کن 

از   یکیو وارد  دیباال دو یرا تند تند به عالمت نه تکان داد و از کنارم رد شد و به طرف طبقه   سرش
 اتاق ها شد.  
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افتادند. فقط حالش را بدتر کرده بودم و   میخورده بود، شانه ها  نیچ یاز شدت نگران که  یا یشانیپ با
 بهتر کردن اوضاعش نداشتم.  یبرا یا دهیفا چیه

گشتم؟ کاش   یبر م بیو غر بی عج  یجا نیاز ا دیاطرافم را از نظر گذراندم. حاال چگونه با سردرگم
 کیماند و حداقل  ی. کاش مختمیر  ی. کاش حالش را به هم نمدمیپرس یراجع به دورگه نم یز یچ

 کرد.  یم  ییراهنما

که تمام وجودم   ینبود. با استرس  چی کنم اما ه دایراه خروج پ کی  دیتا شا دمیتا دور سالن را چرخ دور
  یبر سرم م دیبا ی. حاال چه خاکستادمیکه از داخل آن آمده بودم ا یرا در بر گرفته بود، کنار تونل

 ؟ختمیر

 ۳۳#پارت_

 

و راه برگشت را از او    زمیاش را به هم بر ییشد بروم و تنها یآمد. کاش م یداشت اشکم در م  گرید
برگشتن  یبرا   یاز حد گند زده بودم. نگرانش بودم اما نگران ادی جا هم ز نیشد. تا هم یبپرسم. اما نم

کرد اما االن   ینم  میعذاب وجدان رها م؟یوحال او بود. چرا دروغ بگ  یبرا یتر از نگران  شیبه اتاقم، ب
 وجود داشت.  یموضوع مهم تر 

 نکهیا یکرده بود. حاال به جا  ریی که نگاهم به تونل افتاد. راه، تغ دمیبه صورتم کش  یدست یکالفگ با
 گرداند؟ یمن را به سالن خوابگاه بر م یعنیبود.  نییبه طرف باال باشد، به طرف پا  بشیش

بود؟ هر وقت هر جا   یطور  نیهمه ا یفرو رفته بود. برا نی چاه داخل زم کی. مثل ستادمیا شیجلو
  ایتونل زنده بود  نیترسناک؟ ا ایداد؟ جالب بود  یشکل م  ریی تغ شانیخواستند بروند، راه برا یم

  رف کردم. نگاهم را به ط زانیرا آو مینشستم و پاها شی توهم بود؟جلو کیطلسم داشت و  کیفقط 
 . ردیآرام بگ یماند تا کم یتنها م دیبرگرداندم. نگرانش بودم اما با ایم یکاتاق 

  بشیطرف تونل برگشتم. آب دهانم را قورت دادم و خوردم را رها کردم و خودم را به دست ش  به
 سپردم. 
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 *** 

شدن و بعد از همجوار   نییباال و پا یآمدم. باالخره بعد از کل رونیو از تونل ب  دمیکش  قیعم  ینفس
 بودم.  دهیخوابگاه رس یاتاق ها نیی شدن با آن مرداب خون، به سالن پا

 تونل بدون   یآمدم. همان جا جلو رونی و وحشتناک ب ک یاز تونل تار یآرام به

 را در آوردم و دستم گرفتم.  مینگاه کنم، کفش ها ییبه جا نکهیا

  میرفت. رو به رو ادمیاز  دنیقرمز، نفس کش ینگاه دنی نگاهم را باال آوردم که با د یبا سر خوش بعد
چفت شده اش،  یبزرگ و تنومند و دندان ها  کلی. هدیبار  یخون م شیبود و از چشم ها ستادهیا

 خشکم کرد.   میسر جا

حس شده بود و تمام   یطور که خم بودم، خشک شده بودم. توان تکان خوردن نداشتم. بدنم ب همان
دهانم خشک شده بود به چشم  یکه تو یعرق شد. با چشمان درشت و با آب سیتنم از ترس خ 

 زل زده بودم و توان فکر کردن نداشتم. شیها

کنند.   یو مجازاتم م  دیگو یم س یئرود به ر  ی. االن مگر یخودم را خواندم. بدبخت شدم د ی فاتحه
 طور.   نیقرمز بود. خشن بود. ترسناک هم هم یبا چشم ها یکل یمرد ه کی میرو یجلو

  دمیچسب وار یلرزان عقب رفتم. آن قدر جلو آمد که به د ی آمد. کمرم ناخودآگاه صاف شد و با پاها جلو
شد و جانم را   ینش سرما متصاعد م مماس بدنم. از بد ستاد، یا میو نتوانستم عقب تر بروم. رو به رو

 انداخت.   یبه لرزه م

 یحبس شده بود. توان تکان خوردن و قورت دادن آب خشک شده در دهانم را نداشتم. مزه  نفسم
. دیگردنم را گرفت و باال کش ع،یحرکت سر   کیدهانم گس شده بود. دستش به طرف گردنم آمد. با 

 کنده شد.   نیاز زم  می. پاهادیچیدر سالن پ  نمیه یصدا

اش  دهی را به صورت رنگ پر یشد. پوزخندش حالت چندش آور  رهیچشمان ترسناکش به من خ با
  یاصل سی مرد رئ نیجا مجازاتم کند؟ نکند ا  نیخواست هم یآوردم. م  یداده بود. داشتم نفس کم م

 بود؟ 
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نفس نبود.   گریود. دآورد. آمپول بود! چشمانم گشاد شده ب رونی شلوارش ب  بیج  یرا از تو یز یچ
 انگار واقعًا قصد جانم را کرده بود. 

شدم.    یداشتم خفه م گریداد، چنگ زدم. د یفشار م واریدستش که گردنم را گرفته بود و به د به
 نداشت.  یا دهیکردم اما فا  یرا در دستش فرو م   میناخن ها

  کیمردم. مرگ در  یم. داشتم مدستم آورد. هوا کم آورده بود یبازو کیآمپول را نزد گرشیدست د با
 . دندید یحالت ممکن بودند اما نم  نیدر گشاد تر نکهی. با ادندید ینم گرید میام بود. چشم ها یقدم

برگشت. سرفه   میها هیباره به ر ک یفرود آمدم. هوا به   نیزم  یفشار برداشته شد. با زانو رو کدفعهی
 بود.  دهیامانم را بر

 . دیکنارم دو یکس

 شه. یم  داریاتاقت. االن ب یتو  میبر  دیافسانه؟ زود باش پاشو با یخوب  -

  یدانم چگونه از کنار جسم ب  یفکر کردن نداشتم. نم شتری دختر بود؟ توان ب کی بود؟  یچه کس یصدا
 .میدیتا به اتاق رس میکرد  یدانم چگونه آن همه پله و راه رو را ط ی. نم میجان مرد دور شد

  یدر نشستم. سرم پر از سوال بود اما زبانم نم یلرزان همان جلو یبا پاها میدیاتاق که رس  داخل
 زدم. کوتاه و تند...  یو نفس نفس م دمیبلع  یم ی. هوا را با تشنگ دیچرخ

  شی. دست هادیتخت انداخت و دراز کش یراحت شده بود، خودش را رو الشیکه انگار تازه خ دختر
 را در دو طرف باز کرد و شروع به حرف زدن کرد:

 . دمی. خدا رحم کرد زود رسادیب  نجایآدم نتونسته بود تا ا هی. تا حاال یوا یوا یوا -

 ۳۴#پارت_

 

 بلند شدم و کنارش نشستم.  می و با تعجب از جا رفت   یآمد و م  یم عیکه تند و سر یهمان نفس با

 آدم؟   -
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 : گفت  هیعاقل اندر سف یباال انداخت و با نگاه  ابرو

 نه پس جن! -

 چپ نگاهش کردم و حرف را عوض کردم.  چپ

 نبود.   داتیپ گهید میکه با هم بود یاز بعد از اون زندان  ؟یتو تا حاال کجا بود -

 آورد، گفت:   یرا در م شی بلند شد و نشست. همان طور که کفش ها  شیجا از

 کار داشتم. مجبور شدم تنهات بذارم.  کمیمن  -

 : دم یکه به ذهنم آمده بود را پرس یگفتم و سوال  یآهان

 ؟ یتو هم خون آشام  -

 تکان داد. یرا به عالمت منف   سرش

 آدمم.  هینه. من  -

 تعجب به صورت گرفته اش نگاه کردم و گفتم: با

 اومده؟ نجایکه تا ا هیآدم نیاون اول یگ یپس چرا م  -

من  یمثل لباس ها شیافتاد. لباس ها شیا پشت گوشش زد. تازه نگاهم به لباس هار شیموها
 بود و فقط رنگ و طرحش فرق داشت. 

انجمنا وجود   نیا یتو یادیمتحد ز یگروه ها هستن. وگرنه آدما نیبود که دشمن ا  ییمنظورم آدما -
 هست.   شگاهیآزما یکه تو یدکتر  نیداره. مثل هم

 : دم یباال رفته پرس   یتعجب و با ابروها با

 ساله؟!  انیم یاش مثل آدما افهی و ق نجاستیصد ساله که ا یدکتر آدمه؟ پس چجور  -

 اش گفت:  ین یب یرو ین یچ با
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دادن به تو کرده. ازش   حیرو مسئول توض یاعصاب روان   یب هی. هیدونم فازش چ یهم نم  سیرئ  نیا -
بدم و اطراف رو   حی رو برات توض زا ی چ نیکنارت باشم و ا  سودایآ یبه بعد به جا نیخواستم خودم از ا
 هم نشونت بدم. 

 نشست و گفت:  یو صاف و جد دیکش یا ازهیخم

. من چند ستین ننیب  یم یمعمول یکه آدما یجور  نی ا ایدن نی. اگمیم یچ  نیخوب گوش کن بب -
.  میانجمن آشنا شدم. بهت نگفته بودم اما ما با هم دوست شد نیا یها سیاز رئ  یک یبا  شیوقت پ 

ن یداد. در مورد ا حیرو برام توض   زی همه چ نیطور. به خاطر هم نیمن واقعًا دوستش داشتم. اونم هم
ست  . اما من قبول نکردم و با هم دومیبا هم باش میتون  یکه ما نم نیخون آشامه و در مورد ا هیکه 
کردم. من   دا یرو پ  شونیکیانجمن ها.  نیگشتم دنبال ا  نی . من کنجکاو شده بودم به خاطر هممیشد

  ییدارو یها  اهی گکردن در مورد  قی کرده بودم. اونا کارشون تحق دایها رو پ نهیگرگ یاز انجمن ها یکی
  یلیخ یجا میکه ما االن توش هست ی. اما انجمن خون آشام ها نه. انجمن دهیسف یو طلسم ها

 تو.   یمخصوصًا برا ه،یخطرناک

 ادامه داد: یآرام تر  یآمد و با صدا کمی. نزددیلرز تنم

  یارتش درست م هیخون آشام ها داره   سیتونه اونا رو به جنون بکشه. رئ  یقطره از خون تو م  هی -
  ری جهان رو تسختو، کنترلشون کنه و کم کم کل  ییخواد با توانا  یها. م یارتش بزرگ از زامب هیکنه. 
 کنه.

هراسان و کش دار من   یباال انداخت و بدون توجه به نفس ها یرا دوباره عقب برد و شانه ا  سرش
 ادامه داد: 

با   یوگرنه هر کس ادیسرت ن   ییخواد بال یعاشقته و م سشونیکه رئ یبه نظر من شانس آورد -
 کنه.   تو رو به خودش منتقل ییتوانا نیتونه ا یخوردن تمام خون تو، م

 : دمیدهانم را قورت دادم و با سوء ظن پرس  آب

  ه؟یوسط چ   نینقش تو ا -

 گوشم گفت:  یبار جلو  نیآورد و ا ک یسرش را نزد دوباره
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. تازه دوستت هم یبهتره بهم اعتماد کن  نجام،ینجات تو ا یها کمک خواستم. برا نهیمن از گروه گرگ  -
 که هستم. 

 . دندیلرز یم می. دست هادمیرا در هم کش میها اخم

 و اگه نکنم؟ -

متحرک باشه. چه  یهمه خون خوار و ُمرده  نیا نی تونم بذارم دوستم ب یمطمئن باش من نم  -
 .رونی برمت ب یم  نجایمن از ا یچه نخوا یبخوا

 گفتم:  ینگران  با

 ها قابل اعتماد باشن؟  نهیاز کجا معلوم که گروه گرگ -

.  یفهم  یم  یدقت کن کمیزنده موندن ندارن. اگه  شتریب  یبرا  ی. طمعستنیشده ن  نیچون اونا نفر -
زنه و فقط با خون   یکشن؛ قلبشون نم  یهمه رو م  لیخورن؛ بدون دل  یخون آشام ها خون مردم رو م

ان؛ بچه   دهاز انسان و گرگن. زن یب ی اونا فقط ترک ؟یها چ نهیشن. اما گرگ  یزنده ان؛ بچه دار نم هیبق
  یرو نم  یکس  لیدل یخورن؛ ب   یخون نم  ستن؛یشده ن نی. نفرستنین یدنبال جاودانگ شن؛یدار م

 نه؟   ایکشن. حاال به نظرت قابل اعتمادن 

 شده بودم.  قانع

 هستن. -

مهتاب صلح   یها نهی. گرگهیسا  یها نهیمهتاب و گرگ ی ها نهیوجود داره. گرگ نهیالبته دو دسته گرگ -
قابل   هیسا یها نهینه. گرگ هی سا یها نهیکنن اما گرگ ی خوان در آرامش زندگ یطلب هستن و م

 مهتابه.  یها نهیکردم مال گرگ دایکه من پ یانجمن نی. استنیاعتماد ن

 و ادامه داد:  دیرا با انگشت اشاره اش مال چشمش

  نهیگرگ ایخوان خون آشام   یهستن اما نم یدنبال جاودانگ یمعمول یاز انسان ها یلیو اما دکتر. خ  -
 نیهم یخواست اما خون آشام شدن رو نه. برا  یم یخون باشن. دکتر هم جاودانگ  یبشن و برده 

 .یشد. کمک به خون آشام ها در قبال گرفتن طلسم جاودانگ شگاهیآزما یتو یهم حاضر به همکار 
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من اومد  یبو دنیبودم. اون مرد با شن رونی قت روز بو نیشم نه؟ چون ا  یحاال من مجازات م -
 . نجایا

 و با تاسف سرش را تکان داد. با خنده گفت:   دیکرد خنده اش را کنترل کند اما نتوانست. خند یسع

بخواد مجازاتت کنه.   سی داشته باشه و رئ ییکه بدنت بخواد بو  یستین نهیگرگ ایتو که خون آشام  -
کنه.   ینم جادیرو ا  یجا مشکل نی خروجت از ا نیهم ی. برا نی داره، هم خون خاص هیکه  یآدم هیتو 

بود و    خبربود اون مرد از خاص بودن خون تو با  نیاتاق به خاطر ا یتو میکه گفتم بر یدیاگر هم د
. فقط هم رهیخواست ازت خون بگ  یم ؟یدیدستش رو د یدنبال شخص تو اومده بود. اون آمپول تو

  یو بدنت بو ستیدر کار ن  یمجازات  نکهیتونست ازت محافظت کنه. در هر صورت با ا یاتاق م  نیهم
.  مینش یآفتاب  ناز اتاقمو رونیساعت از روز ب نیا یتو ه، یده، باز هم بهتره ما هم مثل بق ینم  یخاص 
  نجایخون آشام ها ا یاز دشمنا یکشونه، اما اگه کس  ینم  نجایرو ا  یبدنمون کس  یبو میبر  رونیاگه ب

 ببره و از تو سوء استفاده کنه.  نی باشه ممکنه ما رو از ب 

  دمیکش یقی خون آشام؟! نفس عم  نه؟یدروغ گفته ام. خون من؟ گرگ دمینترس می حبس شد. بگو نفسم
 و ترسم را نشان ندهم.  یکردم نگران  یو سع

 ام دادم و با نفرت گفتم:  ین یبه ب ینیچ

 داد؟  یم حی توض یرو درست و حساب نایمرد اگه مثل تو ا یم یر یکب ینچسب ا یسودایاون آ -

به تو آموزش    دیفکر کنم بهش برخورده که چرا گفتن با  یول  هیجور  نیبابا. کالً اخالقش هم الیخ یب -
 بده.

 . دیباال پر میابرو تار

 آموزش؟  -

 گفت:  د یکش یتخت دراز م یو همان طور که رو  دیکش  یطوالن یا ازهیخم

  ادیبدم. آرشام بهم  ادتیجور جاها رو  نیا یتو  یزندگ د ی. بانیتمر نیزم میر ی امشب ساعت ده م -
 همون دوست پسر سابقم.   یعنیداده بود. 

 را بست و ادامه داد:  شیها چشم
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 . میدار نیبخواب. کل شب تمر ری حاال هم بگ -

 : دم یپرس  متفکر

 ؟ یمونده چ نییکه اون پا یاون جنازه ا -

 حالت گفت: همان  در

نگو.   یز یچ  چیکس ه چیموضوع به ه نیخودش رو جمع و جور کرده و رفته. از ا گهیحتمًا تا االن د -
 خودت دردسر درست نکن.  یبرا یالک

برد.  یکردم خوابم نم  یم ی رفت. هر کار  یهم نم  یمن رو یاما چشم ها دیرا گفت و خواب نیا
توانستم دوباره   یبه سر برده بودم. چگونه م یهوش  یبودم و در اصل در ب  دهیخواب  یلیخ شبید

 بخوابم؟ 

شدم. فکرم مشغول بود. قطار ذهنم شروع به حرکت   یپهلو به آن پهلو م  نیزدم و از ا یغلت م دائم
 دانستم.  یم یز یکرده بود. کاش از گذشته ام چ

جا شده   شیرخ شبنم نگاه کردم. چقدر خوب بود که تخت، دو نفره بود و هر دو راحت رو مین به
 !میکرد یم م یجانمان را به خواب تسل  نیزم  یرو دیکداممان  با هیوگرنه  م،یبود

لپم گذاشتم و در چهره  ریتا گردنم راحت تر باشد. بعد کف دستم را ز  دمیتر کش ن ییسرم را پا ریز  بالش
 شدم.   قیشبنم دق ی

  نی زد. ب یذوق نم  یبود اما تو ادی ز ششیشده بود! آرا  یفراوان نقاش  یبا رنگ و لعاب ها صورتش
 فاصله افتاده بود. شیلب ها

شدند و   یم دهید یقلوه ا شیزده بود که لب ها یاش کوچک و نازک بود اما رژش را جور  ییباال لب
اش در   افهی است. ق دهیباالتر از خط لبش کش اریکه رژش را بس یدیفهم  ینم  یکرد یاگر دقت نم

نبود.  یز یچ چیآشنا گشتم اما ه  یهر چند کوچک ول  زیچ  کیخواب، مظلوم بود. در چهره اش دنبال 
 که مرا به گذشته ام وصل کند، نبود.  یز یچ چیه

دراز    نیبرد و ا  یتخت بلند شدم. خوابم نم یبه بدنم دادم و از رو یو کش و قوس دمیکش یآه
 .خت ی ر یفقط اعصابم را به هم م یالک دنِ یکش
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کردند. چرا لباس   یم  ییداخلش خودنما ین یو رنگ با یز  یرفتم. لباس ها میطرف کمد لباس ها به
 میباال انداختم. برا یبود. شانه ا  دهیخواب داخلش نبود؟ به شبنم نگاه کردم. با همان لباس ها خواب

 نجره رفتم. مهم نبود. به طرف پ چیه

باز کردم. خواستم پرده را کنار بزنم و پنجره را باز   یرا با گنگ می. چشم هادمیکش  یطوالن یا ازهیخم
 شدم. باالخره خوابم گرفته بود!  مانیکنم اما پش

 گفت:  یتوجه به شبنم که م یتخت انداختم و ب یرا رو خودم

 َاه! گه،یبخواب د ر یبگ -

 خوابم برد.  یباور را بستم و درکمال نا میها چشم

 

 *** 

 

 سوم«  »فصل

 آمد.   یانصاف نبود. من هنوز خوابم م نی شدم. ا داریبوق از خواب ب یصدا دنیشن  با

کرد. شبنم از   یخورد و حالم را خوب م  یبه صورتم م ی. باد خنک دمیکش ازهیتخت نشستم و خم یرو
 .  دیدو ییبلند شد و به طرف دستشو  شیجا

 که به در خورد، به خودم آمدم.  یتقه ا یصدا با

 بله؟  -

 نه. یبود اما عصبان  ی. جدستادیدر ا یجلو نهیداخل شد و دست به س سودایآ

 . یزودتر آماده ش دیامروز بهمون حمله شده، با نکهی. مثل انیتمر میبر دیزود باش آماده شو با  -

دم. در همان لحظه شبنم از بلند ش مینامفهوم از خودم در آوردم و از جا یی بسته صدا  یدهان با
 گفت:  تی کرد، با جد یرا خشک م ش یکه داشت با حوله دست ها یآمد و در حال رونیب ییدستشو
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 به بعد با منه.    نیافسانه از ا تی. مسئولسودایات برس آ گهید یتو رو برو به کارا -

 . نم یچشم دوختم تا عکس العملش را بب  سودایو به صورت سرد آ  ستادمیهمان جا ا ینگران  با

 را باال انداخت و گفت:   شیاز ابروها یکی

  ؟یتا حاال سر خود شد یاز ک -

 زد و ادامه داد:  یپوزخند

  ؟ی اجازه گرفت سیاز رئ  -

کرد، حوله   ینگاه م  سودایبه آ تیو جد یرفت و همان طور که با خون سرد شی با پوزخند جلو شبنم
 کرد. جا خوردم و حوله را که در بغلم فرود آمده بود، گرفتم. را به طرف من پرتاب 

اون رو   عیکمدت هست. سر  یتو یلباس مشک هی. ی تا تو آماده ش رونیب میر  یم سودایمن و آ -
 مونم.  ی. منتظر مرونیب  ایبپوش و ب 

از اتاق خارج شود.  سودایهم قفل بود. شبنم در را با کرد و منتظر ماند تا آ یسردشان هنوز رو  نگاه
 رفت.  رونی بعد از خروج او، خودش هم ب

  یو بعدش هم، لباس مشک دمیدو یی. بعد به طرف دست شوستادمیا میتعجب چند لحظه سر جا با
 است.   نیتمر یبود که مشخص بود برا  یکوتاه مشک نیشلوار و آست کی.  دمیداخل کمد را پوش

مناسب باشد، اما   نیتمر یکه برا یز ی چ نیهمچ  کی ایکنم   دایپ یکفش ها کتان   نیخواستم از ب یم
را  یا  یمشک  ینکردم. آن جا فقط کفش پاشنه بلند بود. ناچار کفش پاشنه ده سانت دایپ یز یچ

 خوشحال بودم.   بابت نینداشتم و از ا یپاشنه دار مشکل یکردم. انگار با کفش ها میبرداشتم و پا

 نیتابستان معموال خنک بود اما ا یمتعجب شدم. شب ها د،یوز  یکه داخل اتاق م یخنک یهوا با
  ست،یعبور هوا داخلش باز ن یبرا   ییجا  ایپنجره  چیکه ه یاتاق یتازه بود! هوا یل یخنک، خ یهوا
 گونه باشد.  نیا دینبا

پنجره را باز نکردم. صبح پنجره بسته  دنم،یدر هم، به طرف پنجره رفتم. من موقع خواب ییاخم ها با
 بود.
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گشاد شدند. هراسان دور تا دور اتاق را   میشد. پنجره باز بود. چشم ها ی. باورم نم دمیرا کنار کش پرده
شد،   یکه داخل م ییپنجره را بستم. چرا پرده به خاطر هوا عیزد، سر  یکه نم یاز نظر گذراندم و با قلب 

 خورد که من زودتر بفهمم؟   یتکان نم

  هیدر تک یجلو  یرفتم و در را پشت سرم بستم. شبنم که پشتش را به نرده ها رونی سرعت از اتاق ب به
 آمد و با اخم گفت:  کمیداده بود، نزد

 ده؟ یشده؟ چرا رنگت پر یچ -

 پرده...  یدادم. حتما شبنم پنجره را باز کرده بود. ول  یدوار یکرد. به خودم ام یکار نم  زبانم

 قورت دادم و گفتم:  لیدل  یدهانم را که خشک شده بود، ب آب

 ؟ یشبنم تو پنجره رو باز کرده بود -

 فکر کرد و گفت:  یکم

 نه. -

 شدم.   خشک

 مگه پنجره باز بود؟  -

ا با ترس به عالمت مثبت تکان  ام را هم نداشتم. سرم ر  یلحظه توان تکان دادن زبان چند گرم چند
 . دمیرا گرفتم و به دستش چسب   شیدادم. خواست وارد اتاق شود که بازو

 داخل نرو.   ییترسم تنها ینه من م -

 بخش گفت:  نانیاطم یرا گرفت و با لحن  دستم

 . میر  یبا هم م -

تند شده بود، به که  ییجمع شده بود و باال رفته بود و با نفس ها یکه از فرط نگران  ییابروها با
 گذاشته شد، نگاه کردم. رهیدستگ یدستش که رو
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قلبم را در آن سکوت وهم  ی. صدادمیسرد به بدنم خورد. به خودم لرز یاز هوا  یرا که باز کرد موج در
 . دمیشن  یبه وضوح م زی بر انگ

اما دستم را رها کرد و   رمی را بگ شی کردم جلو یداخل برود که دستش را محکم فشردم و سع خواست
تنها نبودنش، پشت سرش   یو برا  دنشینترس یاما برا دمیترس یداخل رفت. م  ییخودش به تنها

 داخل رفتم.

 نیی توانستم پا  یدست خودم نبود. نم ارشی. اختدیلرز یقلبم مشت شده بود و م یرو دستم
 ک شده بود. اتاق چقدر از نظرم ترسنا  ن ی. استادمی. همان جا وسط اتاق ااورمشیب

اعصاب خرد کن و نگران کننده بود. پرده را   یلی کنار پنجره رفت. سکوت اتاق و سکوت سالن خ شبنم
زد، پرده را با بهت   یم ادیاز آن فر یکه نگران یاش برد. با صورت ینیب  کیداخل دستش گرفت و نزد

 رها کرد و آرام از پنجره فاصله گرفت.  

 آرام کردنم بود که گفت:  یزد و فکر کنم برا یمصلحت  یلبخند

 .  ستین  ادتیو االن  یبازش کرد یدار یخواب و ب  یاحتماالً خودت تو -

. به طرف در برگشتم. دمیبسته شدن در از جا پر یصدا  دنینه من مطمئنم که با شن میبگو خواستم
 حس شده بود.  ی تمام جانم خشک و ب 

از در فاصله   ادی رفت، با فر رهیدستگ یکرد بازش کند. دستش که رو یو سع  دیبه طرف در دو شبنم
 . دیگرفت و لبش را گز گرشیدر گذاشته بود، داخل دست د یرا که رو  یگرفت و دست

شد، دستش را  یکه درد از آن منعکس م یا افهیکه با ق  رمیو خواستم دستش را بگ دمیطرفش دو به
 و به اطراف نگاه کرد. دیعقب کش

   نجا؟یه شبنم؟ در چرا بسته شد؟ چه خبره اشد یچ -

را مشت کرد و همان طور که دست دردناکش    گرشیاتاق سردتر از قبل شده بود. دست د یفضا
 زل زد و گفت:  میانداخت، در چشم ها یکه جانم را به لرزه م ییکنارش افتاده بود، با صدا

 حمله شروع شده. -
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 بهت و زمزمه وار تکرار کردم:  با

 حمله؟  -

 گشت.  یز یبه اطراف نگاه کرد و دنبال چ ،یعصب  یمن، با حرکات  یتوجه به گنگ یب

 کرد.   ینامفهوم، در ذهنم وز وز م  ییصدا

 . دیکش یبه من، نفس م   کیپشت سرم، نزد یبه گوشم خورد. انگار کس یسرد نفس

 تند شده بودند.   می. نفس هادمییاتاق را پا  یخال  یترس به عقب برگشتم و با چشمان درشت فضا با

داشت، برداشت و   یآهن ی لهیشد. شبنم آباژور داخل اتاق را که م  یداخل ذهنم بلند و بلندتر م یصدا
وز وز   یگفت اما آن قدر صدا یرا م ییها زیخواست چه کار کند. چ  یدانستم م یاش کرد. نم  یبررس 

م گذاشتم  ی گوش ها یرا رو میکه دست ها  یی. تا جادمیفهم  ینم یز یچ چیداخل مغزم بلند بود، که ه
 زدم:  ادی افتادم و در خودم مچاله شدم. با درد فر میزانوها یو رو

 . بسه.  دیبس کن -

تانم را از  کرد دس ی. کنارم نشست و سع دیبه طرفم دو یاز دست شبنم افتاد. با تعجب و با نگران  آباژور
 از حد معمول شده بود. ادتریز  یلیبردارد اما در آن لحظه قدرتم خ  میگوش ها یرو

چشمم شروع   یاز جلو ری . تصاودیرس   یبه گوشم نم ییصدا چیخوردند اما ه یشبنم تکان م  یها لب
 یرا از باال م  زیگذشتند. انگار همه چ یبازم م  یچشم ها یاز جلو لمیف کی به حرکت کردند. مثل 

 .دمید

واضح تر    زی . همه چدندیخند یبودند و با هم م ستادهیدختر. کنار هم ا کیپسر بود و  کیاول  لمیف
 شد. آن دختر من بودم.

 یدختر باال کیبسته بود.  شیبود. چشم ها میسال جلو انیمرد م کی یعوض شد. چهره  ریتصو
که اوج  ادشیز یو ضجه ها  هی. دختر از گردندیکش  دیسف  یمرد پارچه  یکرد. رو  یم هیسرش گر

هم بود. او هم  گریزن د کیافتاد و از هوش رفت. باز هم آن دختر من بودم.  ن یزم  یگرفته بودند رو
 شد.  هوشی بعد او هم ب کمی. ستیگر یقلبش گذاشته بود و آرام م  یسال بود. دستش را رو انیم
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بروم اما   رونی خواستم ب یبکشد. خودم هم م رونیخواست من را از آن خلسه ب یاد. متکانم د یدست
 سوخت اما مهم نبود. یم میسوم مرا وادار به سکوت کرد. گلو ریتصو

عقب افتاده بود اما صورتش   یصندل یهم رو گریدختر د کیهوش بود.  یدختر، که من بودم، ب کی
از  ی افهی را نگه داشت. به ق نی . مرد ماش میبود گرید مرد کیدر کنار  نیمشخص نبود. داخل ماش

 فیشد. از صندوق عقب و از داخل ک ادهیپ  نیام، پوزخند زد و از ماش دهیخبر و خواب   یهمه جا ب
مخصوصش بود،   ی شهیقرمز رنگ که داخل ش یعیسرنگ برداشت و با ما کی سامسونتش  یمشک

که من بودم. در را باز   ییکمک راننده رفت. همان جا ی سرنگ را پر کرد. با آرامش به طرف در صندل 
  درسر دادم و بعد از  یفرو کرد. در خواب ناله ا میلباس، سرنگ را داخل بازو یحرکت از رو  کیکرد. در 

 شده بود.  قیبه وجودم تزر و کاذب ب یآرامش عج کیآمدن سوزن سرنگ از دستم، آرام شدم. انگار  

  یو سع دمیکش  یغ یوجودم را در بر گرفت. ج یو همه  دی چ یدر همان نقطه، داخل دستم پ یادیز درد
 دوباره عوض شد.  ریبروم اما نتوانستم. تصو رونی کردم از آن خلسه ب

  اهیمرد س ک ینشسته بودم.  یآب شرت یبا سو یپارک کنار پسر  کیکه باز هم من بودم در  یدختر  کی
 محکم زد. یدر داخل دستش به سرم ضربه ا بی عج یپوش، پشت سرم ظاهر شد و با چوب 

زدم. تمام تنم   یافتادم. نفس نفس م نیزم یطرف صورتم، صداها متوقف شدند و رو کی سوختن  با
  ریاتاق و تصو ری شد و تصو یوز وز دور و دورتر م یبود. صدا سیعرق کرده بود و صورتم از اشک خ 

 شد.  یچشمم داشت واضح م یجلو ، یشبنم نگران و عصبان

بلندم کرد و نشاندم. من را به خودش چسباند و همان طور که  نیزم  یرا گرفت و از رو میبازو یدست
 آرامش بخش سر داد.  یزمزمه ا د،یکش ی دست م میموها یرو

 . نجامیآروم باش افسانه. تموم شد آروم باش. من ا -

 شروع شده است.  زیکه تازه همه چ میدانست یکاش م  و

اش، درد    یحس یحس شده بود و با تمام ب   یسوزن سرنگ شده بود، کامالً ب یرایدستم که پذ همان
.  دیرس ی درد قلبم نم زانیوجه به م چیو طاقت فرسا. درد داشت اما به ه بی درد عج  کیکرد.  یم
  یدیامگذشته ام بود، تمام وجودم را غرق در اندوه و حس نا یبرا  ادیکه به احتمال ز ریآن تصاو دنید

 کرده بود. 
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هم به   هیبودم و همان تصور شاد اول دهیگذشته ام را د یناراحت کننده  ری بد بود که تصاو چقدر
 . نجایدر ا یبود. چقدر ترسناک بود زندگ  دهی رس  یچی و به ه یپوچ

  نیکنم اما با ا یخال الی وتاه، سرم را از فکر و خک یکردم فقط به اندازه ا یرا بستم و سع میها چشم
 شد.  یو لرزش تنم تمام نم  میهمه، اشک ها

 زد گفت:   یدرش موج م تی که جد یآرام شدم، با لحن  یاز ابنکه کم بعد

 . یتنها بمون دینبا ؟ی ایبا من ب یتون  یخبر بدم افسانه. م سی به رئ دیبا -

. تمام حواسم دیشن یرا م شیصدا  یبدبخت یگوشم با کل  یتوانستم. حت  یتوانستم؟ نه! مسلما نم یم
ام پودر شده بود. دل درد  یرد شده است. تمام انرژ  میاز رو یل یتر  کیکردم  یرفته بود. حس م  نیاز ب

 کرده بود. می از سر ضعفم هم رسوا

به طرف در   دهیپراند. ترس  میر، مرا از جا د ع یو سر یباز شدن ناگهان  ینه که صدا میبگو خواستم
راحت   المی خ د،یکاو یکه کل اتاق را با نگاهش م سودایو نگران آ یعصبان  ی افه یق دنیبرگشتم. با د

  نکهیاز ا د،یای از اخالق گندش بدم ب نکهیا یبه جا دنشیام بد بود که با د یشد. آنقدر اوضاع روح 
 بلند شد:  شیبود، دل گرم شدم! صدا نجایا

 هشدار اتاق چرا بلند شده؟  ریآژ یچه خبره؟ صدا  نجایا -

 اعصاب بود.  یرو یلیبوق ممتد که خ  کی ی. صدا دیرس  یبه گوش م شیصدا  یآر  ر؟یآژ

روشن   هیبود که در سا  یشد. ته چهره اش آشنا بود. همان داریپد یکه همان مرد جلو دینکش  هیثان به
 بود.   نیمانده بود. خشمگ شمیام پ  یهوشیاتاق، کنارم بود و موقع ب

به شبنم   شتریدر خودم جمع شدم و خودم را ب دنشیچشمانم نقش بست. با د  یسوم در جلو ریتصو
  یمرد، همان مرد بود. همان نی خورد. ا  یچسباندم. بدنم متشنج تر از قبل شده بود و زبانم تکان نم

 کرده بود.  قیه دستم تزرکه آن سرنگ را ب

 : دیچفت شده غر یاطراف نگاه کرد و با دندان ها به

 از کدوم گروه بودن؟  -
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 خواست جواب بدهد که خودش با تعجب جواب خودش را داد: شبنم

 ...یول  مان؟یگروه سا -

بلند و محکم از اتاق خارج شد.  یو بعد با قدم ها ستادیدرهم همان جا ا یلحظه با اخم ها چند
 من و... شبنم.  میهم پشت سرش رفت. ماند سودایآ

مانده  یکی  ریبودم افتادم. تصو دهیکه د یز یچ ادیرفتنش نفس حبس شده ام را رها کردم و دوباره  با
  میپسر به بازو نی پسر بود. هم نیآن سرنگ را با خودم مرور کردم. هم  قیتزر  ریبه آخر، همان تصو

 شده بود.  شتریآمپول زده بود. درد دستم کمتر شده بود و حسش ب

از شبنم   یبعد که نفسم باال آمد و ترسم و لرزش بدنم کمتر شد، لبم را با زبانم تر کردم و به سخت  یکم
 : دمیگرفته پرس  ییفاصله گرفتم. به خودم جرات دادم و همانطور که به در زل زده بودم، با صدا

 بود؟  سی پسره رئ نیا -

 بلند شد و دستانش را به کمر زد.  شیاز جا شبنم

  ی کس ی. حتنه یاش رو بب  افهینتونسته ق یاست. هنوز کس  گهید یک ی  یاصل سی . رئنهیاسمش شرو -
هم معشوقه   یر ی کبیا یسودایو آرشام دست راست و چپشن. اون آ نیدونه. شرو یاسمش رو هم نم 

 دونه.  یهمه م سی و خودش رو رئ نهیشرو ی

 گفت:  تی را گرفت و کمکم کرد بلند شوم. سپس با جد  میبازو

کنن تا تو   ی که باز هم حمله م  هیمعن نیبه ا نیحمله رو انجام دادن و ا نیامروز حمله شروع شد. اول -
 ی هیبق  نی هم یدشمنه. برا گهید یگروه ها یبا همه  بای رو نابود کنن. انجمن خون آشام ها تقر

  ینابودت م  ای. پس ییتو نجایقدرت گرفتن رو بهش بدن. االن قدرت ا یخوان اجازه   یانجمن ها نم
. االن هم پشت یتنها بمون  دیوقت نبا چیه گهیقلمرو خودشون. د یبرنت تو یدزدنت و م  یم ایکنن 

 . ایسرم ب 

خواهند من را بکشند؟ خواست برود که دستش را گرفتم و نگذاشتم جلوتر برود. متوقف شد و   یم
 نگاهم کرد.   یوالس

 کنه.  داشیتونه پ  ینم یو کس هیساختمون مخف نیا یتو که گفت -
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 را با تاسف تکان داد و با تاسف گفت:   سرش

 .میداشته باش  ینفوذ هیزنم   یدرسته. حدس م -

 گفتم:  تی مظلوم با

 شم. یم وونهیامروز باشه کم کم د یحمله ها مثل حمله  یترسم. اگه قراره همه  یمن م -

 : دیشد و پرس  قیصورتم دق یشد و با سوء ظن، رو  لیبه طرفم ما بدنش

 ؟ ی طلسم رو بشکن ی خواست  یدادم نم یکه هر چه قدر تکونت م یدید یم  یچ قاً یدق -

گفتم؟   یرا م  زیهمه چ دیکردم؟ با یدختر اعتماد م  نیبه ا  دیثابت ماندم. با یخوردم. لحظه ا جا
از آن  ی اول را گفتم و حرف یدو صحنه   نیکنم. بنابرا فیرا با سانسور تعر ز یگرفتم همه چ میتصم

 سرنگ نزدم.  

 گفتم. کاش...  یم  شینه چندان خوب را برا یخاطره   نیکردم و زودتر ا یکاش به او اعتماد م یول

 ؟یدیرو د نایفقط هم -

 آره.   -

که مرده بود و روش پارچه انداختن، بابات بود و اون زن هم که غش کرد احتماالً مامانت. اون   یاون -
 پسره هم پسرعموته، سپهر. 

 : دم یشک و با چشمان تنگ شده پرس با

 ؟ یشناس  یتو من رو از کجا م -

 بودم.    تیمی صم یاز دوستا یکی -

 گفت:  بعد

 ...گهید میبر دیبا -

 .میرفت  نیی به راه افتادم و پشت سرش رفتم. آن همه طبقه را پا . مجبوراً دیدستم را کش بعد



 گرگ درون 

106 
 

  یعبور م ، یشگفت آور و گاه به آرام   یکه گاه با سرعت ییو بدون توجه به آدم ها ستادیسالن ا وسط
 دادن کرد.  ح ی کردند شروع به توض

 هر کدوم به کجا راه داره.   یبدون  دیداره. با یجا چهار تا ورود  نیا -

 که من واردش شده بودم اشاره کرد و گفت:  ین تونلدست به آ با

  یهمون مرداب خون، برا ای یغذاخور  هیاواسطش هم  نی. همچنشگاههیاونجا راه ورود به آزما  -
ورود به محل کارشون وجود   یبرا   یراه مخف هیهمون مرداب،  یگروه هست و تو یخون آشام ها

 .  یشیچون به شدت مجازات م  یکن دایرو پ   شونیراه مخف  ینکن   یداره. بهتره سع

 اشاره کرد و گفت:  یبودند. به تونل بعد ستادهیدو نگهبان ا یهر ورود یجلو

ه بزرگ اطیح  هیاز اون در  رونی. بم ی. بدوِن اجازه حق خروج ندارنجاستیاونجا راه ورود و خروج به ا -
انبار بزرگ و   هی یدارن. تو یانبار نگه م یمثل ما رو هم تو ییها یجنگل بزرگ. زندان  هیو بعدش 

 داخلشن. یزندان  یشده و کل  یکه بخش بند کیتار

 را نشانه گرفته بود. یگر یپشت برگشت. من هم برگشتم. حاال تونل د به

به خون آشام    دیبا ای  میکن  یم یزندگ  نجایکه ا یمعمول  ی. ما آدمانهیتمر نیرفتن به زم ری اونجا مس -
به عنوان آشپز و کمک آشپز   ای  م؛یکار کن شگاهیآزما یتو  دیبا ا ی م؛یشده آموزش بد لیتازه تبد یها

  یکه بخواد غذا  یامهر خون آش ای  یعاد یآدما یراه برا  هی ن،یتمر نیزم  ریمس  ی. تومیغذا درست کن
 .یتونن برن به غذا خور  یبخوره هست که م یعاد

 نخورده بودم؟  یز یچ چیغذا؟ آب دهانم را قورت دادم. چند وقت بود که ه گفت

 اشاره کرد.  گریتوجه به من به تونل د یب

 . میش یاونجا وگرنه باز هم مجازات م  میبر دینبا لیراه داره. بدون دل سایرئ یاونجا هم به اتاق ها  -

راه نرفتن تقال کردم و   یرساند برد. برا  یم نیتمر نیا را به زم که م یرا گرفت و به طرف تونل  دستم
 و با تعجب به طرفم برگشت، گفتم:  ستادیکه ا یوقت

 کنه.  یدرد م یل یمعده ام خ م؟یبخور یز یچ هیاول  میشه بر یم -
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  یجمله را آنقدر مظلوم گفته بودم که دل خودم هم به حال خودم سوخت. با محبت و با ناراحت  نیا
 صورتم کنار زد.   یرا از رو میم کرد و موهانگاه

 .یبرات چقدر مظلوم شد رم یبم ی . الهیباشه خواهر  -

مرداب خون،  یراه داشت فقط در اواسطش، به جا شگاهی بود که به آزما ی. مثل همانمیتونل شد وارد
 بود.   یرفتن به غذاخور  یراه جداگانه برا کی

شده   رهیکه به ما تازه واردها خ یبرداشتم و بدون توجه به کسان  ینیس کی م،ی دیکه رس یغذاخور  به
آشنا نبود اما هر آنچه که به نظر   میبرا شانیاز غذا ها  یبودند، ظرفم را پر از انواع غذاها کردم. بعض

 آمد برداشتم.  یخوش طعم م

معده ام را  اتیخورد، باال آمدن محتو یبود و تکان تکان م یهشت پا که داخل ظرف  یپاها دنید با
دهانم گذاشتم و نگاهم را گرفتم و از آن ظرف چندش آور فاصله گرفتم.  یاحساس کردم. دستم را رو

 بود، گفت:  ستادهیا زیکه پشت م  یو رو به دختر  ستادیآن ظرف ا  یجلو یمرد

 خوش مزه است!  ی ل یهشت پاهاتون خ -

  دیای داخل معده ام نبود تا بخواهد باال ب یز یقدر خوب بود که چتهوعم دو برابر شد. عق زدم. چ حالت
 .  ندازدیرا راه ب یبد یز ی و آبرو ر

 و گفت:  دیکه کنارم بود، خند شبنم

 خوره.   یبه درد ما نم ادیاز غذاهاشون ز یبعض -

نشست.   م ینشستم. شبنم هم رو به رو یز یم  یغذاها شدم و رو ی هیو برداشتن بق دنید الیخ  یب
 گفتم: 

 زشت و...  یتونن اون موجود زنده رو بخورن؟ با اون پاها یم  یچطور  -

 انزجار حرفم را قطع کردم و گفتم:  با

 . شهیم یدونم واقعًا چ یبخوام فکر کنم نم  شتری. اگه ب الیخ  یب -

 گفت:  یال یخ  یمرغش را که گاز زد، با دهان پر و با ب شبنم
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وسط   نیوگرنه هم  یجلوتر بر  یشه. همون بهتر که نخواست یسرو م  نجایهم ا  یبدتر   یلیخ  یازیچ -
 . یکرد یغش م

 سرخ شده را از داخل ظرفم با دست برداشتم و داخل دهانم گذاشتم. گفتم: ین یزم بیس چند

 ؟ یاطالعات دار  نجایا یتو یاز زندگ نقدریتو از کجا ا -

 باال انداخت و گفت:  یا شانه

 داده.  ادیآرشام بهم  -

 : دمیدرشت شده پرس  ی تعجب و با چشمان  با

 س؟ یآرشام؟ دست چپ رئ  -

 اوهوم.  -

 : دمیزار بودم. چشمانم را در حدقه چرخاندم و پرس  یب یتک کلمه ا یجواب ها از

 داده؟  ادی چرا اون بهت  -

توپ    کیداخلش داشت را برداشت و مثل  یگر ید یزهای بود اما چ  یکه مانند کوفته برنج ییغذا
 داخل دستش گرفت. گفت: 

  نیانجمن آشنا شدم و بهش عالقه دارم. نگفته بودم؟ اون پسر هم نیا یسایاز رئ یک یگفته بودم با  -
کنم.   یزندگ  نجایا دیبا یداد که چه جور  ادیرو نشون داد و بهم   نجایآرشام خودمونه. اون بهم ا

که   هیینجا جایخودش دور کنم. ا یتونم اون رو از هم نوع ها یباالخره من آرشام رو دوست دارم. نم
انجمن ها چه  ی هیبق  نمیکنجکاو شدم بب دم،یرو که د نجایکنه. راستش ا  یتونه زندگ  یراحت م

که  ییها یدانجمن گفتن. ب  نیا یها یکردم. اونا برام از بد دایمهتاب رو پ یها نهی. گرگنی شکل
کدومشون رو برام نگفته بود. بعد از اون بود که کم کم رابطه ام رو باهاش کم و بعد قطع   چیآرشام ه

 افته. یکردم. غذات رو بخور از دهن م

مستانه و   یو قهقهه ها دادیداد و ب یحرف، شروع به خوردن کوفته اش کرد. صدا  نیاز گفتن ا بعد
 مشغول شده بود. شیم در آرامش تمام با غذاآمد اما شبن  یاز اطراف م یترسناک
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که آنجا بودند جلب شد. تعداد زن ها کمتر از مردها بود. تفاوت لباس   یکم  یبه زن ها توجهم
 نگفتم.   یز یچ چیکنجکاوم کرد اما ه مانیها

. لباس و سر و وضع مردها  دهیژول  اریپاره و پوره بود. سر و وضعشان هم بس اری زن ها، بس  یها لباس 
کردم حواسم را   یسع یکردم. بعد با نگران  ینگاه  میطور. با تعجب به لباس خودم و شبنم ن نیهم هم
 خورم بدهم.  یکه دارم م ییبه غذا

 . میبرو رونی ب یتا از غذاخور  میو به راه افتاد میبلند شد مانیاز جا م، یرا که خورد مانیغذا

 زردش رو به دوستانش گفت:  یاز مرد ها با آن دندان ها یک یکه  میرفت یم  یز یاز کنار م  میداشت

 سه؟ یرئ یمعشوقه  دهیدختر جد نیا -

. من ستادی حرفش ا  دنیکردند. شبنم با شن دنیشروع به خند  یبلند و ترسناک  یبعد هر سه با صدا و
 ...یگر یاز هر وقت د شتر یبود، ب یو با تعجب نگاهش کردم. شبنم جد ستادمیهم ا

  ینگاه میکرد. ن ینگاهم را احساس نم ینی شود اما انگار اصال سنگ  الشانیخ  یچشمانم خواستم تا ب با
 کرد.   یصورتم نم  یهم روانه 

همان  یآرام جلو رفت و رو به رو   ییآن ها که در سمت راستمان بود برگشت. با قدم ها زیطرف م  به
 . ستادیحرف را زده بود، ا نیکه ا یمرد

 صورتش برد و با پوزخند گفت:   کیرا نزد صورتش

 کنه ها.  یبه معشوقه اش زبون دراز  یدوست نداره کس سیرئ  -

نوازشش کرد و بعد با   یمرد برد. کم یچرب و حمام نکرده  یمو ها یمرموز دستش را ال یحالت با
مرد به هوا رفت و سرش به خاطر   ی. نعره دیآن ها را چنگ انداخت و به عقب کش  یناگهان یحرکت

 شده بود.   لیکرد به عقب متما یجدا م شهیرا از ر شیدست شبنم که داشت موها

 که رو به همان مرد گفت:  میبگو یز یتر رفتم و خواستم چ کینزد

 ه؟یکنه چ یکه زبون دراز  یمجازات هر ک یدون  یم -
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  یو با لحن  یرحم یبود. شبنم با ب  سالن در سکوت غرق شده بود. توجه همه به ما جلب شده تمام
 بود، گفت:  دایسرد که نفرت از آن هو

 سگ بخوره!  دنیُبرن و م یکرده رو م  یکه زبون دراز  یمعموال زبون  -

 یرا باال آورد و رو  شیپا اد،یز یحرکت رها کرد و با سرعت  کی را در  شیحرف موها  نیاز گفتن ا بعد
چند متر آن  یبلند یو مرد با صدا یکه صندل  یگذاشت و به سمت جلو هولش داد. طور  یصندل

 پرت شدند و افتادند.   نیزم  یطرف تر رو

 کس جرات اعتراض نداشت.   چیه

که در دلم به راه افتاده بود.  ی. و ترسمیقدرت و صالبت دختر رو به رو زانیم نی من مانده بودم از ا و
و  ستدیمن با یبد رو به رو ی. اگر دفعه ستادیا یقوم م نیبار به خاطر من داشت در برابر ا نیا

 بخواهد من را نابود کند چه؟

 بلند و رسا گفت:  ییبه همه به صدا رو

 گهی. بار دستیبه بعد جوابتون سکوت ن   نی. از امیو سکوت کرد  نیکرد یبسه هر چه قدر وراج  گهید -
 .  دیش یمجازات م  دیمئن باش مط  نم،یبب یاحترام یب

 به طرف من آمد و اشاره کرد که دنبالش بروم.  سپس

 : گفتم میرفت رونیکه ب  یدر غذا خور  از

 ؟ینکرد یرو ادهیز -

 جواب داد: یتک کلمه ا تی جد با

 نه. -

 داد:  ادامه

معلوم  یمتفاوته. اگه از خودت ضعف نشون بد یجا هی نجایبودم اما ا ییآدم ترسو  شهیمن هم -
  تی کن ترست رو پشت عصبان  یسع ،یدیترس  یز یاگه از چ ی. پس حتادیسرت م ییچه بال ستین

 . یپنهون کن 
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  یشتر یب  زیبود. جرات نداشتم چ ختهی. اعصابش هنوز به هم رمیدیرس  نیتمر نی بعد به زم قهیدق چند
 . مینگو یز ی چگرفتم سکوت کنم و   میتصم  نیبپرسم بنابرا

در حال   یمتعجبم کرد. اطرافم را نگاه کردم. چند نفر  لهیآن همه وس م،یکه شد نی تمر  نیزم وارد
  یبه سخت  گریچه کار کند و فرد د  دیداد که با ی م حینفر توض کیبودند. دو نفر دو نفر با هم.   نیتمر

 و شاگرد.  یمرب کیبود. درست مثل  حاتیدر حال انجام دادن توض

 را نشانم داد و گفت:  یوار ید

. از می کنه. پس حق انتخاب ندار یازش استفاده نم یکه کس هیا لهی اونجا. فعالً تنها وس میر یم -
 . می کن یهمون استفاده م

و لوازم   لیاز وسا عیوس  اریبس نی زم  کیهم تعداد زن ها کمتر از مردها بود.  نجا ی. امیطرفش رفت به
 لهیخواستند از آن وس یکه م یبزرگ بود. انگار فقط کسان  ی رهیدا کی لهیمختلف بود. دور هر وس

 را داشتند.  رهیورود به آن دا یاستفاده کنند، اجازه 

 ی شهیش  کی اد،یارتفاع ز کیتا  رهیهمان دا یگرفت، رو یکه مورد استفاده قرار م یا لهیآن وس دور
  یکه استفاده اش م یآن شخص یرا برا لهیخواست هر وس  یته بود. انگار مجالب، قرار گرف  یصورت 

 و پر از آرامش کند.   یکرد، خصوص

ساده با ارتفاع سه متر و طول پنج  وارید گیبا تعجب نگاهش کردم.  میستادیکه ا وارید یبه رو رو
 متر بود.  

شد و دور تا دورمان را در بر گرفت. با تعجب به    لیما هم تشک یا شهیش وارید  م،یکه رفت رهیدا داخل
 نگاه کردم و گفتم:  وارید

 برم باال؟   وارید نیاز ا دیبا -

 گفت:  یالی خ یبود، نشست و با ب  وارید یکه رو به رو یمخصوص یتک صندل  یرو

 . باً یآره تقر -

 باال رفت. گفتم:  میابرو
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 ؟ یچ یعنی -

 فعالً برو باال تا بهت بگم.  -

  یپا یرفتم. جا  کشی نگاه کردم. نزد واریدر چهره اش نبود. به د یاز شوخ  یاثر  چی. ه نداشت  یشوخ
  یتا راحت باشم که با لحن  اورمی را در ب میکرد. خواستم کفش ها شیکار کیشد   ینداشت اما م یادیز

 گفت:  یجد

 باال.   یر ی با همون کفشا م -

 گفتم:  معترضانه

 ؟ یکن  یم یشوخ  -

 باال رفت و گفت:  شیاز ابروها یکی

  یبا هر کفش  یوار یاز هر د یر یبگ ادی  دی. بایبهت حمله شد، وقت در آوردن کفشات رو ندار  یوقت -
 .  یبر   نییباال و پا یمشکل  چیبدون ه

بود.   یانصاف یب  نینگاه کردم. ا میرا از پشت باال آوردم به کفش ها میرا جمع کردم و پا میپا یزانو
 ود. بلند ب  یلیکفشم خ  یپاشنه 

 . یدو ساعت به کفشات نگاه کن یکه بخوا میعجله کن. اونقدر وقت ندار -

 کیرا به   گرمیبند کردم و دست د یدگ یبر نیو به ارتفاعش نگاه کردم. دستم را به اول دمیبرچ  لب
 شد؟  یذاشتم؟ اصال مگر م یکجا م  د یرا با میکردم باال بروم. پا یو سع  گرید یجا

دستم   نکهیباال تر رفتم. اوضاع خوب بود تا ا کمیکرد.  ری دانم کجا بود گ یکه نم ییجا کیبه  میپا
هم فشار دادم.  یرا از درد رو میسر دادم و چشم ها  یافتادم. آخ بلند نیزم یو به پشت رو دیلرز

 معترضش بلند شد:  یصدا

صاف   واری د نیا یجور  نیا شهیکفش پاشنه بلند م  نی! با ا ینبود جینه نه نه! افسانه تو که انقدر گ -
 ؟یباال بر  یتون  یروش م  نیبا ا یرو رفت باال؟ واقعا فکر کرد
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  یبلند شد و متاسف سر تکان داد. بعد، از کنار من که رو شی دردناکم را به صورتش دادم. از جا نگاه
 رد شد.  یافتاده بودم و از درد توان تکان خوردن نداشتم به آرام نیزم

  شیباال رفت و باال واریکه جاذبه دارد، از د ین یو صاف، مثل زم یراه عاد کی کمال تعجب مثل  در
کند.   یجاده عبور م  کیباال رفته بود. انگار که از  ردیکمک بگ  شیاز دست ها نکهی. بدون استادیا

 . اهویه یهمان قدر آرام و ب 

 آمد گفتم:  یکه داشت از حدقه در م یبلند شدم و با چشمان میجا از

 باال؟ یرفت  یتو چه جور  -

است.   وارید  کی نیآمد. انگار نه انگار که ا نیی آرام پا یباال رفته بود، با قدم ها   یرا که به آرام یر یمس
 و دستش را به کمر زد و گفت:  ستادیا میجلو

  ییکه هر جا  یباور کن  دیسازه. با یما رو باورمونه که م یها  ییما، رفتار و توانا ی ما، کنش ها یزندگ  -
از   نکهیبدون ا ای ییبدو نکهیبدون ا ،یبلند رو باال بر   وارید هی یبتون دیجاذبه داره. با یکه تو بخوا

ازه. بدون توجه  س یم کهنده. جاذبه رو افکار ماست  تی اهم نی زم ی. به جاذبه یر یدستات کمک بگ
 باال. یکن بر  یبه جاذبه، سع

چشم دوختم. کنارم آمد.   واریگوش کردن، نه عمل کردن! به د یجالب بود اما فقط برا  شیها حرف
برد و   واریدادن کرد. بعد من را به طرف د حیدادن و توض ادیمادر شروع به  کی دستم را گرفت و مثل 

 گفت: 

 صاف.  نیزم هی. یر یراه م  نیزم یرو یر کن دار . فکایچشم هات رو ببند و با من ب  -

داشت من را   یرا گرفته بود و سع میعمل کردم و خودم را به دستش سپردم. دو بازو ش یحرف ها به
 باال ببرد.  

  یشده بودم که تازه م  یکردم. مثل کودک یصاف فکر م یجاده  کیرا بسته بودم و به  میها چشم
 .اموزدیخواست راه رفتن را ب 

 چشم هات رو باز کن.  -

 لب گفتم:  ریسر دادم و ز یناباور  ی. خنده میبود وارید یرا باز کردم. باال میها چشم
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 چطور ممکنه؟! -

از دست ندادن   یفرود آمد و برا نیزم  یرو ی. به آرامدیپر  نییپا وارید یکه کنارم بود، از رو شبنم
 اش قرار گرفت.   یصندل  ینشست و بعد آرام بلند شد و دوباره رو نی مثل جنتعادلش، بعد از فرود،  

 دستش بود را فشار داد و گفت:  ریکه ز ییاز آن دکمه ها  یا دکمه

 راه برو.  وارید یحاال رو -

  واریراحت بود. به عرض د یلیکه خ  نیلبم نشست. ا ی بر رو یروز یافتخار نگاهش کردم. لبخند پ  با
 نکرده بود؟  دایسخت تر پ نیاز ا نیشد. تمر یم یسانت  ستی انداختم. ب  ینگاه مین

که سرم    یاز حد معمول. طور  ادتر ی ز یل یشد. خ ادیز واریدانم چه شد که ارتفاع د یلحظه نم کی در
  یلعنت ی را دو طرفم باز کردم و با وجود آن کفش ها می. اما دست هافتمیبود ب کیرفت و نزد جیگ

 م. خودم را کنترل کرد

تار شده بود و  می. چشم هادمی د یم ییرا دو تا واریخورد و د  یم جیکردم راه بروم اما سرم گ یسع
 . دید یرا دو تا دو تا م   ریتصاو

را برداشتم.    یرا انتخاب کردم. قدم بعد یک یشد.  یدو شاخه م میپا ی. از جلودمید یم واریتا د دو
  یعن یشد،  یخال   میپا ریتوهم بود. ز کیاما انگار اشتباه کرده بودم. آن فقط  دمی د یرا م میپا ریز وارید

 بود.  یاز اول خال 

شبنم   یخوردن به آن خورد، درد گرفت. صدا  نیکه هنگام زم یاز شدت ضربه ا م یافتادم. پا نی زم یرو
 : دیبه گوشم رس

 .میکار دار یل یخ  نکهیمثل ا -

 

 *** 

کرد   یم ضی را تعو  شیکه داشت لباس ها یتخت افتادم و بدون توجه به شبنم  یو کوفته رو خسته
 را بستم.  میچشم ها
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  میتوان باز نگه داشتن چشم ها گریکه خورده بود، کوفته شده بود. د ییبدنم از درد و از ضربه ها تمام
 را هم نداشتم. 

اصالً ممکن   وارید یتن از رورفت. راه رف ینم  شی کدام درست پ چیکرده بودم. ه نیشب را تمر تمام
 م یپا رینبود. هر بار ز

 افتادم.  یم نیزم   یشد و رو یم  یخال

 طور.  نیهم هم واریرفتن از د باال

 گفت دوباره! دوباره!  یزد و م  یم ادینداد. فقط فر حی توض  گرید شبنم

 بعد شبنم گفت:  هی. چند ثاندمیکه به در خورد و باز شدن در را شن یتق تق یصدا

 . زیم  یبذارش رو -

 بخورم اما توان بلند شدن نداشتم.  یز یخواستم چ  یام را نوازش کرد. م ین یخوش غذا ب یبو

باز و به   مهی ن یرفته است. با چشم ها رونی که غذا آورده بود، ب یآن کس دمیبسته که شد، فهم  در
بود.  میجلو  قاً یدق ز،ی م یرو ،ین یاز مبل ها نشستم. س یک ی یآمدم. رو نییتخت پا  یاز رو یسخت

دستم خورد، با   یکه رو یدست  یداخل ظرف بردم که با ضربه  یدستم را به طرف تخم مرغ پخته 
 گفت:  تی تعجب به شبنم نگاه کردم. کنارم نشسته بود. با جد

 .ای لباس هات رو عوض کن بعد ب ر،ی . برو حموم دوش بگیخور  یسر و وضع غذا نم نیبا ا -

  یرو یبه حرفش نکردم و دوباره دستم را جلو بردم که دوباره دست ییلب گفتم و اعتنا ری را ز  ییبابا  برو
 . من گرسنه ام بود. با اخم گفتم:ختیدستم ضربه زد. اعصابم به هم ر

 غذام رو کوفت کنم.و منم بگم چشم. برو کنار بذار   یکه دستور بد یستین   یتو مرب گهید نجایا -

 مرموز گفت:  یباال رفت. با لحن شیاز ابرو ها یکی

 باشه! غذات رو کوفت کن.  -
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  ین یبه تخم مرغ زدم و به ب یرفت. با حرص گاز  رونیبلند شد و از اتاق ب شیحرکت از جا   کیبا  بعد
دستور  نی تمر نی بود و داخل زم دهیرا به طرف در، در آوردم. کم از من کار کش  ییدادم و ادا نیام چ

  ردستشی ز نخواست دستور بدهد. انگار واقعا باورش شده بود که م یجا هم م نیداده بود، حاال ا
 هستم.  

که داخل  یمتوقف شد. به اطرافم نگاه کردم. بعد نگاهم را به تخم مرغ نصفه ا  میایدفعه انگار دن کی
  دهیمثل پتک به سرم کوب  یز یرنگ بود. چ اهی زرده اش زرد رنگ باشد س نکهیا یدستم بود دادم. به جا

تضاد  همه نیا نیکردم؟ ب یچه م ب یو غر بی عج یای دن نیا نیکردم؟ من ب   یچه م نجایشد. من ا
 کردم؟  یچه م

نداشتم.  ییجا  نجایکور شده بود. من در ا میداشتم؟ اشتها یام کجا بودند؟ اصال خانواده ا خانواده
 داشتم؟  ییخون آشام ها چه جا  نیا نیآخر من ب

گذاشتم تا با من به   یم دیانداختم. چرا با ین یکه اسمش بود را داخل س یگر یهر کوفت د ای مرغ  تخم
همه  نیا نی ب دیاز من سوء استفاده کنند؟ چرا با یگذاشتم به راحت یم دیهدفشان برسند؟ چرا با

 دست و پا بزنم تا آن ها به هدفشان برسند؟   ندیگو یکه م یخطر 

  رونی ب شی ن یخورند و با دندان ها یخون م انمیاطراف نم یبب نکهی. آدم استمیها ن نی تمر نیآدم ا من
همچون آن مرد داخل  یو مردان و زنان  سودایآ یدوباره  دنی. توان دستمی کنند ن یزده نگاهم م

 هشت پا را ندارم.   یزنده  یو خوردن پاها  دنیرا ندارم. توان د یغذاخور 

را   نجایتوان ماندن در ا گریدر بطنم به درد آمده بود. د ییدر دلم مچاله شد. انگار دل آهو یز یچ
 نداشتم.

  یماندگار شده بود؟ فقط برا نجایآمده بود؟ چرا ا نجایبلند شدم. اصال شبنم چرا به ا  میهدف از جا یب
به من حمله کنند؟   دیچرا با نم؟یآموزش بب  دیبه خاطر آرشام؟ اصال چرا من با ای آموزش دادن به من؟ 

 س؟ یرئ  کی یها یبه خاطر خودخواه

هم  دمشید یام. م دهینبود. آرشام را هم که ند سی که رئ نیشرو س؟ی کدام رئ ؟یس یچه رئ اصال
 دهد؟ یم  یو باز  دهیگونه من را به بند کش نیکه ا  ستیماجرا ک  نینداشت. فرد اول ا یفرق
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  یشبنم را م یحرف ها یبردم. سرم به دوران افتاده بود. تازه معن یم یداشتم به عمق ماجرا پ  تازه
به هدف  دنیرس یکه برا یشب باز   مهیعروسک خ  کیام.  چهیباز کیفقط  نجای. من ادمیفهم

 برندش. یطرف و آن طرف م  نیدهند و به ا  یخودشان، تکانش م

 ذهنم را کم کنم.  یها یاز مشغول یگونه کم نیبتوانم ا  دیافتاده وارد حمام شدم. شا یشانه ها با

و آب را باز کردم. آب   ستادمیدوش ا ری را در آورم، ز میبه خودم زحمت بدهم و لباس ها نکهیا بدون
زد. چشم  ی کرد. مغزم آنقدر شلوغ بود که نبض م یزد و سرم را آرام م یرتم شالق مگرم به سر و صو 

داشت.    یادیز  دکه به سرم خورده بود، در ی. پتک ردیرا بستم و اجازه دادم تن خسته ام آرام بگ میها
توان  گریبود که د دهیبود و از خودش کار کش دهیکش  یخواب   یب شبیمن هم، آنقدر د یمغز طفلک

 نداشت.   نستادیا

را باز کردم و با نفس نفس خودم را  میرا با آب سرد عوض کرد. چشم ها  شیلحظه آب گرم جا کی در
 شد.   یم ادی. نور المپ کم و زدمیکنار کش 

حمله  هینبود.  یاتفاق، اتفاق  نیشد. مغزم هشدار داد. ا  یدادم آب، گرم نم  یچقدر اهرم را تکان م هر
 بود؟ حمله؟   گرید ی

درشت به اطرافم نگاه کردم.   یلحظه نور المپ خاموش شد. زبانم بند آمده بود. با چشمان نیهم در
 رفتن نداشتم.  رونی فلج شده بود. توان ب میدست و پا

  یرو یشدن دست دهی. با کشدیبه گوشم خورد. تمام تنم مور مور شد و منقبض شد و لرز یسرد نفس
و   دمیکش  نییرا به طرف پا رهی. دستگدمی. به طرف در دودیرا خراش میگلو یغی کمرم زبانم باز شد و ج

 پرت کردم.  رونیخودم را ب 

داشت   یرنگ اهیس یباز برگشتم. هاله  مهیافتاده بودم. با ترس به طرف در ن نیزم  یدر حمام رو یجلو
 آمد.   یم رونیب

شد که با باز شدن در    یم کمیافتاده بودم عقب عقب رفتم. هاله داشت نزد نی زم یطور که رو همان
 رفت.  نی باره از ب کیبه 

  نیام نگاه کنم که در ب یکه از ترس منقبض شده بود خواستم به ناج   یو بدن د یلرز یکه م  یدستان با
 کرد آرامم کند.   یو سع دیچی در گوشم پ ییمردانه گرفتار شدم. سپس صدا یبازوان 
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 .ی نیبب   بیذارم آس ینم گهی. دادی نم شی برات پ  یمشکل گهیروم باش. آروم باش افسانه، دآ -

  ی را به وجودم منتقل م  یخورد. بدنش گرم بود اما حس بد  یتکان نم میاما لب ها دیلرز یتنم م تمام
 کرد. 

به بدنم  می. لباس ها ختیر یم سمیتن خ یو رو دیچک  یآب م میتنم منقبض شده بود. از موها تمام
که رفته رفته داشت   یکردم. درد یبود که در پشتم احساس م یبود اما از آن بدتر درد دهیچسب
 کرده بود. دایپ انیگرم از آن جر یع یشد و ما ی م دتریشد

 . به زحمت گفتم: دیچی هق هقم در کل اتاق پ یو صدا دیکردم بغضم را قورت بدهم اما ترک یسع

 ترسم. یمن... من... م -

 .  دندیچک  نییاز چشمم پا میبعد اشک ها و

 فشرد و گفت:  شی دو بازو نیب یو سرم را به فاصله   دیدست کش  میموها یرو

 .ادیسرت نم  ییبال گهید -

 ام باالتر رفت.  هیگر یشدند و صدا  شتریب می توانستم باور کنم. اشک ها ینکردم. نم باور

 . تو رو خدا.میبر نجایاز ا -

مخوف و ترسناک را تحمل   یفضا نیا نیاز ا شتریتوانستم ب ینم گریاتاق وحشت داشتم. د نیا از
در کمرم به  یادیو سوزش ز دیچ ی در تمام وجودم پ یم یکمرم گذاشت. درد عظ  یکنم. دستش را رو

 آخم بلند شد.  یوجود آمد. صدا

به ارمغان آورده بود.   میبرا را یادیهم درد ز  هیثان کیکه دستش را برداشت اما همان  دینکش  هیثان به
 سر کمرم آمده بود؟ ییدردناک از خودم سر دادم. چه بال ییچنگ زدم و با هق هق صدا راهنشیبه پ

خواستم او  ی . نمنمشیخواستم بب ی کرد؟ نم ی زد. چرا او را صدا م ادیناباورش، اسم شبنم را فر یصدا
 خواهد از من سوء استفاده کند.    یها م  نیبه من کمک کند. او هم مانند هم
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کرده اند. همه  زیمن دندان ت یروین یبرا نهایا یکمکم کند؟ همه  یکند که چه کس یم  یچه فرق اصال
. چرا  کرد  می. از او فاصله گرفتم. اول ممانعت کرد اما بعد رهاشترندیها فقط به دنبال قدرت ب  نیا ی
 ند؟ یب  یم  یشب باز  مهیعروسک خ کیباشم که من را  یدر کنار کس دیبا

داخل   تی من در آن وضع دنیزد. با د  یشد. نفس نفس م  دایدر پ  یهراسان شبنم در جلو ی افهیق
تر از قبل شد. پشتم  دهیرنگش پر دنمیخودم و کمرم چگونه بود که با د تی دانم وضع ی. نمدیدو

 نشست و با من من گفت: 

 ... سرت اومده؟ییچه بال -

شدم. چرا به    مانیآدم پنهان کار... از حرفم پش  کی؟ با آدم دو رو کیداشتم با   ینگفتم. چه حرف چیه
نکرده بود.  یهم کرده. او که پنهان کار  دینکرده بود. شا ییگفتم؟ او که دو رو یم راهی شبنم بد و ب

حرف بزند.    دیبا شبنم حرف بزنم. با دیدارد. با لیهر چه که هست حتما دل ی هم کرده بود ول  دیشا
 . میحرف بزن دیبا

بلند شد. رگ گردنش برآمده شده بود و دستش مشت    شیمرا به دست شبنم سپرد و از جا نیشرو
خواست گردن    ی. انگار در آن لحظه به شدت مدیلرز یداد م یکه به آن م یشده بود و از شدت فشار 

با من نبود و طرف حسابش من   نکهیبلندش به جانم لرزه انداخت. با ا یرا خورد کند. صدا یکس
بودم اما  دهی حمله ند ادیرا نداشتم. ز زهایچ نیا دنیتوان د گریشده بود و د فی اما اعصابم ضع منبود

 نشستن هم نداشتم.  شتریتوان ب گریهم نداشتم. درد کمرم طاقت فرسا شده بود. د دنید شتریتوان ب

 یبا اومدن تو سیفهمم چرا رئ  یسر قبرت؟ آره؟ نم  یو بر  شیبود مراقب کردنت؟ که تنها بذار نیا -
 بمونه.  ششیپ سودایبگو آ  یباش ششیپ ی موافقت کرد. عرضه ندار  نجایمصرف به ا یب

  یاز کوره در نم یجمالت نیرا آورد، در مقابل چن یخل مردک داخل غذاخور که د  یاعصاب یب  شبنمِ 
 رفت؟ 

 آرام تر گفت:  ییزد و با صدا شیبه داخل موها یچنگ نیشرو

 . ستیامن ن گهید نجای. ادشیاتاق جد دیایکمکش کن ب -

خاص تکانش داد. احتماال   یلب زمزمه کرد و دستش را به طرفمان گرفت و طور  ریرا ز یز یچ بعد
 .  میساعت از روز از اتاق خارج شو نیبدون مشکل در ا میخوانده بود تا بتوان  ییجادو
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از ترس   ایبود   ادیز یس ی. از خدیلرز   یم ادیز  یسینداشتند. تنم از خ یرمق میرفت و پاها  یم جیگ سرم
 دانم. ینم  اد،یز

  کینفره داشت.  کیخواب  یسه جا دی. اتاق جدمیرفت گر ید یو به اتاق  رونیکمکم کرد. از اتاق ب بنمش
 شد؟ یهم به ما اضافه م گرینفر د

  دیهم به ما ملحق شد. چگونه خبردار شده بود که با سودای. چند لحظه بعد آستادیدر ا یجلو  نیشرو
 د؟ یایب  نجایبه ا

  زیشکم خواباندم و کنارم نشست و مشغول تم یرا عوض کنم. بعد رو  سمیکمکم کرد تا لباس خ شبنم
  نیبود که به خاطر رفتار بدم، هنوز هم با من مهربان بود. چرا به شرو  بیکردن زخم کمرم شد. عج

 کرد؟    یگذاشته و خودش را تبرئه نم می گفت که چرا تنها ینم

مشغول شد.  لشی از مبل ها نشست و با موبا یک ی یرو نهی طمان با یگر یبدون توجه به کس د سودایآ
 بلند شد:   نیشرو یبزرگ تر بود. صدا  یاز اتاق قبل دمانیاتاق جد

. هر جا  دیهم تنهاش بذار قهی دق هی یحت نمی. نب نیهست یشما دو نفر ِمن بعد با افسانه هم اتاق -
 بگم؟   شتریب ای  دیدی. فهمرهی باهاش م تونیک یخواست بره 

 سکوتمان انگار که جوابش را گرفته باشد، ادامه داد:  با

 اتاق من.  ا یاالن ب نیشبنم هم  -

 

 *** 

 

پر از نفرت از    یمرموز و با صورت یبا حالت سودایرفتند، آ رونی از اتاق ب نیشبنم و شرو نکهیبعد از ا یکم
 کنارم آمد.   یسرد را همان جا پرت کرد. بعد آرام و با خون  لشیمبل بلند شد و موبا یرو

زخم کمرم   ی. کنارم نشست. دستش را رودمید یبودم اما تمام حرکاتش را م دهیشکم خواب  یرو
در   نی از ا شتریخواستم ب یاما نم  دیچی در تمام تنم پ یادیگذاشت و تکانش داد. درد و سوزش ز
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  میام جمع شد. فقط لبم را از داخل گاز گرفتم تا صدا افهی زدم نه ق غیکنارش ضعف نشان بدهم. نه ج
 : دم ینداشته باشد، طعنه وار پرس یلرزش میکردم صدا یم یکه سع ی. با نفرت در حالدیایدر ن

 دلت به حالم سوخته؟ ه؟یچ -

 و گفت:  دیخند

 برام.  نهیری ش دنتی. درد کشزمی نه عز -

 را که تند شده بود، به حالت قبل برگردانم.   میکردن نفس ها یرا به هم فشار دادم و سع میها دندان

ترش کرد. دستش را  یسکوتم جر   نی. انگار همامدیدر ن  میکرد اما باز هم صدا  شتریدستش را ب  فشار
حرکت آن ها را در چنگش گرفت و به   کی حرکت داد و با  یبه آرام میموها یشده بود، ال یکه خون

 شد.  دهی. سرم به سمت باال کش دیرف باال کشط

  یکند اما نم میتا رها ندازمی کردم به دستش چنگ ب یو سع  دمیکش یغیتحمل کنم. ج  نتوانستم
نداشتند. اشک در چشمانم جمع شد. با   یتوان چندان میتوانستم. بدنم ضعف داشت و دست ها

 سر داد و بعد با نفرت و پوزخند در چشمانم زل زد.  یقهقهه ا غمیج یصدا

 شد.   یداشت از سرم جدا م  میموها ی شهیبرد؟ ر ی من لذت م دنیداشت؟ از درد کش سمیساد

 ... یولم کن روان -

بلند شد.  شی را رها کرد و از جا میبرازنده اش بود. موها  ی روان یها. چقدر واژه   وانهیزد. مثل د قهقهه
 آمد.  یهنوز هم مقهقهه اش  یصدا

سرم گذاشتم و بغض   یرا رو میبا شدت با بالش برخورد کرد. سرم درد گرفته بود. دست ها   صورتم
 کرد.    یم شتریدردش را ب  نیبود و هم  سی هنوز خ میرا قورت دادم. موها میگلو ریگلوگ

 را به زبان آوردم.  یز ی زل زدم و کلمات نفرت انگ سوداینفرت به حرکات آ با

 خوره.    یحالم ازت به هم م -
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  غیبار نتوانستم ساکت باشم. ج  نیزخمم فشار داد. ا یدفعه به طرفم حمله ور شد و دستش را رو کی
 میپا یرا باال آورد و رو  شیو زانو د یزدم و خواستم با پا به شکمش بکوبم که به خاطر سرعت کمم فهم 

 : دیغر یدار خش  یگذاشت. در همان حال با صدا

سرت نباشه وگرنه با من   یتو یبهتره نقشه ا  ؟یدیفهم  رهی رو از من بگ  نیتونه شرو یکس نم  چیه -
 . یطرف

 زد:   ادیاز درد ضجه زدم. دوباره فر اتشیتوجه به او و چرند بدون

 نه؟  ای  یدیفهم -

 زدم:   غیدستش را فشار داد. با ج  شتریبعد ب و

 . دمی... فهم دمیفهم -

 حرف از من فاصله گرفت و با پوزخند نگاهم کرد و با تحکم گفت:  نیا دنیشن  با

 شم کابوس شبت.  یما خبردار نشه، چون بعدش خودم م یدوست نیاز ا  یخوبه! بهتره کس -

  ختندیر یگونه ام م یمحابا رو یب میبرداشتن دستش دردم نصف شد. به هق هق افتادم. اشک ها با
 شد.  یرفت. دردم کمتر نم   ینم  نیشد. بغضم از ب ی اما دلم سبک نم

 نیتا من را از دست ا دیامدی نگاه کردم. چرا زودتر ن ایمی باز شدن در به دکتر و پرستار دورگه اش ک  با
   د؟ینجات ده یروان   یسمیآشغال ساد

 و گفت:  دیمن به طرفم دو دنیبا د  ایمیک

 سرت آوردن؟ ییمن. چه بال یخدا یوا -

. در همان حال دیرفت تا دست خون آلودش را بشو  یداشتبه سی با آرامش به طرف سرو سودایآ
 گفت: 

 . دی کن یدگ یرس  تشیحرف زدن به وضع  یبه جا -

 که تمسخر در آن به وضوح مشخص بود، گفت:  ییبا صدا بعد
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 داره.  یادیدرد ز -

 : دیتوجه به او، آرام پرس   یب  ایمیک

 کرده نه؟ تتیهم اذ سودایآ -

حرف   نیخواستم. او خطرناک تر از ا  یرا نم سودایآ یرا قورت دادم و اشکم را پاک کردم. دشمن بغضم
 ها بود.

 کنه؟ تمیاذ دینه، چرا با -

 زخمم پرداخت و گفت:   یبه بررس دکتر

 کنم.  دایبمون تا من برم به جنگل ممنوعه گل ها رو پ ششیتو پ ا یمیمرهممون تموم شده. ک -

 گفت:  ایمیک

 وقت روز؟  نیا یاونم تو د؟یتون ی م ییتنها -

با   یحت  نم،یخواست جنگل ممنوعه را بب  یشد من هم با او بروم. دلم م یبه سرم زد. کاش م یفکر 
 که داشتم. یدرد نیهم

 در مورد من؟  یفکر کرد یتونم بچه جون. تو چ یمعلومه که م -

 شدم و گفتم:  زی خ میبلند شد تا برود که ن بعد

 ام؟ یمنم ب شهیم -

 تشر زد:  ای مینکردم. ک  یو صورتم را از درد جمع کرد اما توجه  دیکش  ریت  کمرم

 چقدر خطرناکه؟ ی دون یم ؟یا وونهید -

 نگاهش کردم.  هیاندر سف عاقل

 کشونه.  ینم  نجایرو ا یبدن من کس یآدمم، پس بو هیمنم مثل دکتر  -

 را به هم فشرد و گقت:  شیها لب
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  یتون  ی. تو نمین یب  یکنه. بعدم، مگه اوضاع کمرت رو نم  دات یتونه پ یو باشه مدنبال ت یاما اگه کس -
 .  یس یرو پات وا یحت

حال لب   نی. با انمیتوانستم آن جا را بب  یبود. بعدًا هم م ادیز یل یگفت. درد کمرم خ یم راست
 . حرف راست، جواب ندارد.دمیخواب  گرید یو بدون گفتن حرف   یو با دلخور  دمیبرچ

انجمن   نیفرار کردن از ا یبرا  یآن جا، در آن باغ ممنوعه، راه دیگفت که شا یدر ذهنم م یز یچ
رسد   یم اطیکه به ح  یتونل  نیوجود داشته باشد. با خودم گفتم من اگر بخواهم فرار کنم راحت از هم

 در چه؟ ی جلو در مغزم گفت اما آن دو نگهبان ییتوانم فرار کنم. صدا یهم م

در را در طول روز با   دی. صدا گفت اما شاستی در ن یدر جلو یاگر در طول روز بخواهم بروم کس خب
توانم فرار کنم.   ی طور باشد که نم  نیبابا! اگر ا یببندند و مهر و موم کنند. ا یگر ید زیبا هر چ  ایجادو 
 شوم.   یافتم و مجازات هم م یهم م ری تازه گ

با شبنم حرف بزنم.   دیرا بلدم. اول با  ییشناسم نه جا یرا م  یفرار کنم؟ من که نه کس دیکجا با اصال
رفتن به  یبرا   یراه چی. اصال چرا هنمیبروم و باغ ممنوعه را بب  دیزبانش حرف بکشم. بعد با ری از ز دیبا

  یم یعن ی د؟یرس  ینمکدام از تونل ها به آنجا   چیوجود نداشت؟ چرا ه نییآن باغ داخل سالن پا 
 شود راحت از آن جا فرار کرد؟  

ما را   نجایتوانند مثل ا یبزرگ است نم  یچون جنگل  دیاسمش ممنوعه است. شا نیبه خاطر هم  دیشا
  ینم نی هم یخطرناک است و برا  دی. اصال شامیگذارند به آن جا برو ینم نی هم یکنترل کنند. برا

 . میگذارند به آن جا برو

اصال کدام معشوقه؟ اصال  س؟یرئ دیجد یبه من گفت معشوقه  یچرا آن مرد داخل غذاخور  یراست
که  یدست چپ و راست ایقرار نگرفته؟  یکس چیه دیکه تا به حال در د یمرموز  سی رئ س؟ی کدام رئ

  یاافتاده بود. و بعد حرف ه نمانیکه ب یافتادم و اتفاقات  نیشرو ادیمعشوقه دارند؟ به  کیخودشان 
توانند   ینم  نیشرو یطرز برخوردها نیآن سرنگ در ذهنم نقش بست. نه ا ادی. بالفاصله سودایآ

 باشند.   یق یحق

  یبا او هم اتاق دیبا گریشد، آب دهانم را قورت دادم. چند وقت د یکه در ذهنم تداع سودایآ ادی
رفته   رونیآمده بود و از اتاق ب رونیب  ییرفتنش داد. باالخره از دستشو رونی در نشان از ب یباشم؟ صدا

 بود.
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  خشیتوب نیتنها بگذارد. نکند شرو ی روان  نیکرده بود؟ نکند بخواهد من را با ا رید نقدریچرا ا شبنم
د؟ چرا کر یدرد م نقدریکند و من را تنهاتر از قبل کند. اصال چرا کمرم ا رونی کند. نکند او را از انجمن ب

 شلوغ بود؟  نقدریاچرا ذهنم  دم؟ یفهم یکدامشان را نم چیزد و چرا ه  یحرف م  نقدریا ایمیک

 گذاشتم. میها قهیشق  یرا رو میرا بستم و صورتم را داخل بالش فرو کردم و دست ها میها چشم

 میکردن موها زیکرد و بعد پانسمانش کرد. بعدش هم مشغول تم یو ضد عفون  زیزخمم را تم   ایمیک
 .دیکش یم  ریگرفت و ت  یخورد، پوست سرم درد م  یم میشد. با هر حرکت دستش که به موها

کرد،   یم ز یرا تم  میموها نیب یخشک شده  یخون ها  س،ی که داشت با دستمال خ یهمان حال در
 گفت: 

  ایشده که من رو آدم حساب کنه. ب دایپ ی کیهمه مدت   نیمراقب خودت باش دختر. بعد از ا شتریب -
 . اریسر خودت ن یینکن و بال یآدم باش و کنجکاو

 : . گفتمدم یو سرم را از داخل بالش در آوردم و به طرفش برگشتم و درست خواب دمیلب برچ  دوباره

 . دمیهم ازش نپرس  یز ی. چ دمیچی الش هم نپنکردم. به پر و ب یبار کنجکاو  نیباور کن ا -

 . ندیرا بب  میرا چرخاند و دوباره صورتم را به بالش چسباند تا راحت تر موها سرم

 گفتم.   یبار نبود، کل نیمنظورم ا -

 کیرفته بود،  رونیب سودایآ ی اش شدم. از وقت  یگفتم و منتظر حرف بعد ی دهان بسته اوهوم با
را  میموها نی ب یخشک شده  ی خون ها لیخواست تا دل   یلحظه هم آرام نگرفته بود. هر لحظه م

  یخواستم نم پس بدهم. نم  یدست بردار نبود. اما من هم نم دیکش یبداند. تا از من حرف نم
 .نمی آن بشر را بب یسمی و ساد زی نفرت انگ ی افهی ق وبارهخواستم د

  یمبل صورت  یتکان داد و رو ا ی میک  یسالم برا یبه معنا یسر به دست وارد اتاق شد.  یگوش  شبنم
داد. بعد ساعد دستش را  هیمبل تک یانداخت و سرش را به پشت ز یم یاش را رو یرنگ، ولو شد. گوش

 را بست.    شیاش گذاشت و چشم ها یشانیپ یرو

دانستم اگر حرف بزنم ممکن است من را   ینه. نم  ایاست  یدانستم عصبان یرا با زبان تر کردم. نم لبم
 دهد.   یبا آرامش جواب م ایبه رگبار ببندد 
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 من مشغول بود.  یگفت و با موها ینم  یز یاز زمان ورود شبنم سکوت کرده بود و چ  ایمیک

خسته بود و خوابش   ایشده بودم. سردرد داشت؟   رهیحرکت نشسته بود خ یتعجب به شبنم که ب  با
  ایم یبود. سرم را به طرف ک دهی. امروز هم به اواسطش رس میبود دهیرا نخواب  بشیآمد؟ تمام د یم

 : دمیبرگرداندم و پرس 

 . یبخواب، خسته ا  کمیمن حالم خوبه، برو  اد؟یتو خوابت نم -

 و گفت:  دیکش یا ازهیخم

 .  ستین یز یچند ساعت که چ هیهم داشتم.  یدار یهفته ب کی اوقات تا  یمن گاه -

 یبلند شدم. درد کمرم کم تر شده بود اما باز هم درد م  میاز جا یکند. به سخت  یدانستم تعارف م یم
 در ذهنم نقش بست.   یکرد. خواستم اجبارش کنم که برود و بخوابد اما سوال

 ا؟ یمی سر کمر من اومده ک یی چه بال قایدق -

 تاسف سرش را تکان داد و گفت:  با

هم   یلیکمرته. واقعا وحشتناکن. خ یزن رو هیدست  یناخن ها  یجا  از قیپنج تا خراش بزرگ و عم -
 .  قنیعم

دست را احساس کرده بودم نه   کی یزن؟ خراش؟ من که فقط سرد کیباال رفتند. دست  میابروها
 بودم؟  دهیشده بود که من نفهم  جادیآن خراش ا یدردش را. چه زمان

 بلند شدم و در همان حال گفتم: میاخم از جا با

ترسم   یبهتره. م  یباش نجایخوابا بخواب. ا  یاز جا یکی  یجا رو  نیخب. پاشو، پاشو برو هم یل یخ -
 . یوقت دعوات کنن که چرا من رو تنها گذاشت  هیدکتر  ای  نیشرو

مطالعه که کنارم آورده بودش، بلند شد. خواست مخالفت کند که دستش را گرفتم و در   یصندل  یرو از
خواب خودم و    یجا نیی که پا گر،یخواب د یجا کیدر جسمم نداشتم، او را به طرف  یکه رمق  یحال

 . دمی آن بود کش یدر موازا

 که. تونم سر کارم بخوابم یحواسم به تو باشه. االن من سر کارمم، نم  دیمن با -
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 و دست به کمر گفتم:  ستادمیا کنارش

رو قبول   تشیبهت بگه خودم مسئول  یز یخواست چ  سی بخواب، بگو چشم. رئ   ریبگ گمیدارم بهت م  -
 دختر.   یبخواب رنگ تو صورتت ندار  ری کنم. بگ یم

 گفت و نشست.   یرا در حدقه چرخاند و َچشم شیها چشم

  یزد اما حت یچشمک م  زیم یاش رو ی. گوشمیبه طرف شبنم برگشت  یلیزنگ موبا یصدا دنیشن  با
 داد.   یاش را هم به خودش نم یزحمت نگاه کردن به گوش

را که کنارش، تا شده و   ییکردم و پتو یبود. اخم  دهیدادم. هنوز نخواب ایمیرا از او گرفتم و به ک نگاهم
 گفتم:  تی مرتب گذاشته بودند، به طرفش پرت کردم و با جد

 بخواب.  -

خاموش شده بود و    لشیموبا یخودم را به شبنم رساندم. صفحه  د،یباالخره دراز کش نکهیاز ا بعد
 آمد.  یدر نم شیصدا گرید

  یگذاشتم و با لحن شیپا یبه او بدهکار بودم. دستم را رو  یعذرخواه کیمبل کنارش نشستم.  یرو
 کردم:  شیدوستانه صدا

 شبنم؟  -

  لشیموبا  یهم دلخور؟ صدا دیشا ایرد. دستش را هم بر نداشت. قهر بود؟ نداد. تکان هم نخو یجواب
 دوباره بلند شد. باز هم تکان نخورد. گفتم: 

 حداقل جواب تلفنت رو بده.   یدیجواب من رو نم -

  یگوش یصفحه   یکه رو یبرداشتم. به اسم زیم یرا از رو یبرداشتم و گوش   شی پا یرا از رو دستم
 نقش بسته بود چشم دوختم 

 بابا.  -

بان  هی مبل بود و ساعدش سا یپشت یبود نگاه کردم. هنوز سرش رو میرخش که رو به رو مین به
 : دم یانداختم و آرام پرس ینگاه مین یبود و تکان نخورده بود. با َشک به گوش شیچشم ها
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 ؟ یحوصله ندار  -

را کنار گوشم گذاشتم.    یتماس را لمس کردم و گوش ی باال انداختم و دکمه  یرا که نداد، شانه ا جوابم
در گوشم  ی خشن مرد یجواب دادن ندارد که صدا یکه دخترش حوصله  میخواستم سالم کنم و بگو

 .دیچ یپ

  نیرو ندارم. هم  یدختر لوس و از خود راض هیناز  دنیکش ی. حوصله یچه عجب باالخره جواب داد -
  چارهی اون داداش ب یفهم  یم ته؟یرفته فردا عروس ادتینکنه  ؟یدیخونه؛ فهم   یایم یش  یحاال پا م 

 ؟ یشد میقا یرفت  یکدوم گور  ؟یکن یکار م یچ یدار  یفهم  یم چیات پول الزمه؟ ه

حرکت بود،    یرخ شبنم که هنوز همان طور ب مین یشدم. آب دهانم را قورت دادم. نگاهم رو خشک
 ؟ یخشک شده بود. عروس 

ده. به فکر   یاون پسره پول رو به من نم  یای. اگه فردا نیت اگه تا شب خونه نباش به حال  یوا -
کس،    یو ب بیاون شهر غر ی قدر فقط به خودت فکر نکن. داداشت تو نیداداشت باش دختر! ا

 .  یوگرنه با من طرف یدلش رو بکشن  یکمک تو حساب کرده. حق ندار  یچشمش به دست ماست. رو

آوردم و به صورت دلخور و ناراحت   نییپا  یرا به آرام یبوق ممتد تلفن به خودم آمدم. گوش  یصدا با
 میاز گلو ییاما صدا میبگو یز یکرد، زل زدم. چند بار دهانم را باز کردم تا چ یشبنم که به من نگاه م 

 .  امدین رونیب

رفت،   یخوابش م یجابلند شد و همان طور که داشت به طرف   شی را از دستم گرفت و از جا یگوش
 گفت: 

 ؟ ینکن  یفضول یندادن تو کار کس ادیبهت  -

. حق هم داشت. حق داشت ناراحت باشد. به خاطر کار من سرزنش  میبود. از من و از کارها دلخور
خواست بکند را  یکه او نم  یام جواب تلفن پدرش را داده بودم و کار  یعقل یب  یبود. با همه  دهیشن

 انجام داده بودم.  

معذرت   یرفتم برا  یم دیخواست حرف بزند؟ با یرا بست. نم شیو چشم ها دیباز دراز کش  اقط
  یم  حیرا ترج  ییدادم فعال راحتش بگذارم. فعال تنها یم حی گذاشتم؟ ترج یم شی تنها دیبا ای یخواه

 دادم.   یم حیرا ترج   ییداد. فعال تنها
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مبل دراز   یرا نداشتم. رو می سر جا دنیاما مهم نبود. توان بلند شدن و خواب دیکش یم  ریت  کمرم
در  ید یشد و درد شد دهیکار پوست کمرم کش نیرا داخل شکمم جمع کردم. با ا میو پاها دمیکش

 شده بود احساس کردم.  یرا که دوباره از زخمم جار  یخون  ی. گرمادیچ یکمرم پ 

و    واریرا دور تا دور اتاق چرخاندم. سه تخت در کنار د میچشم ها، کمرم  یتوجه به درد طاقت فرسا یب
 خط صاف، پشت سر هم قرار گرفته بودند.   کیبودند و مانند  واریبه د دهیچسب

آن، تخت شبنم و بعد از آن هم  نیی متر فاصله در پا ک یباالتر از همه بود که مال من بود. با   یکی
  یطرف اتاق، در سمت چپ تخت ها قرار داشت. رنگ کل نیدست مبل در ا ک یبود.  سودایتخت آ

 بود. جذاب بود و بزرگ.  یو مشک  یاتاق صورت 

 بود.  سودای تخت آ نییبلند شدم و به طرف بالکن رفتم. دِر تراس، در پا  میجا از

به بدنم خورد و تنم را   یاز خنک  یاز کردم. با باز کردن در، حجم را ب یا شهیرنگ و سراسر ش  دیسف در
به ظهر را به  کیخنک صبِح نزد ی و هوا دمیکش ی قیرا بستم، نفس عم میغرق در لذت کرد. چشم ها

 ...علومنام یا ندهیآ یسخت به عالوه  یل یخ  یدر انتظارم بود. روزها یسخت ی . روزهادمیمشام کش

 

 *** 

 چهارم«  »فصل

 ماه بعد«  کی»

 !یچه عجب باالخره تونست -

 . دمیپر نییکه وجود نداشت پا  یوار یرفتم و از د یخوش حالش چشم غره ا ی افهیق به

  ادیماه هنوز  کیبعد از  ی. انتظار دار یکن یم نیباهام تمر وارید نیا یرو یماهه دار  کیاالن  -
 نگرفته باشم؟ 

که ذهنم را بدجور   ییها نیسخت و فراتر از تحمل. تمر  یشبانه روز   نیماه تمر کیماه گذشت.  کی
گرفتم، توانستم از  ادی یرا که به خوب واریآمدن از د نیی باال رفتن و پا   نیکرد. تمر یو خسته م ریدرگ
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! حاال هم دنیب دیخوردن و آس  نیو زم یبدبخت یالبته، با کل رم؛یبگ ادیراه رفتن را هم  وارید یرو
که در واقع وجود   یوار ید یرا در ذهنم تجسم کنم و بتوانم رو وارید  یبود که بتوانم ادامه   نینوبت ا

 ندارد راه بروم! 

و متحرک را بگذرانم و بعد در   یچند سانت یلبه  کی یبروم. ابتدا تا انتها وارید ی باال  دیکار با نیا یبرا
را تصور کنم و فکر کنم که  وارید یشود، ادامه  یم  یخال می اپ  ریز  ریشود و مس  یتمام م   واریکه د ییجا
  یالی خ واری د یکنم تا از رو یسع د ی. بعد باستیدر آن جا ن یوار ید چیکه ه یادامه دارد. در حال وارید

 راه بروم. 

بلند برج   وارید یرفتن از رو نییو باال و پا  یالیخ  واریباال رفتن از د ،یال یخ یباال رفتن از پله ها  نیتمر
 انجام شد. هر چند سخت بود اما باالخره تمام شد.  تی خوابگاه با موفق

 سودا،یآ یها  یداشتند که با وجود بداخالق ازی ن یادیز یل یخ  یو قدرت فکر  یکدام از آن ها به انرژ  هر
 از اندازه سخت بود. شی به دست آوردنشان ب

 

 

 ماه قبل«  کی»

 شبنم؟  -

 نگاهم کرد.   یبود، سرش را بلند کرد و سوالتخت نشسته  یطور که رو همان

 را با زبانم تر کردم و گفتم:  لبم

 ؟ یبا اون ازدواج کن  یخوا   یم یگ  یچرا نم ؟ی آرشام رو دوست دار  ی گ یچرا به بابات نم  -

 دهانم را تلخ کرد!  یزد که زهرش، تمام مزه   یپوزخند

بابام مهمه؟  یبرا یکنه. بعدم، تو واقعا فکر کرد یکه م یی کارا نیخوام. اونم با ا  ینم گهیآرشام رو د -
سرش جا داره!  اصال  یکه خان داداش گفته باال یهرچ شهی! همشمیزی آبرو ر ی هیاز نظر اون، من ما

مونده. فقط به خاطر اون   یچند وقت کجا بوده و کجا م  نیا یکه دخترش تو ستیبراش مهم ن
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پولدار   نقدریا یکی نیا یم به اندازه  گهید یخاستگاراخواد.   ی... به خاطر فروختنم من رو م یعروس 
 ...دیرو د دهی جد  نینبودن. اما تا ا

خواست   ی شاگردش بشکند؟ نم  شی خواست غرورش پ  ی. نم دیلرز یم شیآمد اما صدا ینم اشکش
 کند؟  هیگر

! یالوات یرفت پ  یم  قاشیبود. تا آخر شب با رف رونیداداشم تا هر موقع که خواست ب  شهیهم -
  ؟یگرفت. اون وقت من چ یهمه مون رو م یگشت خونه و مثل سگ پاچه  یبر م ل یمست و پات

  یوقت آبرو هینکردم که  شیکه آقا بهشون بر نخوره. آرا دمیآسه رفتم آسه اومدم. مانتو کوتاه نپوش
بشه و  میز یچ هینکرده نکنه  ینموندم که خدا رونی ب روقتی. تا دفتهی به ظاهر بابا به خطر ن یآقا نیا

 خاندانم به فنا بره.   یآبرو

 صدادار زد.   یپوزخند

ساکت و مظلوم بودم شدم   شهیکه هم یو من بدبخت یشده طفلک  رتشیغ یاون وقت اون پسر ب  -
 .هیکنه و از خود راض یفقط به خودش فکر م  شهیکه هم یکس

 دردناک بود.  یلیدردناک بود. خ شیها حرف

  یکنم. لباس کوتاه م یم شیآخر. هر چه قدر دلم بخواد آرا میزدم به س گهی چند سال آخر، د نیا -
  دمیدوستام و به خانواده ام هم خبر نم  یخونه  رمی گردم و م یپوشم. چند شب چند شب خونه بر نم 

 ی هیما مبود  ریهست؟ اون موقع که خوب و سالم و سر به ز یمگه رنگ یاهی. باالتر از سرمی که کجا م
ببرم. حاضرم   یرو ببرم، درست و حساب  یکس  یخانواده بودم. بذار حداقل اگه قراره آبرو  یز یآبرور

کتک بخورم و بابام تا سر   دیبچسبونن. شا میشونیپ یرو رو  یانگ آبروبر  نکهیواقعا آبروبر باشم تا ا
 خورم.   یدارم کتک م لی دلدونم با  یبهتره. حداقل م  تی وضع  نیحد مرگ با کمربند من رو بزنه، اما ا

  ره،یخ ی . با نگاه دیرس یجز سکوت به ذهنم نم یز یخواستم بزنم؟ چ  یم ینداشتم. چه حرف  یحرف 
 .  دمیکش یم میپا  یرا با انگشت اشاره ام رو  یمبهم ینقش ها

  یخواست فکر کند تنهاست. برا یو کنارش نشستم. دلم نم اوردیدلم طاقت ن  شی حرف ها وسط
بود که با  قیکردم آرامش کنم اما زخمش آن قدر عم  ی شانه اش گذاشتم و سع یستم را رود نیهم

 شد!  یغرق در خون م شتریآرام کردن من ب
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  یکنارم نم شهیهم گرید سودایهم آ نیهم یآمدم برا یاز پس خودم بر م  گریشدم. د  یغذاخور  وارد
 من... فی من را تحمل کند و نه در قلب ضع  شهیکه بخواهد هم دیگنج  یاو م یماند. نه در حوصله 

 یصدا شهی آمده بودم. مثل هم ی را برداشتم. گرسنه ام بود و بدون توجه به ساعت، به غذاخور   ینیس
  یصحبت ها در غذاخور  یبلند و صدا یقهقهه ها یخورد، صدا  یم ینیکه به س ییقاشق و چنگال ها

 داد.   یو گوش را آزار م دیچی پ یم

حالم   گریهشت پا خورد. د ی، نگاهم به پاهامورد نظرم   زیرا که برداشتم، موقع رفتن بر سر م  میغذاها
 . ختیرا به هم ر فمی که حالم را بد کرد و اعصاب ضع دیچ یدر ذهنم پ ییبد نشد اما صدا

 خوره.   یبه درد ما نم ادیاز غذاهاشون ز یبعض -

  زیهمان م ی. دلم ضعف رفت. رو دیچ ی خوش غذا در مشامم پ  یکه بو دمیکش یق یم نفس ع  یناراحت با
 در ذهنم اکو شد:  یینشستم. صدا

وسط   نیوگرنه هم  یجلوتر بر  ی. همون بهتر که نخواستشهیسرو م  نجایهم ا  یبدتر   یلیخ  یزایچ -
 ! یکرد یغش م

کوچه پس  نیغذا را در دهانم مزه مزه کردم و به دورتر یتکه  نیرا با تاسف تکان دادم و اول سرم
 رفتم. می خاطره ها یکوچه ها

 

 *** 
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زدم و عرق از سر و   یافتاده بود؟ نفس نفس م ی. چه اتفاق دمیهشدار از خواب پر ریآژ یصدا با
بدنم نشسته است و   یبر رو یز یکردم چ یکردم و حس م  یم  ی. احساس خفگختیر یصورتم م 

 بلند شوم.  میتوانستم تکان بخورم و از جا یرا گرفته است. نم میگلو

دوباره حمله شده  ر؟یآژ یبه خاطر صدا  ایبودم  دهیاز خواب پر یو نفس تنگ یخاطر حس خفگ به
 بود؟

غ  سرا یبار کس نیآمد. اگر حمله شده چرا ا یبه سراغم نم  یشدم و کس یداشتم خفه م یک ی آن تار در
 کجا بودند؟  سودایدادند؟ شبنم و آ  یآمد؟ چرا نجاتم نم یمن نم

فلج   کیفقط  نیشده بود. بدنم فلج شده بود؟ ا سیگرفته بود و تمام تنم خ انیجر میاز سر و رو عرق
 به خاطر چه بود؟  ریآژ یصدا نیکه به بختک معروف است؟ پس ا ستیمعمول

  یدادم. احساس م  یکردم. داشتم جان م یم  یخفگ آمد. احساس یدر نم میآمد. صدا یباال نم نفسم
راه   یز یبرسانم، چ  میبه گلو ژنی اکس یکردم هوا را ببلعم و کم یم ی. هر چه سعرمی م یکردم دارم م 

کردم خودم را نجات بدهم. دهانم  یگشاد شده سع یداد. با چشمان  یرا گرفته بود و اجازه نم میگلو
 شد.  یباز و بسته م ژنیاکس  یذره ا یبرا

بود از  میکه انگار رو  ی. با برداشته شدن وزن دیرس یآمد و به گوشم م یم رونی از ب  ادیداد و فر یصدا
نبود.   ییآمد. هوا یدر م میاز گلو یخر خر  یچنگ زدم. صدا میتخت بلند شدم و نشستم. به گلو یرو

هوا را تند تند   ورا با آرامش بستم  می. چشم هادمشیناگهان نفسم دوباره باال آمد و من با حرص بلع
 رساندم.  میها هیبه ر

  یافتادم. دستانم را رو نیزم یتخت به رو  یشده بود و قفلم کرده بود. از رو  دهیچ یدور بدنم پ  پتو
جان   میها  هیو اجازه دادم ر دمیاتاق چشم دوختم. هوا را تند تند بلع کیتار یگذاشتم و به فضا  نیزم

 .  ردیدوباره بگ

آمد. هوا چرا  یهنوز م ریآژ ی. صدا دمیکش رونی را ب  میاز خودم جدا کردم و پاها یرا با بدبخت  پتو
قدر سر و صدا بود؟  نیا رونینگاه کردم. نه شب بود، پس چرا ب یپاتخت  یبود؟ به ساعت رو  کیتار

 هنوز که ساعت ده نشده بود. 
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تخت پرت   یتوجه به جسمم، پتو را رو  ی. بدندیلرز یس مردن ماز تر  میضعف کرده بود و پاها بدنم
روشن اتاق،    یدر فضا یکس چیه  دنیبرق اتاق رفتم و چراغ را روشن کردم. با ند  دیکردم و به طرف کل

 افتاده بود؟  یبه دلم چنگ زد. نگران شدم. چرا من را رها کرده بودند و رفته بودند؟ چه اتفاق  یآشوب

که داشت آرام   ییاز مرد ها یکی  یرفتم. جلو  رونیب تم،ی را با شتاب باز کردم و بدون توجه به وضع در
 را گرفتم و نگهش داشتم.    دیدو یم هیتر از بق

کردم آنقدر بلند باشد که به گوشش برسد،   یم یگرفته که سع ییدر آن سر و صدا، با صدا یآشفتگ با
 : دم یپرس

 چه خبر شده؟  -

 با شتاب دستم را پس زد و گفت:  مرد

 بهمون حمله کردن.  -

حمله  دیچه با ی. حمله کرده بودند؟ برادیدو نییرا به من نداد و به طرف پا یگر یفرصت سوال د بعد
  یحمله شده؟ به کل گروه؟ پس چرا کس  ید؟ االن به چه کسش  یکردند؟ مگر فقط به من حمله نم یم

 نکرد؟! داریمن را از خواب ب 

 یکه همه م  ییمرتب کردم و به طرف جا نهیاوضاعم را در آ هیو در عرض چند ثان  دمیطرف اتاقم دو به
بودند و مرتب و آماده   دهیکه همه در آن جا صف کش یی عمارت. جا اطی. به طرف ح دمیدو دند،یدو

 بودند.   ستادهیباش ا

بپرسم که دستم را گرفت   یز یو خواستم چ ستادمیبود ا  ستادهیا نیکه در کنار شرو سودایآ یبه رو رو
 .ستادمی. پس من هم بدون حرف کنار دستش ا ستیفعالً وقتش ن  یعنی نی. ا دیو کنار خودش کش

نگران   ن،یحتمًا آرشام بود. چهره اش برعکِس شرو یآر بود. آرشام بود؟   نیهم در کنار شرو یگر ید فرد
 قدر نگران بود؟ نیو مشوش بود. چه شده بود که ا

و با   دهیرنگ پر  ییها افهیبا ق  تی از جمع یبودند نگاه کردم. نصف  ستادهیکه در مقابلمان ا یت یجمع به
 گروه بودند.  یها حتما خون آشام ها دهیبودند. رنگ پر شی با تشو گری و نصف د یخون سرد
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عمارت دو    کیفقط  رونی مثل درونش نبود. از ب زیچ  چیاز عمارت ه رونیاطرافم نگاه کردم. از ب به
 چیبزرگ. نه ه  نیتمر نیزم کیخوابگاه و   کیو مجلل در پشت سرمان قرار داشت نه   کیش یطبقه 

 تتاراس با ی بزرگ و ز یخانه  کی یپوسته  ری که داخل عمارت بود. خوابگاه ز یی کدام از آن مکان ها
 شده بود.

جنگل بزرگ وجود   کیخانه قرار داشتند. انگار در اطراف عمارت فقط  اطیهم اطراف ح  یادی ز درختان
 م؟ یفرار کن دندیترس  ی. نم چیه گریداشت و د

  شی از سر و رو یزد و نگران یتلفنش حرف مکه داشت با   ینگاه کردم. نگاهم را به آرشام تی جمع به
 یپتک ها به سرم م نیاز ا داً یشد. چه قدر جد دهی مثل پتک به سرم کوب  ی ز یدادم. چ ختیر یم

 خورد! 

نداشتند و شبنم را مورد حمله قرار داده بودند؟ اما چرا شبنم؟   یبار به من کار  نیکجا بود؟ ا شبنم
 . دیکش ری چرا... نفسم حبس شد. عضالت دست و قلبم منقبض شدند. دستم مشت شد و قلبم ت

زل زدم. به درک که االن   سودایخون سرد آ  ی افهیبه ق  دیکوب  یوقفه م یکه ب  یکجا بود؟ با قلب شبنم
 .  ستیوقتش ن

 تاده؟ اف یچه اتفاق -

 باال انداخت. گفت:  یرا روانه ام کرد و شانه ا ینگاه مین

 . دنیشبنم رو دزد -

شدم اما  رهی را نداشتم. آب دهانم را قورت دادم و به جلو خ  نیانتظار ا گریشدم. جا خوردم. د خشک
. مغزم آنقدر شلوغ و پر از ازدحام بود که  دمید یافتاد را نم یچشمم م یکه جلو  یکدام از اتفاقات چیه

 داد.   یبه خودش را نم ری تصاو  امیرساندن پ یبه عصب ها، اجازه 

چه به شبنم حمله شده بود؟ کار گروه   یکار را کرده بودند؟ برا نیا یبودند. چه کسان دهیرا دزد شبنم
وجود   یلیم آشنا بودند. دلمهتاب که نبود، بود؟ نه نبود. آن ها خوب بودند و با شبن یها نهیگرگ

 نداشت تا بخواهند او را بدزدند.  
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از   یکی دی بود؟ اما آن ها هم که با خون آشام ها در صلح بودند. چرا با هیسا  یها نهیکار گرگ دیشا
 گروه خون آشام ها را بدزدند؟  یاعضا

 کرد؟  دایپ  توان شبنم را  یتواند باشد؟ چگونه م  یوجود دارد؟ کار چند گروه م گریگروه د چند

چگونه  دی. حاال بارمی را از تو بگ میتوانستم جواب سوال ها یبودند م دهیشبنم! اگر تو را ندزد  آخ
بردم و به خانواده   یبعد از فرار، جان سالم به در م دیکردم؟ چگونه با یم دایگذشته و خانواده ام را پ

دارم؟ چرا از بودنت استفاده نکرده   یاصالً خانواده ا ایبودم که آ  دهیبردم؟ چرا از تو نپرس یام پناه م
چرا ازت   ؟یکن  تی و گله و شکا ییصحبتمان اجازه دادم از خانواده ات بگو نیبودم؟ چرا در آخر

 ؟ییمن بگو ینخواسته بودم که از خانواده 

  یایدن  نیاعتماد کنم. در ا یکس  چیتوانم به ه ینم گر ید دیایبه سرش ب  ییتمام شد. اگر بال گرید
  لیوقت به م چیبپرسم. شبنم ه یکس چیجوابم را از ه یب یتوانم سوال ها ینم  بیو غر  بیعج

گذاشته بود و رفته بود سراغ   میکند، تنها دارمیب نکهیبدون ا سوداینگذاشت اما امروز آ میخودش تنها
 . شی کارها

االن  ستی که معلوم ن یا چارهیخودم؟ شبنم ب  ایلحظه از خودم بدم آمد. من نگران شبنم بودم  کی
  یماندگار شد. او برا نجایآمد و به خاطر من در ا نجایکه به خاطر من به ا ییکند. او یکجاست و چه م

به   ییچه بال داشهر چه تمام تر، اگر نب  یمحافظت از من ماند و حاال... و حاال من دارم با خودخواه
 کنم.   یها را مرور م  دیآ یسر من م

فشرد.   یرا م  میگلو ین یدر چشمانم نبود اما بغض سنگ یکرده بود. اشک دایپ  بیعج یسوزش میگلو
به   ییاو االن کجاست و دارند چه بال نکهی. از ادمیترس  یشده بود. از نبودنش م  نیقلبم هم سنگ

 اند. دهیداند که چرا او را دزد  ی. خدا مدمیترس  یم شتر یآورند ب یسرش م 

  یداشت سخنران ینداشتند. انگار کس  یمفهوم میکدامشان برا چیشد که ه یداشت زده م ییها حرف
 داد.  یدستانش م ریرا به ز  یکرد و دستورات یم

ساعت ده شب   یداد. عقربه ها رو یشروع شد، نشان از ساعت ده م  یکه دوباره ناگهان یبوق یصدا
  رد؟یانجام بگ دیکه بدون شبنم با یما شروع شده بود. اما کدام کار؟ کار  یبودند و شب کار  ستادهیا

 بدون شبنم انجام گرفته شود؟  دیکه با ین یتمر
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  میشد. تا حاال بارها بهمون حمله شده بود اما سکوت کرد دهیانجمن دزد یاصل یاز اعضا یک ی امروز  -
  نیکه بشه ازش به هم ستین یک یکوچ  زیچ  ،یاصل یاز اعضا یکیشدن  دهیزد. اما دمینگفت یز یو چ

و  شهیم  لیتکم  یها به زود ی. ارتش زامب دیاالن آماده باش باش  نیگذشت و رد شد. از هم یآسون
 . میبهشون حمله کن میتون  یاون وقت ما م 

 زد:  ادیفر  تی جمع انی از م یکس

  یل یخ یداره لقمه ها یول  ستین   یگروه بزرگ مانیگروه سا م؟یکن یاالن بهشون حمله نم نیچرا هم -
 .یبدون ارتش زامب  یحت میای داره. راحت از پسشون بر م یبر م   یبزرگ

دانستند که من قدرت کنترل کردن   یهمه م نجایکردم. ا یخودم بود احساس م یرا که رو ییها نگاه
خواست خونم را بخورد تا قدرتم به وجودش    یاز خون آشام ها نم یحال کس  نی ها را دارم؟ با ا یزامب

 منتقل شود و به جنون برسد؟  

  یکه داشت حرف م  نی رفت، به شرو  یشده بود و در تنم فرو م خیم میکه رو  ییتوجه به نگاه ها یب
بدهد. خون سرد بود، برعکس برادرش آرشام!  یخواهد چه جواب  یم نمیم ببخواست یزد نگاه کردم. م 

 بر عکس من!

 .میکن  سکیر م یتون ینم  نه،یبب   یبیآس دیفعالً نه. شبنم نبا -

کردم. فعال  یم  تیرا هدا یماندم و ارتش زامب یم دیماندم. فعال با  یم دیانداختم. با ریرا به ز سرم
توانم خودم را نجات   ینجات دادن شبنم باشد چون اگر او نباشد نم  کردن و دا یپ دیبا تمیاولو نیاول

با آرشام ازدواج کند    نجایتوانست بدون ورود به ا یدردسر افتاد. م نیبدهم. چون او به خاطر من به ا
 و از من مراقبت کند.   دیایب  نجای. به ادیای ب نجا یاما به خاطر من مجبور شد به ا

 

 *** 

 ماه بعد«  کی»

اش هر لحظه امکان داشت از هم باز   دهیکهنه و پوس یرا که در دستم بود، ورق زدم. صفحه ها   یکتاب
 شود و گم شود.
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همه  یکردم. درباره   نی کردم. خواندم و خواندم و تمر ادیبودم اطالعاتم را ز  نجایکه ا یمدت نیا در
 ی خچهیخواندم. در مورد تار یکه زماِن خوابم بود، کتاب م ییکردم و روز ها یم  نی . شب ها تمرزیچ

  ادمیها را  زیچ ی لیکه خ گریمطالب د یو کل  مانیها، ارواح، گروه سا نهیخون آشام ها، در مورد گرگ
 داده بود. 

داد. کم کم داشت از او خوشم   ینجاتم م سودایبار به من حمله شد اما هر بار آ ن یماه چند کی نیا در
سمت من   نیشدم و اگر شرو  ینم  کینزد نی بود اما اگر به شرو نیآمد. در کل سرد و سر سنگ یم

شدم، او خودش را نخود هر  ی نم  کشیوقت نزد چیبه من نداشت. البته من که ه یآمد، کار  ینم
 گرفت!  یکرد و فاز پسرخاله م یآش م

  ط،یمح نیماندن و تحمل کردن ا نجایا یبرا لمیبودم. تنها دل کرده شرفت یپ  یلیماه خ  کی نیا در
و بپرسم  نمی را بب سی حال، چند بار خواسته بودم رئ نینجات دادن شبنم و بعدش فرار کردن بود. با ا

  نجایوقت ا چیکرد. البته ه یامتناع م دنمیکرده اند اما هر بار نشده بود. هر بار از د دایاز کجا من را پ
  یآرشام مطرح م ای نیموضوع را با شرو نیاما هر بار هم که ا نمشیبب یاتفاق  ینبود که بخواهم حت 

 شدم.  یکردم، با رفتار تند آن ها مواجه م

کنم   یگرگ شده. هر لحظه احساس م کیکه شبنم گم شد، نگاهش مثل  ی! از همان وقتآرشام  آخ
 یپر از نفرت و پر از خشم شده بود. در مواقع عاد بدنم را از هم بدرد. نگاهش یخواهد تمام اعضا  یم

 دهیدزدکرد. انگار من را مسبب  ی م ر ییرفتارش نود درجه تغ  د،یرس یبه من م یناراحت بود اما وقت
 دانست.  یشدن شبنم م

هشدار داده    نیگنگ بود اما شرو ش ی کرد. حرف ها یدر گوشم وز وز م یز یچ یبود که گاه  یوقت چند
 اند تا من را به طرف خودشان بکشانند.   دهیگفت شبنم را دزد ی توجه باشم. او م  یا ببود که به آن ه

  ی داشتم. از خودم بدم م یتوانستم باور کنم. احساس بد یبا شبنم ندارند اما من نم  یگفت کار  یم او
  ستیکه معلوم ن  یخوابم، در حال  یآمد که او را رها کرده ام به حال خودش و در تخت گرم و نرمم م

 نه.  ایاو اصال هنوز زنده هست 

 لی شد. بعد از تکم یکامل کامل م گریبود. احتماال تا چند روز د لیها در حال تکم  یزامب ارتش
  یکنم و به او دستور م  یم نیتمر یزامب کیا کردم. فعال ب یبا آن ها را شروع م  نیتمر دیبا تش،یظرف
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شد و حرف    متا رامش کنم اما بعد آرا دیطول کش  یلیدهم. فعال که در کنترلش موفق بوده ام. اول خ
 گوش کن. 

 دنیکه کارش از هم در یان هم ارتش م؟یایارتش بزرگ بر ب  کی توانم از پس  یم  ایکه آ دمید یم دیبا
 ون بکشد.  است و آمده است تا به خاک و خ

  یو گند اخالق  یالی خ  یداده بود. با تمام ب ادمی سودایگرفته بودم. آ ادیچند وقت جادو هم  نیا یراست
 داد.   ی اش، کارش را درست و تمام و کمال انجام م 

 بخوانم و از اتاقم خارج شوم.   یخواستم، ِورد  یهر وقت که م  یتوانستم به راحت یم حال

  یماند. م ی در کنارم نم  ادیتوانم از خودم مراقبت کنم، ز ی م گریکه اعتقاد دارد من د ییاز آنجا سودایآ
 کنم.  هی توانم به خودم تک  یشوم و نم  یتنبل م ،یادیمن با مراقبِت ز دیگو

کنم و از   تی ری م خودم مدکوچک را بتوان یحمله ها نیخواهد هم  یخواهد من وابسته شوم. م ینم
توانم ذهنم را  یبود اما االن م  شتریحمله ها ب  یلیشوم. قبالً خ یببرم. کم کم دارم موفق هم م نیب

 به قلمرو ذهنم را ندهم.   یورود کس یکنترل کنم و اجازه 

قلمرو دارد و آن قلمرو را با ذهن و   ک ی یکتاب خوانده بودم. خوانده بودم که هر کس کیرا در  نیا
و بتواند دِر  ردی افکار مزاحمش را بگ یسازد. اگر بتواند ذهنش را کنترل کند و جلو یافکار خودش م 

 . کشدخط قرمز ب  کی تواند قلمرو خودش را مشخص کند و دورش  یذهنش را چهار قفله بکند، م

از خط   یشود. کس   یکم و کمتر م دیآ یم  شیپ  شیکه برا ییکار را بکند، تعداد مزاحمت ها نیا اگر
ذهن فرد   یممنوعه  یورود به محله  یبه خودش اجازه  یگونه کس نیکند. ا  یقرمز دورش عبور نم 

ش  یبه باغ ممنوعه رفتم. همه جا ش ی ممنوعه، چند وقت پ یگفتم محله  یدهد. راست یمقابلش را نم 
 بود.  بایقابل باور و ز ری. غدمیرا د

 واژه ها تمرکز کنم. یبروند و بتوانم رو رونی را تکان دادم تا افکار مزاحم از ذهنم ب سرم

قلب و   ،یکه خون آشام ها به طمع جاودانگ  نیارزش جاودان شدن و جاودان ماندن ندارد. ا ی"زندگ
  نیزنده بمانند، باعث نفر گرانیشوند تا با خون د  یم ی دهند و راض ینفس خودشان را از دست م

  شاندخالت کرد. آن ها خود دیتوان دخالت کرد. نبا ینم  یزندگ انیشود. در جر  یشده بودن آن ها م
! رادیدانند و خودشان را پاک و بدون ا یگروهشان را نحس م  یشده و نحسند، اما دورگه ها نی نفر
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گرفتار شده   ندیگو یکه آن ها م یا ینحس نیاخواسته به اندارند و ن یگناه چیکه ه ییدورگه ها
 اند."

ممنوعه نگاه کردم.   یکتاب را داخل قفسه اش برگرداندم و به کتاب خانه  دم،یکه کش یا ازهیخم  با
شده بود و ادامه دار  دهیکتاب تا سقف کش ی. قفسه هاده یو پوس یمیقد یبزرگ بود و پر از کتاب ها

و متحرک    تاز آن قرار داش ییکه در جا  یاز نردبان  شی به کتاب ها دنیرس یا بر  دیکه با یبود. طور 
 .  یرفت  یو باال م یکرد یبود استفاده م

ورود به کتاب خانه   یو از نگاه کردن به کتاب خانه دست برداشتم. اجازه  دمیمال میبه چشم ها یدست
 نیرا هم بکشم اما به ا سودایکار مجبور شده بودم ناز آ نیا یگرفته بودم. برا ن یاز شرو یرا با بدبخت 

 .  دیارز یشده بود، م بمی که نص یهمه اطالعات

. ضربان  ستاد یاز حرکت ا می. پاد یچی وز وز دوباره در سرم پ یبه طرف اتاقم بروم که صدا ها خواستم
صدا به گوش   یرودکردند راه و یرفتند و ناخودآگاه سع م یبه طرف گوش ها میقلبم تند شد. دست ها 

 آمدند. یبود. صداها از داخل مغزم م  دهیفا ی. اما انگار برندیرا بگ میها

کردم مغزم در حال   یبود. احساس م   یقو یلیبار صدا خ  نیشد. ا  یکردم ذهنم را ببندم اما نم یسع
 در سرم به راه افتاده بود.  یمیدرد عظ کیاست.  یفروپاش

 کرده بود. دای پ  انیاز آن جر یعیام گرم شد. ما ی نیب  نییپا

نبود، چند تا زنبور بودند.   یکیزنبور بود. نه  کی یشدند. صدا مثل صدا یم شتریرفته رفته ب صداها
  رونیهم ب م یگرم از گوش ها عیما  کیام تر شد.  ین یهم مثل ب میدرد گرفته بود. دست ها میگوش ها

 آمد.  یم

چه  یخواستم بفهمم برا ی. مندیگو  یچه م نمیخواستم بب  یبار م نیاما ا دیچرخ یبه دور سرم م  ایدن
  یم یگوش کردم اما هر چه قدر سع شانیدارند. به صدا یو دست از سرم بر نم  ندیآ یبه سراغم م

 . دمیفهم یکردم کمتر م

با جادو و با    نجای. ادیفهم یکس نم چیشد ه یم میطور نجا یکنارم بند کردم. اگر ا یرا به قفسه  دستم
 آمد.   ینم  نجایو گاهًا دکتر به ا سودای و آرشام و آ نیجز شرو یشد. کس یمحافظت نم ریآژ

 خوردند.  یتار بودند و دو دو م میچشم ها یدر جلو ریخورد و تصاو  یم جیگ سرم
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 .  ختیر یکردم ذهنم را ببندم اما نشد. صدا ها تمرکزم را به هم م یکردم مغزم را ببندم، سع  ی سع باز

بفهمد و نجاتم بدهد. اما  یسرم آمد کس ییبروم. تا اگر بال رونی را جلو گذاشتم تا از کتاب خانه ب میپا
 افتادم.  نیزم یخورد و رو  چیوزنم را نداشت و پ یتوان نگه دار  میاز پا در آمدم. پا

  شتریو ب شتر یشده بود و ب شتریو ب  شتر یب شانیوز وز صداها و نامفهوم زانیدرد گرفته بود. م  مغزم
 کرده بود.  دایپ  انیآمد به طرف دهانم جر یام م ینی که از ب  یشد. خون  یم

هم   میکردم االن است که از چشم ها یطور. احساس م  نیهم هم میسوخت. گلو یهم م میها چشم
 بزند.   رونی خون ب

 . دیرا خراش  میگلو یکردم. سرفه ا یخون را در دهانم احساس م یشور  ی مزه

بند کنم اما نشد.   ییکردم دوباره دستم را به جا ی. سعدی پاش  رونیاز دهانم ب یاد یسرفه ام، خون ز با
 گرینشسته بودم اما انگار کمرم هم د میزانو ها یبند نشد. رو یی. دستم به جادندید ینم میچشم ها

 نداشت.  ستادنیتوان ا

که سقوط کردام و   دمیداشته باشم، بستم و د شانیرو  یار ی آنکه اخت یکور و دردناکم را ب یها چشم
 افتادم.   نی زم یرو

که  دمیرا د  یبزرگ و خال یکتابخانه بود. کتابخانه   ی. نگاهم باالدمید شتنیرا به چشم خو همه
گوش خراش و   ییافتاده بود و با صداها نیزم یجان رو  یگوشه اش، ب نیکنار گوشه تر در یدختر 

 کرد.   یذهن خراش، دست و پنجه نرم م

  دمیخارج شد و نفهم میاز گلو یآه دردناک یدر مغزم، صورتم جمع شد و صدا یدیاحساس درد شد با
 چه شد که از هوش رفتم. 

 

 *** 

 و مرگ باشد.  ی ستی و ن ینابود ،یراه زندگ انیپا دیباشد. شا نیراه هم  انیپا دیشا
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هم هست.   یگر ید یایهم هست. دن یگر ید یهم هست. جا یگر یگفته است جهان د مینه! خدا اما
 ندارد.  ییمعنا  یو نابود یست یپس ن

مرگ است؟ نه!  یشدن در برابر مرگ است؟ االن وقت تن دادن به خواسته  می االن وقت تسل ایآ اما،
چشم به راه ما و کمک ما هستند، زمان مرگ فرا   یکه کسان  ی. حداقل تا زمان ستیاالن وقتش ن

 است!  دهینرس

 

 *** 

 پنجم«  »فصل

. هوا نه گرم بود نه سرد اما سوز گریها د یر یدلگ نی بود و هم زیی. پا ریبود و دلگ یاز صبح ابر  هوا
 که...  یجان ؟ی کرد. اما چه جان ی و جان را تازه م دیوز  یم یخنک 

  یکه در برگ ها یدادم. باد نییرا پا   نیماش ی شهیو ش دمیکش یرا با تاسف تکان دادم و آه سرم
 رساند.   یرا به گوش م ییبایلذت بخش و ز یصدا  د،یچی پ یدرخت ها م یخشک شده 

پخش گذاشتم. بعد پدال گاز را فشردم و   یرا رو یا یمیقد  یبایپر سوز و ز یرا بستم و نغمه  کمربندم
توانستم به  یشدن، م دهیبه طرف انجمن حرکت کردم. چه قدر خوب بود که در طول روز، بدون د

 کنم.  ی چند وقت را بررس  نیاتاقم بروم و گزارشات ا 

 

 فانوس   هی

 شب گرد هی

 سرد  یکوچه  هیدل  هی

 گردم  یم تیِ پِ  دارم

 خوب باش و برگرد تو
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 تماس را لمس کردم.   یداشبورد برداشتم و دکلمه  یرا از رو لمیزنگ تلفن، موبا یصدا با

 نجا؟ یا نیای . امروز م سیسالم رئ  -

ام بود، خودم   یپنجره را باال دادم و همان طور که حواسم به رانندگ  ی شهیدر آسمان زد. ش یبزرگ   برق
 رعد بزرگ ترش آماده کردم. در همان حال گفتم:  یرا برا

 رو خلوت کن.   یآره، سالن اصل -

 .سی چشم رئ -

 کردند.   دنیباران شروع به بار یآمد، دانه ها  یتر از برقش م  رید یکه معموال کم یرعد بلند یصدا با

 رو ندادن؟ غاممینشد؟ هنوز جواب پ ی خبر  مانی از گروه سا -

 . می. منتظر دستور شما بوددیجوابشون رس شبید نی چرا اتفاقًا هم -

 خب. افسانه چه طوره؟ کنار اومده با اوضاع؟  یل یخ -

  دیبا یگرفته چه طور  ادیاالن  یکرد ول یشد دردسر درست م یکه بهش م ییبا حمله ها  یل یاول خ -
 از خودش مراقبت کنه. 

سرعتم   نیکردند، داشتم با آخر  یم فیکه پشت سرم فحش و ناسزا رد ییها  نیتوجه به ماش بدون
توان باز ماندن نداشتند.  نیاز ا شی ب میبودم. چشم ها داریرا ب  شبیرفتم. تمام د یراندم و جلو م  یم
 استراحت کنم.  یگشتم تا کم یکردم و بر م  یم  یرفتم و اوضاع را بررس  یزودتر م دیبا

رفتم و   یم  دیشد که وقت نکرده بودم به انجمن سر بزنم و دورادور مراقبش بودم. با یم یماه چند
 کردم.   یم  یسرکش زیو به همه چ یرا بررس  زیهمه چ

 خوبه.   -

درد  میها قه یشاگرد انداختم. شق  یصندل یرا رو یحرف، تماس را قطع کردم و گوش  نیاز گفتن ا بعد
 کردند.  یان مسوراخش لیکردند. انگار داشتند با در یم
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کردم،   یم  یدست رانندگ  کیچشم و  کیو همان طور که با   دمیانگشت اشاره چشم راستم را مال با
 کرد، استشمام کردم.  یخوش باران و خاک باران خورده را که داشت مشامم را نوازش م یبو

کنار زدم و   دمید یشدند، از جلو یکه داشتند کم کم بزرگ م  یکوچک یپاک کن را زدم و قطره ها برف
با    ن،یماش ی شهیش یبه هم برسد و رو  ز،ییاجازه دادم باران و برف پاک کن، دو عاشق و معشوق پا

 هم برقصند!

پخش گذاشتم و به افکار چرت و پرت و   یرقصشان رو یرا برا ی را عوض کردم و آهنگ مناسب آهنگ
 کم جان زدم.  یمزخرفم لبخند

 یدر شمال کشور بود، چهار ساعت طول م ییبه محل استقرار انجمن که جا دنیاز تهران و رس رفتن
جنگل و    ،یکنواختیو  یاهیدود و س  یبه بعد به جا ییجا کیبود که از   نیاش ا ی. خوب دیکش

 شد.  ی آدم عوض م ی هیگرفتند و حداقل، روح یدرختان در سر راه قرار م

. دمیاه افتاده بود، راه چهار ساعته را پنج ساعته رسکه به خاطر باران به ر یک ی از گذشتن از تراف بعد
تا شب    دیو به زود باز نگهشان داشته بودم، اما امروز را هم با  دندید یرا نم یی جا گرید میچشم ها

 آوردم.   یدوام م

  ن یب یحصار  چینگه داشتم. ه الی و اطی را در داخل ح نی ماش ،یو جنگل یخاک  یاز عبور از جاده  بعد
تند باران و    زشی ر یکرد. صدا  یورود و خروج را راحت تر م  نیوجود نداشت و هم   اطیجنگل و ح

 .  دیرس یبه وضوح به گوش م ن،یماش  یرو  شیشالق ها

شدم.    ادهیپ  نیرنگم را برداشتم از ماش یچرم و قهوه ا فیکتم گذاشتم و ک  بیرا داخل ج لمیموبا
  الیصورتم شوم، به طرف در و ینع از برخورد باران به روکردم ما یم یهمان طور که با دست آزادم سع

 خوب و دلچسب بود.   اطی. چه قدر سکوت حدمیدو

  بمی را از داخل ج دی. کلستادمیا  الیرنگ و ییدر طال یو جلو   دمیدر باال دو یجلو   دیسف یپله ها از
 آوردم و در را باز کردم و وارد شدم.   رونیب

از اتاقش نباشد و من را  رونیب  ی شد. همان طور که مراقب بودم کس انیدر مقابلم نما یاصل  سالن
 رفتم.   تی ریدر را بستم و به طرف اتاق مد ند،ینب
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ذاشته گ زیم  یرا رو شی آرشام که پا دنیتوجه و بدون در زدن، در را باز کردم و داخل شدم. با د بدون
 : دم یمقدمه، پرس یباال رفتند. ب  میابروها د،یکش  یم گاریقرمز س یو با چشمان

 ؟ یشده باز تو َلک  یچ -

  یشده بود، در آوردم و رو سیسرشانه اش خ  یها هیگذاشتم و کتم را که از ناح  زمی م یرا رو فمیک
 ام انداختم. یصندل

 نپرس که خرابم.  -

 ود. کش دار و خش دار و دورگه شده ب  شیصدا

 جمعت کنه؟   ادیکجاست ب  نیشرو  ؟یکرد یرو ادهیباز ز -

و آرشام در   ن یشرو زیمن بود، نشستم. م یو بزرگ که در وسط اتاق قرار داشت و برا یاصل  زی م پشت
 من قرار داشت.   زیدو طرف م

 ؟یکار  یکنه داداش، کجا یمن کار  یتونه برا ی نم گهیهم د نیشرو -

بزرگ و مجهزم را    وتریدادم و کامپ  رونی نفسم را ب یآمد. با کالفگ  یبدم م دیافسرده و ناام یآدم ها از
 و دستگاه جداگانه داشت.   توریمان نیبود و چند  وترهایروشن کردم. مجهزتر از تمام کامپ

تم  رف سیبلند شدم و به طرف سرو  میرا باز کردم. تا باال آمدنش، از جا  ریاخ یپرونده ها ک،یکل  کی با
 و در همان حال گفتم: 

 . ادیخود کرده که از پس تو بر نم  یب  یل یخ -

که به   یاز خواب یتا کم دمیمال سمی خ  یرا با دست ها میبه دست و صورتم زدم و چشم ها  یخنک  آب
. دستانم را به دو طرف سنگ دیکم جانش به گوشم رس  یخنده  یسراغم آمد بود کم شود. صدا

 دادم و همان طور که خم بودم، سرم را با تاسف تکان دادم.  هیتک ییروشو

 . سی رئ ستیحالم خوب ن -
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از   یماه دور  کیکه تحمل   یفی. آدم ضع دیلحظه خون به مغزم نرس کی یو برا ختیبه هم ر اعصابم
  دید و رگ گردنم برآمده شد. باچفت شدن میخورد. دندان ها  یدختر را نداشت به درد من نم کی

 بودم؟   یمهربان م

لم   یصندل  یرو  لیمحکم به طرف آرشام که *"و پات یآمدم و با قدم ها  رونی ب  یبهداشت   سیسرو از
خورد هم، هوش و   یرا م  یاز اندازه آن زهرمار  شی ب یوقت  ی. حتدیرنگش پر دنمیداده بود رفتم. با د

م را یاستخوان ها دیپر یبود. اگر رنگش نم  شیها تیاز مز  یکی نیداد و ا یحواسش را از دست نم 
 کردم.   یداخل صورتش خرد م 

  یصندل  یاش را گرفتم و از رو قهیآمد.   یبه خودش م  دینبود، با یبود کاف دهیکه ترس  نیهم اما
 از ترس بند آمده بود.  . زبانشدمیپشت سرش کوب  وار یبلندش کردم و به د

 ارم؟ یحالت رو سر جاش ب  یخوا یم -

 آقا... من... -

 رونیاش را گرفتم و به طرف در کشاندم. از اتاق ب  قهیدست  کی. با دیحرفش را بگو یادامه  نگذاشتم
با   ت،ی من و آرشام با آن وضع  دنی. با ددیای خواست داخل ب  یدر بود و م ی جلو نی بردمش. شرو

 بکند و برادرش را نجات بدهد. گفت:  یان یرا گرفت و خواست پا در م  میچشمان درشت جلو

 ... یآقا... من خودم ادبش م -

 : دمیشده ام غر دیکل یدندان ها یال از

 .یکرد یم یغلط  هیقبل از اومدن من  ،یبکش کنار. تو اگه ادب کردن بلد بود -

محکم از کنارش گذشتم و   شی. با قدم هادیحرف کنار کش یم فشرد و کالفه و ب را به ه شیها لب
شده   ارتریپشت سرمان آمد. آرشام هم که حاال هش یبا نگران  نی. شرودمیآرشام را به دنبال خودم کش

 ادیبه   راقبلش  یدفعه  هیبه کارش نداشته باشم. انگار هنوز تنب یکرد تا کار   یبود، دائم التماس م
 بود خوراک سگ ها شود! کی که چگونه نزدداشت 
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اش را گرفته بودم. هنوز من   قهی . هنوز دیبار  یرفتم. باران همچنان م رونیرا رد کردم و از در ب سالن
بود اما همچنان توان  اریپله ها پرتش کردم. هش نییرفتم و پا   نییقدرتم از او برتر بود. از پله ها پا
 .  ختی ر یم مانبچه بود. باران به سر و صورت هر سه  یل یمقابله با من را نداشت. هنوز خ

 آقا غلط کردم...  -

 : دمیغر ض ی شده بودند، نگاه کردم و با اخم و با غ یِگل  شیبود و لباس ها نی زم یاو که حاال رو به

 خفه شو.  -

 : دمیکه غر دیبگو ی ز یخواست چ   نیشرو

 رو گمشو داخل.  ب -

که در صورتش جا خوش کرد، هراسان داخل رفت. به صورت سرخ   یخواست برود اما با مشت ینم
 و شکننده شده بود.  فی شده و ناراحت آرشام نگاه کردم. چه قدر ضع

  یم یعشقت دار   ی. از دور ستین  فیو ضع  ضیآدم شکست خورده و مر هی  یگروه من جا یتو -
ها؟ من باختن رو بهت   ؟یقدر خودت رو باخت نیچرا ا ؟ی نجاتش بد یکن  ینم  یپس چرا سع ؟یر یم
 دادم، آره؟ ادی

 تر ادامه دادم:  آرام

 چشمم. یانجمن. حاال هم برو گمشو از جلو یبرگرد تو ، یباش یقو یگرفت ادیهر موقع  -

 را باال بردم:  میکه دوباره صدا  دیبگو یز ی چ خواست

 ندارم آرشام. برو گمشو تا سگ نشدم. یشوخ   یدون یسگا؟ م یباره بندازمت جلودو یخوا ینکنه م  -

 انداخت و گفت:  ریسر به ز یبلند شد و با دلخور   شیجا از

.  یشم تا آروم ش یگم م رمی. چشم. میچرا انداخت گمی سگم من نم یجلو یآقا شما من رو بنداز  -
کنم.   دایکنم تا بتونم راه نجات دادن شبنم رو پ یاون قدر فکر م رمی گردم. م یشم و بر م یآدم م  رمیم
 نباشم.  تیباعث سر افکندگ  گهیگردم تا د یشم و بر م  یعاقل م رمیم
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  یکند، نه؟ وقت هیمرد گر کیحرف ها رفت. قلبم به درد آمده بود. سخت است    نیاز گفتن ا بعد
 .  دمیلرزانش را از پشت سر د یرفت شانه ها  یداشت م

و گرگ ها   یشو  یسگ م یغذا ،یباش  فیضع یاگر بخواه  ای دن نیالزمش بود. حقش بود. در ا یول
 فیدادم که ضع یاجازه م  دیدادم. نبا یم ادیبودن را  فیبه او ضع  دیدرند. من نبا یتو را از هم م

 بماند.  فیضع دیبود، اما نبا  فیضع شهیبماند. هم

پله نشستم. توان داخل  نیآخر یو تحمل کردن وزنم را نداشتند. رو ستادنیتوان ا گرید میزانوها
نوجوان  هی  ی کرده بودم. وقت شانیدایمثل پسران خودم بودند. خودم پ  نیرفتن نداشتم. آرشام و شرو

  ییبرپاکردم. خودم بزرگشان کردم. خودم بودم که باعث  شانیدایدرخت داخل جنگل پ کی ری بودم، ز
  یبرا یخواستم بزرگ شوند و بتوانند سرپناه یدو دادم. م نیرا به ا تشیولانجمن شدم و مسئ نیا
  تیریبه خون آشام بودم. خودم تب خونشان را مد  لشان یآدم باشند. خودم شاهد تبد یسر  کی

 کردم.   تشانیکردم. خودم ترب

ود اما معموال سر به راه ب ن یالزم بود. شرو شانیشد اما برا  یقلب خودم تکه پاره م هیهر تنب  با
باعث   نیهم  دیدو سال بزرگ تر از آرشام بود و شا نیشد. شرو  یبچه بزرگ نم نی وقت ا چیآرشام... ه

 شد تا عاقالنه تر رفتار کند.   یم

دو ساله، با   نِ ینوزاد چند روزه بود و شرو کیشد. آرشام،   یکردم در ذهنم تداع  شانیدایکه پ یروز  آن
 .دیلرز  یکه از ترس گشاد شده بود، برادرش را در کنارش نگه داشته بود و از ترس م یچشمان

  یبود. کنارم نشسته بود و با قدردان نیشانه ام نشست به طرفش برگشتم. شرو یکه رو یدست با
 یداشتم. چه کس ادیاش را به   یکرد. چه قدر بزرگ شده بود. هنوز نگاه هراسان دو سالگ ینگاهم م

و با    کلیه  نیمرد با ا نیسال دارد؟ ا ستیکه در کنار من نشسته، تنها ب  یمرد نیکرد که ا یباور م
 سال داشت.  ستیجا افتاده، تنها ب ی افهیق نیا

تنش را از  یقدر مثل من سنگدل نبود تا بتواند پاره  نیا دیبود اما شا هی او هم به فکر تنب دیشا
 ها، آرشام باز هم دوستم داشت.  هیتنب نیا ی خودش براند. چه قدر خوب بود که با همه 

  ن،ی دهد اما شرو یبچه بود. هنوز هم بچه است. راحت احساساتش را بروز م کی مثل  شهیهم آرشام
 . داد ی گذرد. مرموز بود اما کارش را درست انجام م   یوقت نتوانستم بفهمم چه در سرش م چیه
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بلند   میگرفته بود، با دست کنار زدم و از جا انیصورتم جر یو آب باران را که رو  دمیکش یق یعم  نفس
احساسات خراب را   نیکارها و ا ن یتوان ا گریشده است. من د دهیکردم کمرم خم  یشدم. احساس م

دو پسر جوان  بار اضطراب  ،ییکرد که بخواهم به تنها ینم یار یکمرم  گری. ددمیکش  ینم گرینداشتم. د
 را به دوش بکشم. 

و   قیشدم، نفس عم  رهیکه آرشام رفته بود خ یر یبلند شد. به مس  شیهم متقابال از جا نیشرو
 و از پله ها باال رفتم.    دمیکش یدردناک

تواند   یدانستم م یبود. نم  یشد. امشب هوا طوفان ی م کیبود و حاال داشت تار یاز صبح ابر  هوا
ها چه؟ آن ها شب ها در جنگل   نه یگرگ  یآورد. ول ینه. او خون آشام بود. حتما دوام م  ای اوردیدوام ب

  فتدیب  آلفا کیشود. اگر به دام   یم  شتریآرشام هم شب ها ب یروین  یزنند. ول یدوند و پرسه م یم
  یلیدل ؟رندی ها با آرشام بد تا کنند و گازش بگ نهیگرگ دیتکان دادم. اصال چرا با   یچه؟ سرم را با کالفگ

  کی. چه قدر بد است که به خاطر رندیم  یها م نهیندارد. چه قدر بد است که خون آشام ها با گاز گرگ
ات جواب بدهد و کار   هیتا تنب  یبزندم   دیاما نبا یکش یعذاب م یگر یاز د شتری ساده، خودت ب هیتنب

 ساز باشد. 

  ی در اتاق استراحت، سرم را به بررس سمیخ یلباس ها ضی شدم و بعد از تعو  تیری اتاق مد وارد
 آمد و گفت:  زمی کنار م نیگرم کردم تا به نبود آرشام فکر نکنم. شرو دیگزارشات جد

   ؟یدیرو د  غامتیبه پ مانی جواب گروه سا -

دانستم. تا به حال   یم ی. چرا حواسم پرت شده بود؟ جوابش را به خوبدمیبه صورتم کش یدست
نکرده بودم. اگر   رونشی وقت از انجمن ب چیکرده بودم اما ه هیف تنب مختل  یآرشام را به گونه ها

 .  دمیبخش  یوجه خودم را نم چیافتاد به ه یم شی برا  یاتفاق

  لیکند چه؟ تا تکم  نیبرود و آن ها را خشمگ گرید ی! اگر دردسر درست کند و به قلمرو گروه ها آخ
کردم   ی. سعدیای به وجود ب یدیجد  یدشمن چیه دیافسانه با آن ها، نبا نیتمر  انیها و پا یگروه زامب 

 کرد.  ینم یخودم را آرام کنم. او عاقل بود. کار احمقانه ا

کردم موضوع  یاحمق؟ از جواب دادن به سوال داخل ذهنم طفره رفتم و سع ایعاشق عاقل است  و
 افکارم را عوض کنم. 
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 گفتم:  نیبه شرو رو

 . ارشیب . برو دمینه ند -

  نهیدر اتاق آرام و با طمان  شیقدم ها یرفت و تبلت را برداشت و به طرفم آمد. صدا زشیطرف م  به
 . ختیر  یآرامشش، اعصابم را به هم م نیبود و هم

چرا مثل آن دفعه که برادرش  گفت؟   ینم  یز یکردن برادرش چ  رونی نبود؟ چرا به خاطر ب یعصبان چرا
 خواست تا نجاتش بدهم؟   یکرد و نم  یکردم، التماس نم  هیچال تنب اهیکردن در س  یرا با زندان

و بدون   ردیام را بگ قهیخواستم   یکرد. م  یسکوتش حالم را بدتر م نیالتماس نبودم اما ا محتاج
 ود دنبال برادرش.  بزند و بر   رونی بودنم، از داخل خوابگاه ب  سیتوجه به رئ

گذاشته بود و منتظر بود تا به   می صورتم به خودم آمدم. تبلت را جلو یدر جلو  یتکان خوردن دست با
 .  ندازمی ب ینگاه  غامیپ

 حالت خوبه؟  س؟ی رئ ییکجا -

که فرستاده   یل یمینگفتم و تبلت را برداشتم. ا یگر ید زیچ  چیمثبت تکان دادم و ه یرا به نشانه  سرم
 نوشته بود:  مانی گروه سا ِس ی باز کردم. رئبودند را 

  ری در غ دشیبفرست دیهفته فرصت دار کیرو. تا  یا گهیکس د چینه ه میخوا  یما اون دختر رو م  -
 .میکن  نیسالمت دوستش رو تضم میتون  یصورت نم  نیا

شد و قلبم به درد  دیکل میعکس ها دندان ها دنیاز شبنم فرستاده شده بود. با د ییعکس ها بعد
 یرا هدف گرفتم. صدا واریبلند شدم و د میآمد. رگ گردنم بر آمد شد. دستم را مشت کردم و از جا

 را خرد کنم.   مانیخواستم گردن سا ی. م دیچیبلندم در اتاق پ  ینعره 

  درد شبنم یاز شدت ضربه ها، خون آلود شده بود و درد گرفته بود اما شدت دردش به اندازه  دستم
 که نبود، بود؟ 

 نیتوانستم ا  ینم گریتوانستم تحمل کنم. د  ینم گریدستم را گرفت. به عقب پرتش کردم. د یکس
 توانستم...  ینم  گریهمه استرس را تحمل کنم. به خدا د
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 دنیمردانه گرفتار شدم. خسته بودم. به خدا خسته شده بودم. د یشدم و در آغوش دهیکش عقب
شبنم با آن پنج انگشت دست راستش، که قطع شده بود حالم را خراب کرده بود. طاقتش را نداشتم.  

را   دشمطمئنًا خو ندیها را بب نیکشته بودم اما زجر کش کردن کار من نبود. آخ آرشام اگر ا  ادیآدم ز
 افسانه را.   ای ما را  ایکشد  یخودش را م ایکشد.  یم

از تو مراقبت کنم  نکهیا یو حاال من به جا ی! مثل خواهرم بودقیرف یدیکش یشبنم! تو چه درد آخ
 . یآن زالو صفت ها باش  نیو بماه در آن خراب شده  کیاجازه دادم 

شد؟ آخر او...   یتوانستم؟ مگر م  یافسانه را به آن ها بدهم؟ مگر م دیخواهند. با  یافسانه را م گفتند
. چه قدر زجرش داده اند و چه کار  دهیدانست چه قدر زجر کش  یشد؟ خدا م  یاما شبنم چه؟ او چه م

 با او کرده اند.  یگر ید یها

 نماند.   یاز آن باق یز یبکوبم. آن قدر بکوبم تا چ  واریه دخواست سرم را ب یم دلم

شانه اش گذاشتم و فشردمش. بعد، از او رو برگرداندم. رو   یفاصله گرفتم. دستم را رو نی شرو از
 چه قدر خسته ام.  ندی . تا نبندی ام را نب یبرگرداندم تا نگران 

کردم وگرنه تمام شبنم را زنده زنده   یم یکار  کی زودتر  د یچه؟ با یکه؟ برا یبرا نجایا میگرفته بود عزا
 کردند.   یتکه تکه م

شلوارم گذاشتم لبم را تر کردم. آخ!   یها بی را داخل ج می سخت بود اما چهار انگشت دست ها میبرا
 و گفتم:   دمیکش یق یشبنم... نفس عم یانگشت ها

 افسانه... کجاست؟   -

 گفت:  یو با ناباور  ستادیآمد و ا میدوباره جلوسوال را نداشت.  نیخورد. انتظار ا جا

 ؟یو افسانه رو بهشون بد  یز ینقشه هامون رو به هم بر یهمه  یخوا  ینکنه م ؟یگ یم یدار  یتو چ -

را؟   تمانیوضع دید ی. نم ختیر  یبه هم م  شتریهم اعصابم را ب نیشرو نیو نگران بودم، ا یعصبان 
 و به طرف تبلت رفتم.   دمییهم سا یرا رو میدندان ها

 . یاشتباه من رو ادامه داد ینقشه از اولم اشتباه بود. اشتباه کردم مطرحش کردم. اشتباه کرد نیا -
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 وقت نگاه آرشام به آن نخورد.   کی را پاک کردم تا  لیمیا

 اون خراب شده؟ یدختره بره تو یبذار  یخوا یم ؟یرفته که عاشق افسانه ا ادت یمگه  ؟یچ یعنی -

  یکردم و همان طور که به طرف در م ینگاه میاش ن  یبرافروخته و عصبان  ی افهی زدم و به ق  یخندپوز
 رفتم، با تمسخر گفتم: 

مزخرف   ی. تو فقط به فکر نقشه رهی گ ینگو خنده ام م ؟ینگران عشق من  یبگ یخوا ینکنه م  -
 .  یخودت

کرد آرام نعره بکشد. پوزخندم   یم  یکه سع دمیرا شن  نیشرو یعصبان  ادیفر  یرا که بستم، صدا در
جوان   نیمزخرف را مطرح کردم و فکرش را در سر ا ینقشه  نیپررنگ تر شد. از اول اشتباه کردم که ا

 خودم دچار کردم.  ینادان انداختم. خودم نفهم بودم، او را هم به نفهم

د وقت بود که  . چندمشید یم  دی. قبل از رفتن بانمشیخواستم بب یطرف اتاق افسانه رفتم. م به
 بودمش؟  دهیفقط از دور د

 

 *** 

در   نکهیکردم. بعد بدون ا یرا خواندم و خودم را نامرئ ی. ورددمیکش یق ی. نفس عمستادمیدر ا یجلو
  دهیخواب  دمیاتاق، فهم کی نسبتًا تار یفضا دنیرا باز کنم از در عبور کردم و به داخل اتاقش رفتم. با د

 خوابش رفتم. ینشود به طرف جا  داریکه ب  یاست. آرام، طور 

کردم آرامشم را برگردانم و   یدل نگران بود. سع یلی آرشام خ یشده بود. دلم برا  کیتار باً یهوا تقر گرید
 بود فکر کنم تا حواسم پرت شود.  میا یکه تمام دن یبه دختر 

تو را  دیطور بالبم نشست. من چه  یتلخ رو یبود. لبخند دهیبود و خواب  دهیسرش کش یرا تا باال پتو
 بسپارم؟   والهایبه دست آن ه

وداع کنم. با   شیبایز یبار با چهره   نیآخر یتا بتوانم برا دمیکش نیی از پتو را پا ینشستم. کم کنارش
درشت شدند. پتو را   میدر هم رفت. چشم ها میشد، اخم ها انیپتو نما ریکه از ز یدیبالش سف  دنید
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 دهیخواب هافسان یشده بودند و به جا فیکه کنار هم رد ییو به بالش ها دمیکش نییضرب پا  کی
 شدم.  رهی بودند خ

و ورد را  دم یدو رونیتند شدند. از اتاق ب  میدختر کجا رفته بود؟ ضربان قلبم باال رفت و نفس ها نیا
 کردم. یدوباره خواندم و خودم را مرئ 

که انگار آرام تر شده   ین یانداختم و رو به شرو تیریتله پورت با عجله خودم را داخل اتاق مد کی با
 : دمیبود، پرس دهیبود و حاال از هراس من ترس

 افسانه کجاست؟   -

 مکث، با َشک گفت:  یاز کم بعد

 اتاقش...  یتو -

 : دم یحرفش پر وسط

 پتوش گذاشته بود. رینبود. چند تا بالش رو ز -

 : د یبلند شد و پرس یصندل ی. با هول از رودیپر رنگش

 فرار کرده؟  -

 زمی م یرا نثارش کردم و با عجله کتم را از رو ییدانست. با دستم برو بابا  ینم  یچیهم که ه او
 گفتم:  دم یدو یبرداشتم. همان طور که به طرف در م

به من زنگ   ینکرد  داشیاعالم کن. همه رو مجبور کن همه جا رو بگردن. تا پ ی رو اضطرار  تی وضع -
 ؟ یدی. فهمیزن ینم

 و در همان حال گفت:  دیطرف تلفن دو به

 . سیبله رئ  -

 ینقشه  یهم برا دیشا ایشبنم؟   یبرا ایخوِد افسانه نگران بود  یبرا نی رفتم. شرو  رونی در ب از
 آورد.  یدم در م یادی شت زدا گریعاقالنه تر بود. د  یخودش؟ سوم
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گشت و   یاطراف را م نیخودش ا  نیانداختم. شرو  نی و خودم را داخل ماش  دمیدو رونی ب الیو از
اگر   یدور بشود. ول ادیتوانست ز  یشناخت و نم   یاطراف را نم نیکرد. افسانه که ا یم دایافسانه را پ

به   اگرحماقت را کرد؟  نیمن! چرا ا یخدا یشد چه؟ وا  یگروه ها م ی هیبق ای مانیوارد قلمرو سا
 افتاد و... یدست گروه دشمنانمان م

آورد که بخواهم  یبه طرف جنگل به راه افتادم. دلم طاقت نم  ادهیرها کردم و پ نیرا داخل ماش  فمیک
اما   ندیبمن را ن  یدور شوم تا کس  نجایخون آشام ها پنهان شوم و از ا دیخواستم از د یبروم. اول م

 .  شدم  یم وانهیگشتم، وگرنه از فکر د یخودم به دنبالش م دیشده بودم. با مانیحاال پش

بدوم و همه جا را هم    نیماش کیخواست. مثل سرعت  یقدر االن دلم سرعت خون آشام ها را م  چه
 و راحت به دنبالش بگردم.   نمیخوب بب 

شده   یگل نیبلرزم. فقط زم شی دانه ها ریدم زقدر خوب بود که باران بند آمده بود و مجبور نبو چه
 . ختیر یم نی زم  یهم رو زشی ر یلیخ  یدانه ها یبود. گاه

به سر   ییکرد. اگر بال یام م وانهیخوب داشت د یکه داشتم، در آن هوا یاضطراب و احساسات بد اما
 شدم.   یم وانهیآمد، د یم وانهیآن دو د

فرار هم   ی خواست یم بهی غر یایدن  کی نی ب یچرا فرار نکند؟ او را آورده ا ؟یافسانه! چرا فرار کرد آخ
 نکند؟ 

خواستم    یدوم، فقط م یدانستم دارم به کجا م ی. نمستیمال خودم ن میکردم پاها  یم  احساس
اطراف را  نیکرد اما افسانه... آرشام ا یدست از پا خطا نم دیکنم. آرشام شا  دایافسانه و آرشام را پ

 شناخت اما افسانه... یم

 

 *** 

 »افسانه«
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به شکل لبخند کش   میگونه ام، سرم را آرام تکان دادم و لب ها یاز رو یز یاحساس حرکت چ با
خرگوش، نرم و لذت بخش بود. گرم    کیبدن  یبود. مثل نوازش موها ینرم و پنبه ا زیچ کیآمدند. 

 خورد.   ی هم به صورتم م شیکردم نفس ها  یاحساس م یگاهبود و هر از 

نبود.  یز یصورتم چ   یرو گریبعد، د هیحرکت نکرد. متوقف شد. چند ثان گری. دستاد یپشمالو ا زیچ آن
را باز کنم اما دستم به   میبکشم و بعد چشم ها میبه چشم ها یدر هم رفتند. خواستم دست میاخم ها

 ه شده بود خورد.  بست میچشم ها یپارچه که رو کی

زحمت پارچه را باز    یدر وجودم نبود. با کل یدانم چرا اما ترس یآمد. نم  یاز اطراف نم ییصدا چیه
. با آن درد انگار کرکره  دیچیپ میخورد، درد در چشم ها میبه چشم ها میکردم. نور که از پشت پلک ها

آن خون و آن   د،یآوردم. آن وز وز ها، آن درد شد ادیرا به  زی شد. تازه همه چ ده یمغزم هم باال کش ی
 ...یهوش  یب

  دهیبودند؟ فهم دهیپتو را د ریپنهان شده ز یبودند؟ بالش ها یدر چه حال  هیو بق  نی االن شرو یعنی
فکر کرده بودند که فرار کرده ام؟  ایام در کتابخانه را به هم نزند  ییتنها یخواهم کس یبودند که م

که کنار کتاب ها افتاده بودم و... کنار کتاب ها؟ نه، با   یگشتند؟ به دنبال من  یمن م داشتند به دنبال 
 آمد. من داخل کتابخانه نبودم.  یعقلم جور در نم 

 میبه چشم ها میرا باز کنم. انگار پلک ها میکردم چشم ها یکم شد و سع می دو ابرو ن یب ی فاصله
دردناکم را باز   یو آرام آرام، چشم ها یبدبخت  یشده بودند. صورتم را جمع کردم و با کل دهیچسب

 برود.  نیاز ب دمید یکردم. بعد از باز کردنشان، چند بار پلک زدم تا تار 

 کمی بودند و در نزد میکه رو به رو  یچند گرگ دنی. با دنمیشد، توانستم اطرافم را بب  یعاد میکه برا نور
 . دیرا خراش میگلو یبلند  غیشده بودند، نفسم حبس شد و بعد ج رهی ودند و به من خجمع شده ب

  غی بود را در مشت فشردم و با ج میکه رو یبودم، بلند شدم و ملحفه ا دهیخواب  شیکه رو یمبل  یرو از
  یدرشت شده از ترسم، مبل را دور زدم و عقب عقب رفتم. دست ها و پاها ی مکرر و چشم ها یها

 .  دیلرز یم جانم یب

و پشتش پناه    دمیبه طرفش دو دنشی. با ددیدو رونی از داخل آشپزخانه ب یزن   میها غیج  یصدا با
 . چهار گرگ در خانه اش بود. دیترس  یهم م دی. بادیهول شد و ترس چارهی گرفتم. زن ب
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  یالل خودم را پشتش جا کردم بودم و سع یبزنم. مثل آدم ها  یکرد که بخواهم حرف یکار نم  زبانم
 آمد. یام در م هیداشت گر گریکردم او را به طرف خودم بکشانم. د یم

 گفت:  ضی به گرگ ها افتاد. دستانش را به کمرش زد و با غ نگاهش

 کنه.   یدختر بدبخت سکته م دیگ یواقعا که! نم -

انگشتانم گرفتم و با شک به   نی در ب بودند، شل شدند. سر ملحفه را شیبازو ها یکه رو میها دست
 زد؟  یشدم. چرا با آن ها حرف م رهیگرگ ها خ 

  یکه م ییبودند؟ انسان ها نهیبودند. مغزم تازه باال آمد. آن ها گرگ یعاد یبزرگ تر از گرگ ها  یلیخ
 شوند؟   لی توانستند به گرگ تبد

 هیسا ی ها نهیگرگ ی. نکند به خانه هیمهتاب و سا یها نهی. گرگمیدار نهیگفته بود دو نوع گرگ شبنم
 ...؟ نجایآمده باشم؟ اصالً من ا 

افکارم در نطفه  یاز حدقه در آمدند و حرف ها میشد، چشم ها  لیاز گرگ ها که به انسان تبد یکی
 جلو آمد و گفت:   طنت،یو با ش  دیشده بود، خند  لیکه تازه تبد یخفه شد. پسرک

 بامزه است.   یلیترسوندن تازه واردا خ  -

که  یبا خنده ا  د،یزد و دستش را به طرفم دراز کرد. نگاه خشک شده و هراسانم را که د  یچشمک
 گفت:  گریدر جمع کردنش داشت، رو به سه گرگ د یسع

 بسه. فکر کنم سکته کرده. یشوخ گهیخب د یل یخ -

  یمتاسف سر تکان داد و دستش را پشت کمر من گذاشت. همانطور که چپ چپ به پسر نگاه م زن
 کرد، گفت: 

 .  اریکام یش یوقت آدم نم  چیتو ه -

 من را مخاطب قرار داد:  بعد

 گرفته.   شونیشوخ نامیدخترم. نه که حالت خوبه ا میبر  ایب -
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اما عقم گرفت. چه قدر چندش آور بود  دانم چرا  یهم به حالت انسان در آمدند. نم گریگرگ د سه
 به آن فکر نکنم.  گریکردم د  ی. سعیدر قالب انسان و گرگ جا به جا بشو یدائما بخواه نکهیا

 همان مبل نشستم. زبانم که باز شد و ترسم که کمتر شد، به حرف آمدم.  یرو

 د؟یهست ی . شما کنجایاومدم ا یمن چه طور  -

استفاده  فی ضع یل یخ  یلب شد. داخل انجمن خون آشام ها، از نور داخل خانه ج ادی به نور ز توجهم
کتاب خوانده   کی . داخل نندیداخل گروه، بتوانند بب  یعاد یبود که آدم ها نیا ی شد که آن هم برا یم

 بود؟   ادی ز نجایقدر مثل ا نیخانه ها، ا ی هینور بق یعنیکند.  یم  فیبودم که نور، خون آشام ها را ضع

 ی دهی. نگاهم به لباس پوشدیکش میپاها یداخل دستم را رو یکنارم نشست و با آرامش ملحفه  زن،
 میدور بازو ها عیشدم که هنگام رفتن به کتاب خانه تنم بود. ملحفه را سر یزن افتاد. تازه متوجه لباس

 نداشت؟  را بپوشانم. زن حق داشت بخواهد نگران باشد، حق میکردم پاها و دست ها یو سع دمیکش

. همه آن دنیمدل لباس پوش  نیبود ا یهمه عاد ینداشت و برا  یتوجه مانیبه لباس ها یجا کس  آن
 ... نجایخودشان را هم نداشتند. اما ا یرمق بودند که حوصله   یقدر خسته از کار و ب

و   نشست مانیرو به رو یمبل صورت  یو جا افتاده تر بود، رو  رتریپ  گر،یکه نسبت به سه پسر د یمرد
 گفت: 

 .  یاستراحت کن  دیعجله نکن دخترم. فعال با -

 دهانم را قورت دادم. آب

 به شما اعتماد کنم؟  دیچرا با -

 : بود، با تاسف سر تکان داد و گفت  اریکه اسمش کام ینشسته بودند. آن پسر  گریهم حاال د پسرها

 ...؟ یخوا یبهتون اعتماد کنم؟ م  دیبا یچه طور  گهیحاال م مینگاه کن تو رو خدا! خانم رو نجات داد -

 : د یزن بلند شد و وسط حرفش پر یهشدار دهنده  یصدا

 ! اریکام -
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 را برگرداند و درست مثل بچه ها قهر کرد!  شیو رو د یچیرا در هم پ شی دست ها اریکام

 را گرفت و گفت:  میبازو زن

 .  میزن  یبعد با هم حرف م ،یو لباست رو عوض کن  یاستراحت کن  کمی اول  میبر  ایب -

  یکه از رو یا  یتوانستم سرخ  یم دهیپوستم احساس کردم. ند ریرا ز یدیشد یسرخ شد. گرما  صورتم
 زد را احساس کنم. یم رونیب  میخجالت از لپ ها

را دورم سفت کردم و همان    دیسف یآورده بود. ملحفه   میمناسبم را به رو ریپرده، لباس غ یقدر ب چه
ام کرد، رفتم. گفت به حمام بروم و   یی که راهنما یبه داخل اتاق   فتد،یطور که با مشتم مراقب بودم تا ن 

 گذارد بپوشم.   یم یصندل   یرا که رو  یلباس

متر پارچه هم نداشت در آوردم و به   مین  یردم و به حمام رفتم. لباسم را که حتحرفش گوش ک  به
نداشتم. ذهنم  یحس بد چیبود که ه بی روحم را دادم. چه قدر عج نی تسک ی آب اجازه  یقطره ها

 کردم.   یبود اما احساس آرامش م دهی نکش  یخط قرمز  چیه

و گشاد و    یمشک ی. شلوار دمیبود، پوش یصندل  یرا که رو  یو شلوار گشاد راهنی که آمدم، پ رونیب
ام   یبود اما حداقل از آن لباس قبل یخنده دار   پیخودم بود. ت زیچهارخانه و مردانه که سا یراهنیپ

 بهتر بود. 

  ییبایز یبود و تابلو فرش ها یمیدوم خانه، قد یطبقه   زیرفتم. همه چ رونیرا باز کردم و از اتاق ب در
که درون دست حوا بود.  یب یتابلو فرش از آدم و حوا و س کیخورد.  یبه چشم مها  وارید یهم بر رو

 .  گرید یطرح ها یو کل کادیتابلو فرش وان  کی

و    بایز یها  میداشت. از گل یمینبود اما سبک قد یمیدوم که اتاق ها داخلش بود، قد یطبقه  لیوسا
که  یتا تخت  یرنگ یرنگ یها شهیکه کنار پله ها بود. از ش یا یمیقد یداخلش تا نرده ها یمیقد

 کردند.   یخانه ها استفاده م اطی و در ح می مبل در قد یداخل سالن بود و از آن به جا

 نشست.   یخانه به دل م  نیا بیرفتم. عج  نییپله ها پا از

  ییخودنما  داخلش کینبود و دو دست مبل ش  یاز تخت خبر  گریلوکس و مجهز بود. د نیی پا سالن
ها را گرفته بودند. دو تضاد در کنار هم و   میآن گل یخانه، که جا یو کف خال  ونیزی و تلو زی کرد. م یم
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  یفکر م   هبود که آدم ن یمتفاوت بود. طور  بیخانه عج  نیا نییخانه وجود داشتند. باال و پا کیدر 
 مد هستند.  رو یکرد پ  یهستند و نه فکر م یمیخانه قد نیا یکرد اعضا

که از   یبه پسرک یشانه ام خورد، برگشتم و سوال یکه رو  یکرد. با دست یم کیغذا مشامم را تحر  یبو
 پسر ها جوان تر و الغر تر بود، نگاه کردم. نوجوان بود انگار. با ابرو به لباسم اشاره کرد و گفت:  ی هیبق

 . ادینبودم، اما لباسم بهت م یدرسته اول راض -

 زد و گفت:  یبودند. لبخند یم یلبم نشست. چه قدر صم یرو  یلبخند

 ام. شما؟  یمن کام -

 هم متقابالً لبخند زدم. گفتم:  من

 ام! یدونم ک یمن خودمم نم -

 گفت:  یزن که م یصدا با

 غذا حاضره. دیایبچه ها ب -

 .میهم به طرف آشپزخانه رفت با

را  یگر ید ز ی گفتن چ یگرسنه بود، اجازه معده ام که انگار  یاما صدا میخواستم زودتر حرف بزن یم
 داد.  ینم

. میمبل ها نشست ی. رومیجمع شد نمن یداخل اتاق نش یغذا همگ زیاز خوردن و جمع کردن م بعد
 آورد و کنارم نشست. پدر خانواده گفت:  یاست، چا حهیبودم اسمش مل دهیکه فهم یزن

 .  میحرف بزن دی با گهیخب دخترم. د -

 کردم و منتظر شدم تا ادامه بدهد. نگاهش

 بهت حمله شده بود.  -

 برداشت و ادامه داد:   زیم یرا از رو یچا
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بردنت.   یاومدن و م  یم مانیگروه سا میاومد ی. چون اگه ما نممیو نجاتت بد میایب  میمجبور شد -
ما تو بر  شه نباشن. ا یکه با جادو محافظت نم  ییمحل ها یطول روز، بهتره خون آشام ها تو یتو

 چیمحافظ داره نه ه یکه نه جادو یی. جایکتاب خونه بود یو تو یاونا عمل کرد یخالف گفته 
 .  یدفاع ستمیس

 : گفتم

 .دینجاتم بد دینداشت که بخوا یلیکه من اونجام؟ دل  دیدی شما از کجا فهم   یول -

 نشسته بود، گفت:   اری که کنار کام یپسر 

 یکار رو قبول کرد. برا نیا  تی . البته ما که نه، شبنم مسئولمیبهت وصل کرده بود ابیرد هیما  -
 .میکار رو کرد نیا م،یازت مراقبت کن میمراقبت از خودت بود. چون بهش قول داده بود

 در هم رفتند.  میها اخم

 ؟اب یرد -

که دستم بود،  یستبندد دنیکنم که با د دایرا پ یا یعاد ری غ زینگاه کردم تا چ  میبه دست ها بعد
 انداخت:  نیشبنم داخل ذهنم طن یصدا

خودت   شیپ  شهیمراقبت از خودته. حتما هم یدستت نگه دار. برا یتو شهیدستبند رو هم نیا -
 نگهش دار.  

سر من و    ییرا شکر کردم که دستبند را کنار خودم نگه داشته بودم وگرنه معلوم نبود االن چه بال خدا
 یشبنم آه ادینبود. با  یدیام  چیشبنم ه یبه آزاد گر یگرفتند، د یآمد. اگر من را هم م یشبنم م

 و گفتم:  دمیکش

 شه؟یم ی شبنم چ  فیحاال تکل -

 گفت:  اریکام

 .  میکن یما همکار با خون آشا میفعال مجبور -

 که به گوش همه برسد، ادامه داد:   یلب طور  ری آرام ز بعد
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 خواد با گازم همه شون رو بکشم.  یهرچند که دلم م -

 زدم و گفتم:  یلبخند

 م؟ یکن یبا خون آشام ها همکار   دیچرا با -

 را خورد و گفت:   شیاز چا یکم مرد

گروه ها اعالم صلح کردن. تا   یمهتاب با همه  یها  نهیاما قدرتمنده. گرگ کهی کوچ مانیگروه سا -
  ی. برامیندار گهید یدر مقابل گروه ها یتیفعال چیما حمله نشه، ه یکه به ما و به محل زندگ یزمان
  یم. زامبیو دخالت کن   میبکن یکار  گه،یگروه د کی یاز اعضا  یکی نجات  یبرا میتون یهم نم نیهم
  دیبا یکه چه جور  یر ی بگ ادیو  یبرگرد دیتونن بهمون کمک کنن. با یون آشام ها مانجمن خ یها

 چینجات دادن شبنم ه یاما برا م،یستیکدوم ما با برگشتنت به اونجا موافق ن  چی. هیکنترلشون کن 
 .  میندار یا گهیراه د

 را با مخالفت تکان دادم.  سرم

 نداره؟  یتیاهم چیجون اونا واستون ه یعنی  ؟یچ  شنیم یکه زامب  یاون همه آدم یول -

کرد.   یبخش، شانه ام را نوازش م نانیاطم یا افهیشانه ام نشست. دست زن بود. با ق یرو یدست
جا افتاده و  ی افهی نبود اما ق ریکه پ یمرد یمرد من رو از نگاه کردن به زن دور کرد. نگاهم رو یصدا

 داشت، برگشت.  یو بزرگ  یعضالت قو

  یاما فکر م ستمیمطمئن ن  قی. دقارهیزنده ب یبال رو سر آدما نیکه ا ستین فیقدرا هم کث سپهر اون  -
 کنن.  یم یبه زامب  لیخرن و بعد اونا رو تبد یکنم جسد آدم ها رو م 

 نیبه دلم نشسته بودند. ا یاد یآدم ها ز نیو ا یزندگ  نیشد که بخواهم برگردم. ا ینم  یراض دلم
تنها راه نجات   نی... اما انیپدرانه. ا تیجد نیبرادرانه، ا یها طنتیش نیمادرانه، ا تیلبخند و حما

 شبنم بود. 

گروه خون آشام ها، ممکنه به وفادار بودنت شک کنه.  سی چون رئ یما اومد شی که پ یبهتره نگ -
ا شبنم به  . بعد هم ب یبر  یم ن یها رو از ب یتمام خون آشام ها و گروه زامب  ،یشبنم رو که آزاد کرد

 تا من حافظه ات رو برات برگردونم.  دیای م نجایا
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 : دم یپرس  متفکر

 ؟ی چ فتهی اتفاق ن یز یبرنامه ر نی طبق ا ی چیاما اگه ه -

 از آن را مزه کرد. یرا برداشت و کم  شیچا مرد

 شگویپ   ایگو  بی. من غیکن دایو خودت راهش رو پ یار یب  مانیبه قدرت خودت ا  دیاون موقع با -
  یو اگه مشکل  یفتی خطر ب ی. اگه تو ادیم شی رو گفتم که به احتمال پنجاه درصد پ ی. اتفاق ستمین

  دشمن یزنم و کل  یتعهد نامه ام م ریتونم گله ام رو وارد ماجرا کنم چون ز یمن نم  ادی ب شی برات پ
  ،یاز خودت مراقبت کن یو نتونست یخطر افتاد یتراشم. اما در هر صورت، اگه تو یخودم م  یبرا

که خون آشام   نهیا تشی. نهااردتیم نجایو به ا ادی م اری دستبندته رو بزن. کام   یکه رو یز یر یدکمه 
هم   خیتوب دیشاشم مقابله کنم. و   یاونا مجبور م یکنن و من به خاطر حمله  یحمله م  نجایها به ا

  یخونه ب نیدختر کوچولوم از ا ادیهمه، باز هم گرگم دلش نم نیبشم به خاطر کمک بهت. اما با ا
 بفرست.  غامیدرست شد، حتمًا با دستبندت برامون پ یبره. اگه برات دردسر  رونیب دیام

 که کنارش نشسته بود بلند شد و گفت:  یپسر 

شب شده. حتما تا االن از نبودت خبر دار شدن.   گهید  یکرد رید یلی. تا االن هم خیبر   دیزودتر با -
 بدم.   ادی استفاده از دستبند رو بهت  میبر ایب  ،یرو خورد تیاگه چا

 بلند شدم و گفتم:  میاز جا عیسر

 .  میآره خوردم. بر -

و   بیعج زاتیمختلف و تجه  لیطرف اتاقش رفت. در را باز کرد تا داخل بروم. داخل اتاق پر از وسا به
 خرخوان بود انگار!  یاش را به چشم زد. از آن بچه ها یطب  نکیو ع ستادیا یا لهیبود. کنار وس  بیغر

 . نجایا ایب -

 تم داد و گفت: که هم شکل دست بندم بود را به دس  ز،یر یطرفش رفتم. دو گوشواره  به

  یوقت ی. حت یکن یوجه از خودت دور نم چیدستبند رو به ه نیو ا  دمیرو که بهت م  یلوازم نیا -
 خب؟ ،یار ی حموم هم درشون نم یبر  یخواست
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گوشواره که مربع   نی نگ یزدم. رو  هیتک م،یکه کنارش بود  یز یرا به عالمت باشه تکان دادم و به م سرم
 شکل بود را نشان داد و گفت: 

دکمه ما   نی. با فشار دادن ارهیدکمه داخل م هی ،یفشارش بد کمی و  یرو که لمس کن  ن ینگ نیا یرو -
 میایو م  میکن  یم ییرو شناسا یکه هست یدستبندت محل  قیو از طر یخطر   یکه تو میفهم یم
  شتیپ یاگه کس  ،یتنها باش  یگوشواره رو بزن یرو یدکمه  یخوا یکه م ی. دقت کن که وقتشتیپ

 . م یبرات بکن یکار  چیه میتون  ینم  شهیکه با جادو محافظت م یباش  ی اتاق  یاگه تو ای ،باشه

 را به دستم داد و گفت:  نیبا همان نگ یانگشتر  بعد

تونه   یخطرناکه و م  یلیخون آشام ها خ  ی. نورش براشهیروشن م ی. هر موقع که اراده کنزرهیل نمیا -
کنه   یهست که مثل گوشواره هات عمل م زیر یدکمه  هیدستبندت هم  یببردشون. رو نیراحت از ب 

اون  ن یز بی ر یکردن اون دکمه  دایگوشواره هم برات ساختم. چون پ هیراحت تر کردن کارت،  یاما برا
 سخته.  کمیداخل دستبند،  نیهمه نگ

 اش زل زدم و گفتم:  ییایدر یهارا دستم کردم و در چشم  انگشتر

 د؟ یکن  یچرا کمکم م -

 زد.  یلبخند

 نه؟ گه،ید یچون شبنم از ما کمک خواست. تو هم دوست شبنم  -

 نم داشت، پشت گوشم زدم. با من من گفتم: یرا که هنوز کم  میموها

 ؟ یدون یاز شبنم م یچ  ش؟یشناس یم -

  یشلوارش کرد و با ژست خاص  ی ها بیرا داخل ج شی. دست هاستادیا میرا دور زد و رو به رو  زیم
 محو گفت:  یو چهار، پنج ساله باشد. با لبخند ستیخورد ب ی. مستادیا

بود اما   دیتو بودن مف شی پ یبرا دمیگشت. شا یدنبال دردسر م یدختر فوضول بود که الک هیشبنم  -
بود که با   نیا تشیافتاد. نها یاقا براش نم اتف نیکدوم از ا چیخبر نداست االن ه انایجر نیاگه از ا

 کرد.   یکه دوستش نداشت ازدواج م  یکس
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 باال رفت:  می. صدا یرحم  یهمه ب نی از ا دیسوت کش سرم

بابات و داداشت  نکهیآسونه ا یآسونه؟ فکر مرد  یکه دوستش ندار  یازدواج کردن با کس یفکر کرد -
 بفروشنت؟  

 و سرم را با تاسف تکان دادم. دمیکش ی متعجبش، آه ی افهیق دنید با

 گفتم؟ یمگه من چ ی . ولدیباشه ببخش  -

 هم فشردم و گفتم:  یرا رو میها چشم

 گفته بود؟ از خانواده ام، از...؟ یشما چ شیشدم. شبنم، از من پ یلحظه عصبان  هی دیببخش -

 باال انداخت و جواب داد: یا شانه

تنهات بذاره. چه قدر سوال  نجایتونه ا یو نم دیگفته بود که با هم دوست نگفته بود. فقط یخاص  زیچ -
 !یپرس  یم

 خواست برود، گرفتم و گفتم:  یاو را که م یرا گفتم و بعد جلو یآهان

 تونه حافظه ام رو برگردونه؟  یبابات راست گفت که م   گه؟یسوال د هیفقط  -

 به هم زد و گفت:  نانیرا با اطم   شیها پلک

رفتن   نیهم گفت بعد از از ب  نیهم  یداره. برا ازین  یخاص یساخت داروش، به گل ها یآره. اما برا -
کس جز   چی باغ ممنوعه وجود دارن. ه یتونه کمکت کنه. چون اون گل ها فقط تو یخون آشام ها م

 تونه به اون باغ بره.  یگروه خون آشام ها نم یاصل یاعضا

 انه زدم و گفتم: مغرور یلبخند

   ؟یچ  نمیاگه من بتونم گل ها رو بچ -

 

 *** 



 گرگ درون 

165 
 

 »سپهر« 

شدم.   قیچهره اش دق ی. افسانه بود؟ روستادمیا د،یدو  یکه داشت از دور به طرفم م  یکس دنید با
 افسانه بود.

توانستم   یخوردند و نم یجم نم دنشیبا د میکردم؟ پاها ینگاهش دور م   ررسیخودم را از ت  دیبا
...  دیبا دیبهتر بود خودم را به او نشان بدهم. شا دیکرد. شا یتکانشان بدهم. او که حافظه اش کار نم

شد. نفس    مزانوانش گذاشت و خ یکه حاال مقابلم بود به خودم آمدم. دستانش را رو ییاو دنیبا د
 زد.   ینفس م 

ها و خون آشام ها   نهی د. قدرت گرگکر یخطرناک ترش م  نیبود و ا  یشده بود اما آسمان مهتاب شب
شد و ممکن بود که اگر نتواند   یم شتریشد. قدرت افسانه هم ب  یم شتریماه کامل، ب ییدر روشنا

اش گذاشت و با هن   نهی س یکنترلش کند، به خودش صدمه بزند. نفسش که باال آمد دستش را رو
 هن گفت:  

 کنم؟ ادیراه رو پ  دیشه کمکم کن یآقا من گم شدم. م یوا -

  بیخطرناک چهار انگشت دستانم را داخل ج  یکرد. با لحن ی. چه قدر راحت اعتماد مدیباال پر میابرو
 را برانداز کردم. شی شلوارم بردم و سر تا پا یها

 من دشمنت باشم دخترجون.  دیشا -

 قدم عقب رفت. با بهت گفت:  کی! دیپر شتریاش، ب دهیرنِگ پر م،یدرست تر بگو ای. دیپر رنگش

 ؟ یچ -

 قدم عقب رفت.  کیقدم جلو رفتم.  کی

 ؟ ی! تو از کدوم گروهمانمی من از گروه سا -

مثل گچ شده بود.  گریداد. صورتش د بشی شد فر یراحت م نی هم یبود، برا ده یها را ند یمان یسا او
 کرد. با من من گفت:  یم ییخودنما شتریمهتاب، ب  دیرنگ در نور سف  نیا

 !مانمیمن... منم از... از گروه سا -
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 خوب بود.   شی ترس برا ی کم دیشا

 گردونم انجمن.  ی. من تو رو بر ممیبر  ایخب، پس ب  یل یخ -

نبودم که بخواهم  وانهیکرده بود گرفتم و با خودم به طرف انجمن کشاندم. د خی دستش را که  سپس
خواستم او را به انجمن خودمان برگردانم. اما در  یکنم. من فقط م کینزد مانی او را به قلمرو گروه سا

نزند.   سرشبه  یگرد رونی و ب ی هوس روزگرد گریبترسد و د یبود که کم دیخوب بود و مف نیب نیا
 شتناک و دهشتناک.ترسناک و وح یپر است از تفاوت ها شیکه جنگل ها ییایآن هم در دن

نم  می شده بودند و لباس ها  ی شلوارم گل یاز انجمن دور شده بودم. پاچه ها یل یخاطرش خ به
زدم. درد سر    یکه لرز م یکرد. طور  یم  سیو تنم را خ  دی بار یم ی که هر از چند گاه یداشتند، نم باران 

از   یکیخواستم به  یکه م یشده بود. طور  شتریو ب شتر یب  دیوز یکه م یدردناکم هم از باد خنک 
 بلند و تنومند جنگل بکوبمش.   یدرخت ها

  نیشد ا یم  یکی کشاندند. لحظات رمانت یرا به رخم م  ز ییو پا   ختندیر یرنگارنگ درختان م  یها برگ
  کیبود. رمانت زیکه باران را گذرانده بود و حاال آسمانش صاف و بدون ابر و تم  ییشبانه. هوا یهوا

تر   خی مداماما افسانه  می. دست در دست هم بودمیدید  یم یبهتر   طیهوا را در شرا نیشد اگر ا یم
گناهش؟  یشد و لرزش دستانش به وضوح مشخص بود. چه کرده بودم با او؟ با دل ب  یاز قبل م

 با...؟ 

از   یخال یمحوطه  ی. جلودمیدردناکم را با انگشتم مال  یدادم و چشم ها رونی آهم را ب نامحسوس
 نگاهش کردم و گفتم:  تی . دستش را رها کردم، با جدمیدی رس  الیو یدرخت جلو

 برو داخل.   -

گشت   یدور و بر انجمن خودمان را شناخته بود. رنگش داشت به شکل قبل بر م طی بود. مح  کنجکاو
 زد به طرفم برگشت و گفت:  یکه برق م یو لرزشش کمتر شده بود. با چشمان 

 . دینبرد مانیگروه سا شیممنونم. ممنونم که من رو پ  -

 فکر کند و گفتم:  یطور  نیلبم نشست. گذاشتم تا هم یرو  یکرد به او لطف کرده ام؟ پوزخند یم  فکر

 برو داخل تا نظرم عوض نشده. -
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زنگ زدم.   ن یشتم و به شروکتم بردا بیرفت. داخل رفتنش را تماشا کردم و سپس تلفن را از ج داخل
 .دیچ یداخل گوشم پ ششیو پر از تشو ی عصب یصدا

 کنم.  داشینتونستم پ سیسالم رئ  -

 سردم بلند شد.  یصدا

.  یش کن  هیالزمه تو هم تنب یش کردم ول هی. اومد داخل انجمن. خودم تنبیکن  داشیالزم نکرده پ  -
 شد؟  یآرشام چ

 ؟یش کرد  هیتنب یچه جور  -

 به سوالش، سوالم را تکرار کردم:   تیاهم بدون

 آرشام؟  -

 ش کنم؟   هیتنب یهنوز. چه جور  ومدهین -

 سرم را تکان دادم و بدون توجه به قسمت دوم حرفش گفتم:  کالفه

 بگرد دنبالش.   -

 گفتم:  یز یآوردن چ اد یگفت. خواستم قطع کنم که با به  یا باشه

 در ضمن...  -

 فتم: را به طرف جنگل برگرداندم و گ نگاهم

 انجمن روش باشه. یاون الدنگا فی نگاه کث نمی خوام بب یافسانه فراهم کن. نم  ی رو برا یبهتر   طیشرا -

  زی هم پوزخند تمسخرآم دیشا ایاحساس کنم.   دهیتوانستم متعجب شدنش را ند ینگفت. م یز یچ
 لبش را... یگوشه 

کردم آرشام. کاش طور    یاشتباه . چه کاردمیپوزخند تلفن را قطع کردم و دوباره به طرف جنگل دو با
 کردم. یات م هیتنب یگر ید
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 *** 

 »افسانه«

وارد سالن شدم و در را پشت سرم بستم. بدون توجه به نگهبان   دندیلرز یکه از ترس م  ییپاها با
رفتند، دستم را  یطرف و آن طرف م  نیکه ا ییدر بودند و آدم ها و خون آشام ها یکه جلو ییها
 کاسته شود.  میاز لرزش پاها  یدادم تا کم  هیکنار در، تک واریقلبم گذاشتم و به د یرو

سر   نی زم  یدادم و رو هیتک  واریرا بستم. سرم را از پشت به د میو چشم ها  دمیکش یق یعم  نفس
رفت و   یراه م نهی که با طمان یکفش کس یشدن پاشنه ها  کینزد یصدا دنیخوردم و نشستم. با شن

دانست که االن واقعًا  یشدند. فقط خدا م زی ت میدر هم رفتند و گوش ها میآمد، اخم ها  یم کمینزد
 را نداشتم. سودایآ ی حوصله

سراسر   یبا آن لباس ها  سودایچشمم را باز کردم. آ  یحالتم، گوشه    نیتر کی توقف صدا در نزد با
را بستم و نفسم را   میبود. کالفه چشم ها ستادهیدست به کمر زده بود و طلبکارانه ا میاش جلو یمشک

 فوت کردم.  رونیب

گروهم و دارم  نیا یکه من برا دی بود؟ اصال از کجا فهم  یآن پسر که به من کمک کرد چه کس یراست
توانست پاداش   یداد م یم لیتحو   سشیاصال چرا کمکم کرد؟ اگر من را به رئ  م؟یگو یبه او دروغ م 

همه اعتماد کردن به هر کس و   نیا ستی افسانه! زده به سرت؟ بس ن ی. وا ردی بگ یخوب   یلیخ
در موردش   یحاال دار  ،یو جان سالم از آن به در برد یبزرگ را از سر گذراند یفاجعه  کی اکس؟ن

 خرابت!  ینداد؟ آه از تو و کله  لتیچرا تحو ییگو  یو م یپرس یسوال م

نداد و کمکم   لی تحو سشیکردم. من را تا حد مرگ ترسانده بود. اما من را به رئ یاز او تشکر م دینبا
  غیدر شی را از رو یتشکر خشک و خال  کیتوانستم  ی کرد تا به قلمرو گروه خودم برسم. چه طور م

را   مکه شبن ستندیآدم ها ن  نی؟ مگر همخواهم چه کار ی گفت. اسمش را م یکنم؟ کاش اسمش را م 
 بود! پی ها، چه قدر خوشت نیا  یبا همه  یچه کارش کرده اند؟ ول ستیگرفتار کرده اند و معلوم ن

 ؟ یحواسم به تو باشه که گند نزن دیهان؟ من چه قدر با یبود  یکدوم گور  -
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را نداشتم. توانش را هم  سودایآ  یها یباز   سیدادها و رئ  یداد و ب یخودم آمدم. اصالً حوصله  به
لباس   نی کفش ها و با ا نیبا ا یو در آن باران و در آن همه گل و ال یز ییپا  ینداشتم. در آن سرما

را تحمل   می هاکردن و لرزش دست و پا خیبودم،  دهیاز ترس لرز دیرا مثل ب  یبودم، ساعت دهینازک دو
به  می برا مانیکه گروه سا ینرسد، آن درد  گرید یتله پورتم به گروه ها یجادو  یکرده بودم تا بو

 سر من غر بزند و داد بکشد؟  دیای ب ده،یدرد نکش نیبودم که ا دهیارمغان آورده بود را کش 

 را بلند کردم.  میلباسش را گرفتم و صدا ی قهیجهش بلند شدم و  کیبا  میجا از

 یصدات رو برا  دیو با یر یگ یدستور م ییندادن از چه کسا ادیبهت   ؟یکن یمن قد قد م یبرا هیچ -
   ؟یبلند کن ییچه کسا

چفت   یدندان ها ی. از الدمیرا به وضوح د  نیجا خورد. ا عمیحرکت سر دنی. از ددیرنگش پر  د،یترس
 آرام تر و خطرناک تر گفتم:  ی، با لحنشده ام

 بدم.  ادی پس بذار من بهت  -

آه درد آلودش بلند شد. دو نگهبان  ی. صدادمیکوب شیبه پهلو میپرتش کردم و با پا  نیزم یرو سپس
  کمینزد گریدستم، عقب هولشان دادم. آن ها هم د ی ضربه  کیاما با  دندی در، به طرفم دو یجلو

 شده بود؟!   شتریب میروینشدند. ن

به من  ینکنم. حق ندار  کاریکنم چ کاری چ یبه من بگ  یحق ندار  ؟یگرفت ستم،یرئ یمن معشوقه  -
 . یدستور بد

  یشکمش گذاشت. با چهره ا یرا رو گرشیبلند شد. دست د  یدستش را ستون بدنش کرد و کم آرام
 گفت:  یزد به سخت یکه نفرت و درد در آن موج م

من   یدادم برا ادیرو بهت  زیحاال که من همه چ ،یمن نبود سیرئ  یبلد نبود یچ ی تا اون موقع که ه -
 و...؟  یآدم شد

دردآلودش بلند تر شد   یشد. صدا نی. دوباره پخش زمدم یرا دوباره عقب بردم و به شمکش کوب میپا
 .دی چی و داخل کل سالن پ

 دهنت رو ببند.   -
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 زدم.  یصدادار   پوزخند

شه و مظلوم لگد کردن  یدست و پا و لگد مال م ری ز رهیظالم م یروز  هیچرخه،   یم ای باشه دن  ادتی -
 . رهیگ  یم ادیو ر

  نی. خون باال آورد. ادیچ یپ  یخورد. از درد به خودش م یلبم خشک شده بود و تکان نم  یرو پوزخندم
 بودم هم نبود. دهیکه من کش ییاز آن درد ها  یکیدرد، 

 ! خانم   سودایبرام آ رنهی ش دنتیبرام! درد کش نهیریش   دنتیدرد کش یگفت ؟ یگفت یبهم چ ادتهی -

  ادمیرا روانه شان کردم و فر نمیکردند. نگاه خشمگ یدورمان جمع شده بودند و با ترس نگاهم م همه
 انداخت:  نیداخل سالن طن 

 سر کارتون.  دیبر دیگمش -

و متفرق شدند. خواستم  دندیطرف دو کیکه گمشان کرده بودند به  ییکدام با دست و پاها هر
 متوقف شدم. میسر جا نیشرو یصدا  به اتاقم بروم که با  سودایبدون توجه به آ

 چه خبره؟  نجایا -

 گفتم: یبود، با خون سرد  نی و شرو سودایپررنگ تر شد. در همان حال که پشتم به آ پوزخندم

 تونن دستور بدن.  یم  یاحترام بذارن و به ک دیبا یبده به ک ادی به نوچه هات  -

 صورت متعجبش کردم.  یرا به طرفش برگرداندم و نگاه پر تمسخرم را روانه  سرم

 کنه.  یلهشون م اشونیاز باال دست یکی وگرنه مثل االن  -

در اتاقم تله پورت کردم. خودم را داخل اتاق انداختم و سر   ینگاه سردم را از او گرفتم و به جلو بعد
 .  دمیدراز کش میجا

 دهد.  یکار دستم م سودا،یکار امروزم با آ نیخودم باشم. ا مراقب نیاز ا شتریب دیبا

هم گذاشتم و با   یخسته ام را رو یچشم ها م،یو بدون عوض کردن لباس ها دمیرا مال میها چشم
 خوابم برد.   یچشم بر هم زدن
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  نیکه شرو  یی. درست همان جادیچی پ یداخل دستم م یدی. درد شددمیدرد دستم، از خواب پر با
کرده بود؟ نکند   قشی. اصال چرا به من تزراورمیاز آن آمپول سر در ب  دیکرده بود. با قیبه آن تزر یز یچ

 ...؟ای  یزامب   کینکند به  ؟یز ی بشوم؟ چه چ یز یبه چ  لیخواهم تبد یحاال که ماه کامل است م

. حتما سرما خورده بودم. آن دمی چی را دور خودم پ می. پتودمیلرز یکرده بودم اما سردم بود، م عرق
  یز یخون آشام ها چ نیدارد؟ نکند ا یا یدرد دستم چه معن نیا یدر جنگل کار دستم داد. ول یدوندگ

داخل   کرد یها از من بخواهند؟ ذهنم را بستم و سرم را که به شدت درد م  یجز کنترل کردن زامب
 بالش فرو کردم.  

خواستند که حافطه ام را   یپس چرا خون آشام ها نم  من برگردد؟ یشد که حافطه   یواقعا م یعنی
  یبا پا گری چون اگر حافظه ام برگردد د دیکامل دارند. شا یبرگردانند؟ آن ها که به آن گل ها دسترس

تحمل   نستمتوا  ینم گریتمام شود. د زی زودتر همه چ دی کنم. پس با یمانم و فرار م  ینم  نجایخودم ا
 کنم. 

آن مرد افتادم. چه  یمهربان  ادی. د یکوب یو به حصار تنم م دیتپ یکودک، تند تند م کیمثل قلب  قلبم
 گریکه د  یزندگ نینقشه باشد، چه؟ آخ از ا کیهم  نی اگر ا ینداد. ول  لیقدر مهربان بود که مرا تحو

 مثبت فکر کنم. دیبا د ز،یچ چی دهد به ه یاجازه نم 

دور خودم   شتریآن را ب فتد،یجانم ن  یپتو از دست ب بلند شدم. همان طور که مراقب بودم   میجا از
 خورد اما مهم نبود.    یم جی. سرم گدمیچ یپ

و بازش کردم.   دمیکردم، پرده را کنار کش هیتک  واریلنگان به طرف پنجره رفتم. دستم را به د لنگان
  تی بود جذاب شی که رو یکم رنگ یشدم. لکه ها  رهی اتاق کمتر و نور مهتاب داخل شد. به ماه خ یکی تار

سر آسمان  براش نشده بود. با غرور  ییبای وجه مانع ز  چیکرده بود و به ه جاد یا ش یرا برا یخاص 
 کرد.   یم  ییفرمان روا یز ییپا  یصاف و پر ستاره 

  نیاز ب گریبودند که د دهیبار یکاف یها امروز به اندازه بود که امشب هوا صاف است. انگار ابر   بیعج
 رفته بودند.

ماه  دنیآمد د یجان نداشتند اما دلم نم میآمد. پاها یم  رونی سوخت و از صورتم حرارت ب یم میگلو
  یقورتش م  یاست. آب دهانم داغ شده بود و وقت  میدر گلو یز ی کردم که چ یرا رها کنم. احساس م 

 سوخت.  یگرفت و م یدرد م میدادم گلو
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ام  یدرد و کرخت میآزاد و خنک که به صورتم خورد سرم درد گرفت و تنم لرز زد. باالخره تسل  یهوا
 .  دمیشدم. پنجره را بستم اما پرده را نکش

اضافه نداشتم.  یزده ام را گرم کنم. پتو خی یپتو مچاله شدم تا دست و پاها  ریبرگشتم و ز میجا سر
تا کمکم کند. اما  میبگو یبروم و به کس رونیتوانستم ب یرا خبر کنم. کاش م سودایشد آ ی کاش م

 که کمکم کند، در تنم نبود.   یکردن کس دایدادن و حرف زدن و پ حی بلند شدن و توض یبرا یتوان

  یدرشِت عرِق رو یسردم بود. دانه ها بیاما عج  سوخت یرا به ماه دادم. چشمانم هم م میها چشم
وار داخل شکمم جمع   ن یرا جن میپتو رفتم. پاها ریگردن ز ر ی ام را با کف دستم پاک کردم و تا ز یشانیپ

 که دوباره خوابم برد. یحال یاز ب  ایماه بود  یدانم از جادو یکردم. نم 

دردناکم را باز   یاحساس کردم. چشم ها میموها یرا رو یبودم که تکان خوردن دست داریو ب خواب
 روشن اتاق رو به رو شدم. توهم زده بودم؟  مهیو ن یخال یکردم. با فضا

 

 *** 

 »سپهر« 

 هیتک   ینشسته بود و به تخته سنگ بزرگ اچهیکنم. کنار در دایصبح بود که توانستم آرشام را پ  یدما دم
آن ها  یرا باال آورده بود و داخل شکمش جمع کرده بود و دستانش را رو شیانوهاداده بود. ز

  بمی . دستانم را داخل جدید یآمد. پشتش بودم. من را نم یگذاشته بود. انگار داشت با خودش کنار م
 محزون گفتم:  یبردم و با لبخند

  ؟یبر  دیمن بگم برو، تو با -

آمده   نجایپناه شده بود که به ا یدر کوچکم! چه قدر مظلوم و بتعجب سرش را به طرفم برگرداند. برا با
 آمده بود!  نجاینبوده ام که به ا شی برا یبود! چه قدر برادر خوب 

 بلند شد.   شیجا از

 آقا.   امیبا خودم کنار ب نجایاومدم ا -
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 افتاده به طرفم آمد.  ریسر به ز با

 . سی رئ  یز ی که چه قدر برام عز یدون ی وگرنه م -

 شانه اش گذاشتم.  ی. دستم را روستادیا کنارم

 . نمیخواد شکستنت رو بب  ی. مثل داداشم. دلم نمیتو مثل پسر من  -

ام. تا   ده یخرد نشود. تا نفهمد که اشکش را د نیاز ا  شتریدر چشمانش بود. بغلش کردم تا ب اشک
اشک حلقه زده در چشمان  ندیدارم. تا نب  ختن یشک ربه ا  لینفهمد که خودم هم چند سال است م

 خسته و جان ناتوانم را. 

عشقش   یزندگ  نکهیبه من بود. به ا  دشیباشم. ام یقو د یبودم. هنوز هم من با دشیهم من ام هنوز
 دهم. هنوز وقت شکستن من نشده بود.  یرا نجات م 

کردم و وارد اتاق   ی. خودم را نامرئاوردی رفتم اما دلم طاقت ن  یم دیبرگرداندم با  الیرا که به و آرشام
با    یحساب یدعوا کیگفته بود که بعد از  نی کدام از سالن ها نبود و شرو چی افسانه شدم. داخل ه

سر   رهیخ ی دختره زد.  یهم م شتری ب  دیحقش بود! افسانه با سوادایداخل اتاقش رفته بود. آ سودایآ
دعوا راه   شی خواند و برا  یحرفش را از چشمانش م نیختر چه داشت که شرود  نیو حرف نشنو! آخر ا

 انداخت؟  یم

نور   ریاش که ز دهیرنگ پر ینشستم. به چهره  نیزم یپتو فرو رفته بود. کنارش رفتم و رو  ریسر ز تا
  ییها انیدرشت عرق و لرزش محسوس بدنش و آن هز  یشدم. دانه ها رهیمهتاب مشخص بود خ 

 به ماه کامل نبود.  ینبود. اصال واکنش خوب   یاکنش خوبگفت، و یکه م

دختر،   نی . امشب ماه کامل بود و ادیلرز یاش گذاشتم. گرم بود اما از سرما م  یشان یپ یرا رو دستم
بلند  میتابد. با عجله از جا  یم ش یرو  مینور ماه در جنگل قدم زده بود. حاال هم که نور ماه مستق ریز

زمان پنهان کردن  نکردم. اال  ی. به اتاق دکتر تله پورت کردم و خودم را مرئ دمیشدم و پرده را کش
 گروه نبود. یخودم از اعضا

که در ماه   نهیگرگ کیشد. درست مثل   یم شتریب  شیروهای ماند، ن ینور ماه کامل م ریاگر در ز افسانه
کند،   لیتبد نهیرا به گرگ گریآدم د  کیتوانست با گازش   یو م  دیرس یبه سطح م   شیها یکامل، انرژ 

 آمد.   یافسانه هم به سطح م  یها یانرژ 
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  ای نهیگرگ کی توانست در جنگل مثل   یشود. نم لیتوانست به گرگ تبد ینبود، نم نهیچون گرگ اما
  نیهم یرا کنترل کند. برا ادشیز یتوانست انرژ  یکند. نم  هیاش را تخل  یخون آشام بدود و انرژ 

  یخودش م  بیرا نداشت پس شروع به تخر یهمه انرژ  نی. جسمش توان کنترل ادید یصدمه م
  دیماند. نبا یاز مهتاب دور م  دیبا  نی هم یبردند. برا یم نی بدنش، خودشان را از ب یها ولکرد. سل

و ماه در شب کامل به وجود او  انیکه م یکرد. اما بدبختانه، کشش  یم افتی از حد در ادی نورش را ز
 قابل کنترل بود.  ریآمد، غ یم

 انداخت. نیبلندم در سالن طن  یشدم. صدا رهی خ  یخال شگاهیآزما به

 د؟ ییدکتر کجا  -

 : دیپرس تی دورگه اش از سمت چپ، به طرفم آمد. با جد اریدست

 افتاده؟ یاتفاق  -

 جنگل بوده.  یامشب افسانه تو -

 که مبهوت گفت:  دمی. زمزمه اش را شندیپر رنگش

 ؟ یچ -

 ام را پنهان کنم.  یو نگران شیکردم تشو یشلوارم بردم و سع یها  بیرا داخل ج  دستانم

 . دیبکن دیتون یم کاری چ دینی بب دیبر   عیکرده. سر افتیاز حد در ادی نور ماه رو ز -

. نگران افسانه بودم. دوباره به  دیکه از آن آمده بود، دو ییبا عجله سر تکان داد و به سمت جا  پرستار
 کردم.   یاتاقش تله پورت کردم و دوباره خودم را نامرئ 

کنار تختش    ن،یزم یانداختم. رو ش یپتو یآوردم و رو رونیرا ب   ییاتاقش، پتو یوار یداخل کمد د از
  یبودمت؟ چهره  دهیگذاشتم و نوازشش کردم. چند وقت بود که ند شیموها  یزانو زدم. دستم را رو

 شد؟  یشد خوب شود؟ م یآرام باشد؟ م  یشد کم  یناآرامش را دوست نداشتم، م
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که مخصوص  ی. چرا کتاب یخواند یهمه کتاب م نیامشب وقت قدم زدن در جنگل بود؟ تو که ا آخر،
  یچه م یدان  یم چیزدم، چه؟ ه ی گر به تو سر نم آمدم، ا  یافسانه؟ اگر نم  یبه خودت بود را نخواند

 شد؟

چه  نی لرزم. بب یهنوز م نیبب ،یلرز  ی هنوز م نی دختر؟ بب ی! افسانه! افسانه! با من چه کرده اافسانه
 چه قدر خسته ام! نیبب  ،یقدر خسته ا

  نکهی. از اردی گ یدارم و ندارمت دلم م نکهیوقت ها از ا یبد بود؟ گاه ایبود که عاشقت بودم  خوب
 .  یو نگذاشتم باش ی. هستیست یو ن یو ندارمت. هست یهست

بودن   یبا نامرئ   یرفتم. بهتر بود تنها باشند. بهتر بود الک رون یبلند شدم و از اتاق ب  میورود دکتر از جا با
را خودم ساخته ام.   یتنکب یزندگ نیرفت که ا یم ادمی  یو خودم را خسته نکنم. گاه ستمیآنجا نا

 .  کنم یخبر را سرزنش م یاز همه جا ب  یمسببش خودم بودم. آن وقت دارم افسانه 

 . ینه دروغ  ،ینه الک ؛یواقع یزندگ  کیخواهد،  یم  یزندگ دلم

 

 *** 

 ششم« »فصل

 »افسانه«

دکتر وارد اتاقم شده بود.  شبیبه بدنم دادم و به سقف زل زدم. د  یکش و قوس دم،یکش یا ازهیخم
که تا االن  بی و غر  بیعج یگفت مرد یبود. م  ی. چه قدر دختر مهربان ایم یدکتر و پرستاِر همراهش، ک

 من را خبر داده بود.   می، رفته بود و حال بد و وخ بوده  دهیاو را ند

و خواب  الی که احساس کرده بودم و مطمئن بودم خ یپر از عالمت سوال بود. از آن نوازش  ذهنم
 .دیگو یم  ایمی که ک بیو غر بی مرد عج نینبوده؛ از ا

قدم برداشتم و در ذهنم ادامه دادم. از  یبهداشت سیکشان به طرف سرو ازهیبلند شدم و خم  میجا از
و    شبمین حال بد دکرد. از آ میدایکه داخل جنگل پ یانداخته شده بود. از آن مرد میکه رو یدوم یپتو
 .  لشیدل



 گرگ درون 

176 
 

خمارم گشاد شدند. به اطراف نگاه کردم و بعد از   یافتاد. متوقف شدم و چشم ها ز یم یبه رو نگاهم
که مطمئن   به ی ناآشنا و غر یبود رفتم. کتاب زی م یکه رو یبه طرف کتاب  دمیرا داخل اتاق ند  یکس نکهیا

داخل اتاقم  ییهوی که  یکتاب ن یبودمش. در ذهنم شمردنم را ادامه دادم. از ا دهیبودم تا به حال ند
 شده بود هم سوال داشتم.  دایپ

 ینوشته ا  چیصورتم گرفتم. ه یداشت، جلو  ییطال یرنگ را که طرح ها  یو قهوه ا یمیقد کتاب
رنگ  نیه بود. امحرمانه را نوشت یاول با رنگ قرمز خودکار، واژه   ینبود. بازش کردم. صفحه  شیرو

.  دآم یکتاب و صفحات جدا شده، سوخته، پاره پاره و کرم رنگش نم یبود و به باق دیو خودکار جد
 شوم!  یم وانهیکردم دارم د یترس برم داشت. به عقب برگشتم و پشت سرم را نگاه کردم. احساس م

دوم  یتخت برگشتم. کتاب را باز کردم. صفحه   یشدم و رو یبهداشت  سیسرو  الیخ  یترس، ب  با
 افسانه به خودش.« یزندگ ینوشته شده بود: »نامه 

کاغذ را رد  دیسف  یاضطراب، آب دهانم را قورت دادم و صفحه  یباال رفتند. با تعجب و کم  میابروها
کردم ذهن آشفته و   یشدم و سع ره ینوشته شده بود، خ  ی بعد یصفحه  یکه رو ییکردم. به جمله ها

 جمله ها متمرکز کنم.  یمشوشم را رو

گن روح   ی که م ییاونا یدونم گفته  ینه. نم  ایشن  ینوشته ها خونده م  نیوقت ا چیدونم ه ی»نم
  ینه. نم ایکنه درسته  یم یمختلف زندگ یزمان ها ی چند جسم مختلف و تو یهر آدم چند بار تو

  رفام ح  ندهیبا خوِد آ کمی، کنم  حتی خودم رو نص کمیخوام   ینه. اما م ایدرست گفته  شگویدونم پ
روحم   ندهی که در آ یدونم اسم جسم یته خط! نم گنیکه بهش م  دمیرس یی بزنم. االن من به جا

افسانه صدات کنم. لطفًا باهوش تر باش   نینه. اما بذار هم ایباز هم افسانه خواهد بود  ره،ی داخلش م
 وبارهخوام د  یمثل سرنوشت االنم. نم  یسرنوشت هی خوام دوباره سرنوشتم بشه   یافسانه. من نم

  ینه. نم ایتو هم مثل االِن منه   تیدونم وضع  ی. نمان یکه دارن م ییها هیبشه شمردن ثان  میزندگ
خوام دوباره منتظر   یدونم که نم ی تره. اما م مناسب یکتاب به دستت چه زمان نیا دنیرس  یدونم برا
  کی بهت نزد  اندازهاز  شی ب یقلبت گوش کن و نذار کس یبه ندا  ر،یبگ  ی. نشونه ها رو جدنمیمرگم بش

  گهیجسم د هی ی! من خودتم که تویزن  یبا خودت حرف م  یکه دار  ییتو ،ییتو  نیبشه. آره افسانه ا
کنن   یفرق م انمونیو اطراف تمونیکنم. وضع یم یتو، دارم زندگ یقبل تر از دوره  یلیزمان خ  یو تو

دوباره   خیتار ،ی. به هر نحودمیسپر  شگویپ هیافته هم متفاوتن. اما من از  یکه برامون م  یو اتفاقات
 .«یاشتباهات من رو تکرار کن  دیبار تو نبا نیشه و ا  یتکرار م
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را با   میها هیوقت است که نفسم را حبس کرده ام. ر یل یخ  دمیکردم، فهم  یاحساس خفگ یوقت
 زنده کردم و کاغذ را ورق زدم.  ژنیاکس

 یروین ن ی، با همام، درست مثل تو  یزامب یکنترل کننده  هیمثل تو. من هم  یک یدخترم،  هی »منم
مراقبت کنم.   ایذهن خسته. من نتونستم حافظه ام رو برگردونم. نتونستم از دوستم ثر نیو هم  ابیکم

اما تو  تونستم. نتونستم با سرنوشتم مبارزه کنم. من نرمیخون آشام ها رو بگ  یدورگه  ینتونستم جلو
  صیدوست رو از دشمنت تشخ ی بتون دی. تو بایبتون دی باشم اما تو با دی. من نتونستم مفیبتون  دیبا
به  نیا دنیدوستت باشه. فهم ن یتر یم یخون آشام ها نباشه و صم ی. ممکنه دشمن تو، دورگه یبد

 خودته.«  یعهده 

  ینوشته شده بود. مگر افسانه  یبود که کتاب با خط فارس  بیصفحه کمتر بودند. عج  نیا یها جمله
بود، خط و زبانش   یبوده؟ اسمش که فارس  یرانیکرده؟ او هم ا یم یچند سال قبل از من زندگ  یقبل

 هم. 

 یا دهیمتعجب شدم و دوباره ورق زدم. دوباره و دوباره و... فا دیسف یبرگه  دنیورق زدم. با د  دوباره
 و بدون نوشته بودند.  یصفحات کتاب، خال   ینداشت. باق

 چیه دنی. با ندبودند نگه داشتم شی که جمله ها رو یاول یصفحه   یها را برگشتم عقب و رو صفحه
 نبود.    چیصفحات را نگاه کردم و چکشان کردم اما ه یبد به سراغم آمد. همه   یحس ،یجمله ا

و دوباره به دست  دهیدفتر به دستم رس نیخواندمش. انگار حاال که جمالت ا  یم دیمن فقط با انگار
انجام داده بودند و   تی را با موفق تشانیبود، خود به خود حذف شده بودند. انگار مامور دهیروحم رس

 خود باز گشته بودند.  یحاال دست صاحب اصل 

شده؟ پرواز کرده و آمده؟ و   شیدا یپ نجایدفتر از کجا ا نیماند که ا یسوال م ن یرا بستم. فقط ا دفتر
بگردم دنبال    دیچه؟ اول با یعنی یتر از گذشته باشم؟ اصال قو  یقو دیچه کار کنم؟ با دیکه، حاال با نیا

 ؟به فکر شبنم باشم و... دیاول با ای ؟یفراموش  یگل ها و دستور ساخت دارو

اش جا    یخال یحا دنیرا صاف کردم و خواستم کتاب را بردارم و داخل قفسه بگذارم که با د میگلو
 حس شد.  یخوردم و تنم ب 
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  زیهمه چ نجایرده بودم که ادادم. انگار فراموش ک رونی را با فوت ب قمیرا باد کردم و نفس عم لپم
 امکان دارد.

. من  دندیچرخ  یکتاب در ذهنم م یکردم. جمله ها یاز هر فرصتم استفاده م د یبلند شدم. با میجا از
آرزو دارم که   یل یتکرار بشود، من هنوز خ دینبا  خیزد تکرار کنم. تار  یرا که از آن حرف م  یاشتباه دینبا
 توانم به آن ها برسم. یانجمن نم نیسقف ا ریز

  یکم دی رفتم. اول با  رونیام، از اتاقم ب دهیژول  تیرا بستم و بعد از سر و سامان دادن به وضع ذهنم
 آوردم.   یاطالعات به دست م

شد، از سالن بزرگ انجمن گذشتم و بعد   یم  تیداشت تقو یکه به تازگ یو با اعتماد به نفس هیطمان با
 شدم.  شگاهیرد آزماوا ،ییجادو ری از عبور از مس

.  دمیام کوب ی شانی! حتمَا خواب بودند. دستم را به پاتیاز ح ینشانه ا چیبود و بدون ه یجا خال همه
 یطور  ن یا دیهم خوب شد که خوابند. شا دیساعت از روز. شا نیمعلوم بود که خوابند. آن هم در ا

 بهتر شده بود. 

ا گذشتم و به سمت چپ سالن رفتم. دفتر کار آن ها  دستگاه ه یاضافه، از ال به ال ییسر و صدا بدون
 کردند.  ی م یاطالعات را آنجا نگهدار  شتریآنجا بود. ب

پراکنده و پخش و پال   یادیز یکاغذها زیم  یقرار داشت. رو وار،یاز د یچند متر   یبزرگ با فاصله  زیم
دست نزنم. دکتر   یز یچ چیکردم به ه یبود.  سع زیم یمانتور نسبتًا بزرگ هم در گوشه   کیبودند و 

 بماند.  نجا یزرنگ بود. زرنگ بود که تا حاال توانسته ا

برگه ها پنهان شده  ریکه ز یی دست زدن به برگه ها، نگاهشان کردم و تمرکز کردم. واژه ها بدون
 . دمید یبودند را هم م

ها با من چه کرده بودند؟ چه طور  نیخشک شد. نفسم بند آمد. ا میدنشان گلو. با خوانخواندمشان
چه طور... دستم   یلعنت  نیبدهند؟ آن شرو بمیگونه فر ن یام بدهند و ا یگونه باز  نیتوانسته بودند ا

 ...دیباشد... با دیباشد. با یپادزهر  دیسوزن سرنگ را لمس کردم. با یگذاشتم و جا میبازو یرا رو

گفتند باشد، من به   یم شات یآزما نیکه ا یطور  نیشده بودم. اگر ا وانهیو رو کردم. د  ریها را ز واژه
 که...  یوقت ستی برده چ  کیشده ام! فرق من با  لی غالم حلقه به گوش تبد کی
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  نیا شاتیرا که خوانده بودم اثبات کنم. تمام آزما ییزها ینبود تا خالف چ  زیچ چینبود. ه زیچ چیه
  ی ا یم یهمان ک یداده بودند، حت بمیام داده بودند. همه فر یشد. همه باز  یمربوط به من م شگاهیآزما

 چه طور توانست؟ چه طور؟  یدل سوزاندم. آن لعنت شیبرا یخود  یدورگه. چه قدر ب

بود،   یو ناباور  تی از حرص، عصبان یکه ناش یرفتم. روشنش کردم. با نفس نفس   وتریسراغ کامپ به
 .  دیآ  ینم یو نگاهم را دور تا دور سالن چرخاندم تا مطمئن شوم که کس دمیگردن کش

 ختهیتمام ذهنم را به هم ر  یشده باشد. ناباور  رهی اطالعات در آن ذخ دیکه با یی برنامه شدم. جا وارد
 کردم؟ یانجمن چه م نیدرون ا نجایکردم؟ من ا  یچه م نجایبود. من ا

کرده بودند. من هم   یرا مخف یاطالعات یها لی نبود. خاموشش کردم. حتمًا فا  یز ی هم چ وتریکامپ  در
 آوردم.   یبرنامه ها سر در نم  نیاز ا نیاز ا شتریکه ب

را   میدادم، پلک ها هیتک   یصندل  ینشستم. سرم را به قسمت پشت ز،ی پشت م یِ صندل یرو  یدیناام با
ببارد، زودتر گونه ام را خراش   نییخواست از چشمم پا  یکه م  یهم فشار دادم و اجازه دادم اشک یرو

 تر بشکند.  عیالنه کرده بود، سر میکه در گلو ی ر یبدهد و بغض گلوگ

حال و روز    نیشود و من را در ا  دایپ  یکس یو سر و کله  دیای ممکن است دکتر ب نکهیفکر به ا بدون
جماعت خالص هم شوم،  نیاگر از شر ا یحت  نکهیکردم. به ا یو روز خودم فکر م  داشتم به حال ند،ی بب
 ...یها و آماده شدن برا هیشود شمردن ثان یمن م یکنم. عمق زندگ   یتوانم راحت زندگ ینم گرید

 ؟ یکن یکار م یچ نجایافسانه؟ ا -

 ... گریشد. د ینم گری. ددمیکش  ینم گری آخر زده بودم. د میبه س گریتر آمد. د کینزد

 خشک شده ام را تکان دادم. یها لب

 شه.   یباورم نم -

 باال رفته گفت:  یتر آمد. با ابرو ها کینزد

 ؟ یکن  یم هیگر -
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که از   یزانو نشست. با صورت  یرو م،ی پا یام را به طرف خودش چرخاند. جلو یتر آمد و صندل  کینزد
 آشفته شده بود گفت:  ،ینگران

 کرده؟  تتیاذ یشده؟ کس  یچ -

اگر قبل از خواندن آن متن ها بود،   دیخورد. شا یاش به هم م یخود  یب یها یدلسوز  نیاز ا حالم
 ش ی ها یکردم اما حاال... حاال که از خودش و دلسوز  یزدم و سِر درد دل باز م یکنارش زار م

 ؟کردم  یباز هم با او درد و دل م دیبا ش،یاز دروغ ها زارمیمتنفر شده ام؛ حاال که ب  نشیدروغ

  یشو یتو خودت باعث م میبگو  ای میخواستم به ک یکنم. م  تیخواستم شکا یخواستم گله کنم. م یم
  یادا یچه قدر خوب بلد  ،یکن ینقش باز  یچه قدر خوب بلد میخواستم بگو  یم ؛ینحس  ندیکه بگو

 !یزن  یچه قدر خوب گول م زاد،ی . دست مریاور ی مظلوم ها را در ب

بکشند؛   دی جد ینقشه  کی میخواستم دوباره برا یباشم؛ نم فیخواستم دوباره ضع ینتوانستم؛ نم اما
! یامکان داشت؟ امکان داشت، آر  ن؟ی. بال بدتر از ااوردیبدتر به سرم ب  یبال کی  نیخواستم شرو ینم

 ها هم به دروغ گفتم:  نیهم  یآمد. برا یهمه کار بر م  نی از شرو

بود که به من   روزی د نی. انگار همدنیشه شبنم رو دزد   ی. باورم نم ایمینشده ک یدیجد  زیچ چیه -
  شیاجبار یاتاقم و شبنم هم به خاطر عروس یمراقبت از من اومده بود یحمله شده بود و تو برا

 شه؟  یم یاگه خانواده اش بفهمن چ یبود. راست یعصبان 

ام بود. قبل از   ییجمالتم است اما به خاطر دروغ گو یفکر کرد پوزخندم به خاطر ادامه زدم.   یپوزخند
 کردن را بلد بودم؟  یام هم نقش باز  یفراموش

 دن؟یبه نظرت اصالً براشون مهم هست؟ مهم هست که دخترشون رو دزد -

 کردن متنفرم.  یز نقش باز دانم که ا ینه، اما م ایکردن را بلد بوده ام  ینقش باز  نیدانم قبل از ا ینم

  بای و ناز بایآمد. ز   یم بای و ناز بهیاز نظرم غر میرو به رو یبا یتاسف سرش را تکان داد. چه قدر دختر ز با
 . دمیاالن فهم نیرا هم نیسازند. ا ی بودن را افکار ما م

تا   یکردن قدرت هات باش شتریبه فکر ب ستیافسانه؟ بهتر ن یکن  یم تیاذ یخود یچرا خودت رو ب  -
 ؟ یزودتر بهش کمک کن یبتون



 گرگ درون 

181 
 

 بلند شد و گفت:  شی محزون از جا یرا پاک کرد و با لبخند اشکم

 .  یکن یما رو بدخواب م یدار  یبهانه ا هیپاشو. پاشو برو بخواب که هر روز با  -

 را قورت دادم و گفتم:  بغضم

 کار کنم.  یچ دیدونستم با  یببخش مزاحمت شدم. دلم گرفته بود، نم -

 آمدنم هم جور شد.  نجایبه ا یرا شکر بهانه  خدا

 خودم.   شیپ  ای. هر وقت دلت گرفت بیچه مزاحمت ه،یچه حرف نیا -

 آمدم!   یحتما م شت،یآمدم پ  یصورتم نشاندم. حتما م  یرا رو  ینی لبخند دروغ مچهین

. نگاهش دستپاچه و منتظر شد. منتظر چه بود؟  دیکه خورد، رنگش پر زیم یرو یبه کاغذ ها نگاهش
 منتظر رفتنم؟ 

بلند شدم. در آغوشش گرفتم و افکارم را منسجم   میرا با پشت دستم پاک کردم و از جا  میها گونه
 کردم، گفتم:  یکردم. در همان حال که داشتم فکر م

 . ایم یک یخوب   یلیتو خ  -

 بلند شد.  شیصدا

 ؟یفکر کرد  ی! معلومه که خوبم! پس چوونهید -

شانه اش    یلبخندم پنهان کردم. دستم را رو ریآمدم و پوزخندم را ز رونی زدم. از آغوشش ب  یپوزخند
 گذاشتم و گفتم: 

 .  یبرو بخواب. حتما خسته ا -

از اضطراب داخلش نبود، از کنارش گذشتم و به  یز یچ  گریکه حاال د یا افهیبدون توجه به ق  سپس
 اضطراب نداشت.  گریروم راحت شده بود که د یدارم م نکهیاز ا الشی رفتم. حتما خ یطرف خروج 

 راه متوقف شدم و به طرفش برگشتم. ی انهیآمده باشد، در م  ادم ی یز یکه چ انگار



 گرگ درون 

182 
 

 ؟ یراست -

  یحالت نیتر ینگاه متعجبش را باال آورد. با عاد کرد، یرا مرتب م  زیم یرو یکه حاال داشت برگه ها او
 که بلد بودم، گفتم: 

 در موردش نبود.   یمطلب  چیکتاب خونه ه یشه در مورد باغ ممنوعه خوند؟ تو  یکجا م یدون  یتو م -

  زیچ چیجالب بود بدانم آن باغ چرا ممنوعه است اما ه  میقبال کتابخانه را کامل گشته بودم. برا من
 ودم. با شک گفت: نکرده ب دایپ

 باغ ممنوعه؟  -

 گذاشت و گفت:  زیم یها را رو کاغذ

 دکتر بتونه بهت اطالعات بده... دیشا -

 . دمیحرفش پر وسط

 خوام مزاحمش بشم.   ینه، نم -

 کاغذ ها اشاره کردم و ادامه دادم.  به

 شلوغه. یلیانگار سرتون خ  -

 کوتاه، با شک گفت:   یکاغذ ها نگاه کرد و بعد از مکث به

چون تمام اطالعات مربوط به باغ    ،یکن  دایپ یاطالعات  یفکر نکنم بتون  یآره خب، سرمون شلوغه. ول -
 شده.  یگانیبا سی رئ  وتریکامپ  یممنوعه، تو

 از نهادم بلند شد.   آه

 واقعا؟ چه قدر بد.   -

 : د یشده پرس زیکردم؟ با چشمان ر یم دای را پ میدستور ساخت دارو دیچه طور با حاال

 ؟ یاونجا رو بشناس یخوا یحاال چرا م -
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 باال انداختم.  یا شانه

 .هییگل هاش جادو دمینه. چون شن ایکنن  شتریرو ب  روم ی تونه ن یاونجا م  یگال  نمیخواستم بب یم -

 تامل کرد. یا لحظه

 آهان!  -

 گفت:  بعد

 دارن.  یفکر نکنم به دردت بخورن، چون اونا فقط خواص درمان -

 .دمیبلند کش یآه  یرا گفتم و بعدش با ناراحت ییبابا  یو ا دمیلب برچ  یالک

 باشه. پس برم من. خداحافظ.  -

داخل اتاق   دی قدم برداشتم. پس با  یتکان داد. رو برگرداندم و به طرف خروج می لبخند دستش را برا با
 ...یگشتم. چه کار سخت یم  یفراموش  یدنبال دستور ساخت دارو سی رئ

شدم و در افکارم غرق شدم. چه طور   رهی. به در خ ستادمیا نهیدست به س  س،یاتاق رئ  یبه رو رو
جوانه زد  می ام سوخت و بغض دوباره در گلو ینیب ی غهیت  اورند؟یبه سرم ب ییبال  نیتوانسته بودند چن

 دادم.  یخودم را نجات م دینبود. با یو زار  هیوقت گر اما االن

  یبرا گریزمان د کیتا  دیرفتم؟ چرا با یاالن داخل م دیبود. چرا نبا یگر یخلوت تر از هر زمان د سالن
هم نداشتم،  یادیگدار به آب بزنم اما زمان ز یتوانستم ب یکردم؟ نم  یصبر م  سیرفتن به اتاق رئ 

توانستم   یم دی. بااندمگرد یکردن شبنم حافظه ام را بر م دایقبل از پ دیهم داشتم. اما نه، من با دیشا
 کردن شبنم، گروه و انجمن خون آشام ها را نابود کنم.  دایبعد از پ

شد. و آنگاه معلوم نبود که کدام گروه    یکل انجمن برداشته م یکشتم، جادو یگروه را م سیرئ اگر
شد. آن   یبزرگ تر شروع م دی و شا  گریدردسر د کیگونه  نیانجمن را تصرف کند. ا گاهیبخواهد پا

 درمانم بگردم. یو ناشناخته، دنبال دارو د یگروه جد کی  نیشدم در ب یوقت مجبور م
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  مان،یدر حمله به گروه سا سیممکن بود رئ یکردن شبنم، حافظه ام را برگردانم. حت دایقبل از پ دیبا
ها و   یمانی بر سا  یروز ی بعد از پ دی درنگ کنم. با یلحظه ا یتوانستم حت ینم نی هم یکشته شود. برا

 کردم.   یم دایخون آشام ها، خانه و خانواده ام را پ 

شد و   یم ش ی دایپ نیافتادم چه؟ اگر شرو یم ری . اگر گدمیکش قیعم یدهانم را قورت دادم و نفس آب
 چه؟  دید  یمن را داخل اتاق م

از آن   فیضع  یصدا  کیکه تنها   یبه در زدم، طور  یتر رفتم و آرام تقه ا کیرا تکان دادم و نزد مسر
 بلند شد.  

به داخلش  یرا باز کردم و سرک  شیال یباز شد. کم   یکی آوردم. با ت نییدر را پا ی رهیدستگ آرام
 نبود.   ی. کسدمیکش

ام را پاک کردم و   یشانیپ یعرق رو ،یسالن خال دنیرا برگرداندم و پشت سرم را نگاه کردم. با د سرم
 آرام داخل رفتم.  ییبا قدم ها

  یساعت از روز کجا م  نیو آرشام ا نیدانستم شرو ینم یآمد. حت ینم ییاطراف نگاه کردم. صدا به
 خوابند، اما کجا؟  یروند. حتما آن ها هم م

 آمد، گفتم:  یکه از خودم در م  ییصدا  نیآرام تر با

 ؟ یینجایا ن؟یشرو -

رفتم. به  سی رئ  زیبه طرف م  عیدادم و سر رونیحالت ب   نیصداتر یحبس شده ام را با ب   نفس
 نداشت، نگاه کردم.   وتریبه کامپ یکه شباهت چندان یدستگاه

 شده بود.   سی تنم از عرق خ تمام

 چیکه ه یدستم بود نگاه کردم. با حروف  یکه جلو ییدهایکل فینشستم. سردرگم به رد یصندل یرو
 نوشته شده بود. ییزهایچ شانیاز آن ها نداشتم، رو یشناخت 

روشن شود؟ دستم را جلو بردم.    توریدادم تا مان  یفشار م  دیکه چه کار کنم. کدمشان را با ماندم
 بردم. دوباره به عقب برگشتم. کیم را نزدشدم و به عقب برگشتم. دوباره دست مانیپش
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  رییتغ  یز یرا فشار دادم. چ شانیکی زدم و   ایدادم و دلم را به در رونی ب ی جیرا با دلهره و با گ  نفسم
نکند در اتاق   یوا د؟یایبه صدا در ب  یر یرفتم چه؟ نکند آژ ینکرد. آب دهانم را قورت دادم. اگر لو م 

 قفل شود؟ من چه قدر احمق بودم. چه قدر احمق بودم. 

دکمه پاک کردم و به طرف در    یرد انگشتم را از رو راهنمیپ  نییو با پا دمیجه میسرعت نور از جا با
 . دمیدو

حرکت سنگ   یافتادم. صدا نیزم  یخورد. رو چیپ مینتوانستم تعادلم را حفظ کنم. پا ن،ی زم دنیلرز با
 شدند.   یهم جا به جا م یند شده بود. انگار داشتند روها بل

 شد.   دتریرفت نگاه کردم. اضطرابم شد ی که داشت داخل م  نی از زم  ییبهت به جا با

رفته بود، رفتم. نفسم   نیکه داخل زم ییجا یبلند شدم. جلو رفتم. جلو میتوقف لرزش و صدا، از جا با
 بود.   دهیچ یپنفس نفس زدنم در اتاق  یتند شده بود و صدا

لحظه   یبرا المی بود؟ خ یراه ورود  کی نیشدم. ا رهیشده بود خ انینما نیکه از داخل زم ییپله ها به
هوا را   یخشک شد و باالخره توانستم خنک   یعرق تنم، کم  یس یخ  هیراحت شد. در عرض چند ثان یا

 بفهمم. 

 انداخت.   یخورد و به تن عرق کرده ام لرز م  یپله ها به صورتم م نییاز پا یسرد یهوا

که داخل رفته   یرفتم داخل؟ اگر خطرناک بود چه؟ اگر هنگام  یم دیچه کار کنم. با دیدانستم با ینم
 آمد چه؟ یم  سیبودم، رئ

وجود داشت که کمکم  یز یچ نییآن پا   دیببرم. شا نیرا با فکر کردن از ب یشتر ی توانستم زمان ب ینم
 کرد.   یم

ترس برم داشت اما بعد نفس   یپله ها نگاه کردم. لحظه ا نییپا  یک یتامل، به تار یلحظه ا بدون
 کردم! شیدایداشتند، پ  یو به سراغ کشو ها رفتم. حتما چراغ قوه داشتند. آر  دمیکش ی قیعم

متوقفم کرد. صورتم از چندش جمع شد و   یز یحرکت چ  یرفتم، صدا  نییقدم را که از پله ها پا نیاول
 . موش بود. حتما موش بود.  دیتنم لرز
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که   یسرعت  نی با آخر م،ی. سپس، بعد از باز کردن چشم هادمیکش یق یرا بستم و نفس عم میها چشم
 شده بود شدم.   دایپ  نیکه از داخل زم یی توانستم وارد جا یم

چرت و پرت   نیا یشد. کاش به جا  یبود، در ذهنم تداع ندرالی که انگار اسمش س یکودک یبرنامه  ادی
  یبرا یدعوت نامه ا یپله ها، به جا نیا نیی آوردم. کاش پا یم ادیخانواده ام را به  ی افهیها، ق

 ام بود. کاش بود. کاش... یفراموش یجشن، دستور العمل ساخت دارو

لرزاند و تار   یموش ها تنم را م یصدا ،یشده بود و هر از چند گاه کیتار ِک ی اطرافم تار یفضا
 . نمی را بب می پا یتوانستم جلو ینشستند. با نور کم جان چراغ قوه فقط م یم می موها یعنکبوت ها رو

  نیزم  ریز ک یزدم.  یقدم م نیزم ری ساختمان و داخل ز  ری ها تمام شده بودند. حاال انگار داشتم ز پله
 .  نجاستیکس از آن خبر نداشت و معلوم نبود چرا ا چیمتروکه که ه

مانع از برگشتم شد. نور چراغ قوه را   دم،یکه د یبراق  ءیخواستم برگردم اما ش یشده بودم. م  مانیپش
 کرد.  یبه طرفم منعکس م

  کیمقابلم، نو و تازه بود.  یو زنگ زده  دهیکه بر خالف دِر پوس  یقفل بود. قفل کیطرفش رفتم.  به
 شد.   یزنگ زده محافظت م یکه دورش، با آهن ها  دهیرنگ و پوس  یو قهوه ا یچوب  یدر بود. در 

 بردم و قفل را لمس کردم.  کیآزادم را نزد دست

 یکردم. صدا کشی . سرم را به طرف در بردم و گوشم را نزدفیضع یصدا کی آمد.  یهم م ییصدا
 زن. کی زن بود.  کی ی هیگر

  سی به تنم وارد شد و چراغ قوه از دستم افتاد. دِر اتاق رئ یدیدر، لرز شد بسته شدن یصدا دنیشن  با
 . نفسم حبس شد. انگار مرده بودم. دیبه مغزم نرس یز یچ یبود که بسته شد؟ لحظه ا

خاموش شده را   یتا چراغ قوه  دمیدست کش نیزم ینشستم و به رو نیزم یسرعت رو  نیشتریب با
 بدبخت شده بودم.   گریفاتحه ام خوانده شده بود. د گری. ددندیلرز یکنم. دستانم م دایپ

استخوان  هیرفت که به خودم و به عقلم و به قدرت المسه ام شک کردم. شب یز یچ یرو دستم
از فکرش هم چندشم  ی. حتدمیکنار کش شیجمجمه بود انگار. ِگرد و ترک ترک و زبر و... دستم را از رو

 شد.   یم
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آمد. همه جا در   ینم  ییصدا  چیه ییجا چیآمد. نه تنها از باال بلکه از ه یاز باال نم  ییصدا چیه
 یهم خبر  هیگر یاز صدا گریکرد. د ینگران ترم م نیمرگ بار و ترسناک غرق شدت بود و ا یسکوت
 نبود. 

من!  یخدا یشدم چه؟ وا یاسکلت م نیافتادم و مثل ا یم  ریگ  نجایبستند و من ا  یرا م یورود اگر
 وحشتناک بود. نیا

چنگ زدم. چراغ قوه بود. باالخره   نیآن را از زم ،یاستوانه ا یز یسرد چ یخوردن دستم به بدنه  با
که از آن   ییرا به من دادند. روشنش کردم و به طرف جا   ایکردنش انگار دن  دایکرده بودم. با پ شیدایپ

 .  دمیآمده بودم، دو

و اضطراب تند شده بود و    جانیرا باال رفتم. نفسم از شدت ه  یسنگ یها را که گذراندم، پله  راهروها
 ضربان قلبم هم باالتر رفته بود. 

 میبود، خشکم زد. پاها ستادهیپله ها ا یکه باال یکس  دنیپله ها را که دور زدم، با د چیپ  نیآخر
 . امدین رونیمتوقف شدند و نفسم ب

محسوس به بدنم وارد شد و   ی بود. لرزش  یز ی ر از هر چکه ترسناک ت  یکرد. نفرت ینفرت نگاهم م با
  یکردم؟ جلو م یچه کار م  دیآب دهانم خشک شد. احساس کردم گردش خونم هم متوقف شد. با

 آمده ام؟  نجایگفتم چرا تا ا یگفتم چرا آمده ام به اتاقشان؟ م یگفتم؟ م  یرفتم و چه م

کنار رفت. از   یورود یچندش آور از نظر گذراند و بعد هم از جلو یرا با حالت می زد. سر تا پا  یپوزخند
بدهم. آب دهانم را قورت دادم و همان طور که داشتم  رونیخارج که شد تازه توانستم نفسم را ب  دمید

 رفتم.  االنگران، از پله ها ب یلرزان و نگاه ییگشتم، با پاها یدر ذهنم دنبال بهانه م

 شده بود. با من من گفتم:   رهیخ  رونی به ب بود و ستادهیپنجره ا کنار

 من... من فقط... -

 . دیحرفم پر وسط

 ؟ یفقط کنجکاو شد -

 را که زده ام بکشد.  یگند نیا یاالن بهتر بود سکوت جور همه  دیشدم. شا ساکت
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 طرفم برگشت و با همان پوزخندش گفت:  به

رو باز   یراه مخف   یجور الک نیمو ه  ی. کنجکاو شدسی اتاق رئ  یو بدون اجازه اومد یکنجکاو شد -
. آره خب، فقط  یرس  یبه کجا م ین یداخلش تا بب  یو رفت  یو چراغ قوه رو برداشت ی. کنجکاو شدیکرد

 . نی. فقط همیکنجکاو شد

داشت   ب یفرو برد. سرخ شده بود و رگ گردنش برآمده شده بود اما عج  شی را داخل موها دستش
 . دیکش ینم اد ی کرد و فر یم یصبور 

 : دیرفت، غر  یم زشیرا فشار داد و همان طور که به طرف م  یرفت. دکمه ا  سیرئ   زیطرف م  به

 گمشو اتاقت.   -

آرام به طرفش رفتم.  بودم، نبودم؟  سیرئ یکرد؟ من معشوقه  یکرد، نم  یم  یرو ادهی داشت ز گرید
   دند؟یکش یشاخ و شانه م میبرا یطور  ن یجماعت به من َلنگ بود، آن وقت ا نیکار ا

. دمیرا د شیکرد. چفت شدن دندان ها یشدم نگاه م یم کشیبه من که آرام آرام نزد یسرد به
 بود. ختهیلبم به هم ر یبود. اعصابش از آرامش و از پوزخند گوشه  یعصبان 

 شد.  دیدوباره ناپد یمخف ن یزم  ری ز ی چهیها جا به جا شدند و در سنگ

 آرشام؟  یکن یقدر شلوغش م نیچرا ا -

دسته اش نشستم. دستم را پشت گردنش انداختم و کنار گوشش   یچرخانش رفتم و رو یصندل   کنار
 آرام گفتم: 

جز خودم و    یشه اگه کس یکدوممون خوب نم چیه ی! برانیکردم، فقط هم  یکنجکاو  کمیفقط  من -
 رو بفهمه.  نیخودت ا

 

که  یاز خشم قرمز شده بودند و دستش از فشار  شیشده بود. چشم ها یتند و عصب شی ها نفس
 شده بود.  دیآورد، سف   یداشت به مشتش م

 . یبکن  یتون  ینم  یغلط چیه ؟ی کن یم د یمن رو تهد یتو دار  -
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  یبا من باز   یدادم که کس یاجازه نم گریزدم و دست مشت شده اش را در دستم گرفتم. د یلبخند
 خواهد با من رفتار کند.   یکه م یهر طور   ،یدادم هر کس و ناکس یاجازه نم گریکند. د

 . مگه نه؟ میمعلومه که نه. ما با هم دوست -

بلند   میاز جا روزمندانهی پ یاش زل زدم. با نگاه یالخ یو در چشم ها دمیحرف خند  نیاز گفتن ا بعد
 شدم و با آرامش به طرف در رفتم. 

افتادند. اما هر چه  یداشته باشم اتفاق م یتسلط  شانیرو نکهیبدون ا میکنش ها و واکنش ها تمام
  نیابر ااز خودم در بر دیگرفته بودم که چطور با ادیچند وقت  نیبودند که در ا ن یکه بودند، به خاطر ا

 جماعت مراقبت کنم.  

 . دمیاش را شن  یلب ری ز حرف

 ...یتوئه عوض  -

بلند شد و با سرعت از پشت سر به طرفم حمله کرد. هنوز به طرفش    یصندل  یحرکت از رو کی در
. سرعتمان  دمیبرنگشته بودم که مشتش به طرف سرم آمد. کمرم را به عقب خم کردم و سرم را دزد

 . دمید یآهسته م یصحنه  کیرا مثل  زی بود اما همه چ ادیز

 شد.  یاز قبل م  شتریو ب شتری ب میگذشت زور و بازو ی. هر چه قدر م چاندمی را گرفتم و پ مشتش

. چهره اش درهم شد. عقب رفت.  دمیاش کوب  نهیس یرا باال آورد که با آرنجم به قفسه  شیزانو
 اش گذاشت و آن را با درد فشرد. نهی س یدستش را رو

زانو  یپشت سرش خورد. رو   واری. به عقب پرت شد و به ددمیرا باال آوردم و در شکمش کوب  میپا
کرد   یخم شد و دستانش را ستون بدنش کرد. سرفه م نی زم ی. رودیجه  رونیدهانش ب افتاد. خون از

 زد.  یحرف م  دهیبر دهیو بر

 . ی... طرفی... با ک یفهم  ی... مدمیبهت... نشون م -

افتاده  ن یی مستانه سر دادم. با همان خنده ام، بند لباسم را که پا یقهقهه ا ،ی روز یاز پ  یخوشحال با
 شانه ام انداختم و خاک لباسم را تکاندم.  یبود، رو
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 .  یش ی حرف نزن بدتر م ادیحالت بده پسرجون. ز -

  ریها تقص نیا یاحمق! همه  یرفتم. پسره  رونیو از اتاق ب دمیکفشم چرخ  یپاشنه  یرو سپس
 خودت بود.

کنم به کنار،   دایتخت انداختم. نتوانسته بودم دستور ساخت دارو را پ یم رفتم و خودم را رواتاق به
ماجرا    نیا یچه کاره  انیبه وجود آمده بود. آن اتاق و آن دختر گر میهم برا یگر یعالمت سوال د

 بودند؟  

کنم؟ چرا   یقدر تند و خشن برخورد م نیا داً یشود. چرا جد  یدردسر م  میمن. حتما آرشام برا یخدا آه
 تراشم؟ یخودم دشمن م   یقدر برا نیکنم؟ چرا ا  یم  یفکر  یقدر ب نیا

  کیهم نگذاشتم. آخر سر، فقط به  یرا هم چشم رو یدر اتاق قدم زدم و لحظه ا یشب با آشفتگ تا
 حان کنم.  را هم امت یک ی  نیاز کارها را کرده بودم، بگذار ا یل یخ گری. من که ددمیرس  جهینت

ام را از داخل لباسم در آوردم، داخل مشت عرق کرده ام فشردمش و   یبی ضامن دار ج یچاقو مسمم
شد، گرفتم. به داخل  یاتاقم رد م یرا که از جلو  ینفر  نی اول ی قهیدر رفتم. در را باز کردم و  یجلو
  یرو راُبرنده اش  و   زیو در را بستم و به در چسباندمش. ضامن چاقو را زدم و قسمت ت  دمشیکش

 کردم.  یتر هم عمل م عیسر  داً ی. جددیهم طول نکش هیها چند ثان نیشاهرگش گذاشتم. همه ا

گشاد شده بودند. دهانش از ترس   شی، چشم هاکه داشتم یادی حبس شده بود و از سرعت ز  نفسش
 از هوا، نفس رفته اش را برگرداند. یباز مانده بوط تا بتواند با جرعه ا

بعد از ضربان قلبش. هرچند اگر انسان نبود و خون  دم،ی را اول از آرام راه رفتنش فهم نیبود. ا انسان
 قلبش چرا. ندیکش رونیکنم. با چاقو نه، اما با ب  دشیتوانستم تهد یآشام بود هم م

از حد به باال   شیگردنش، ب یبود و به خاطر فشار چاقو رو دهیبود. سرش به در چسب دهیپر رنگش
 زدم.   یشخندیکردم. ن یدستم بود را احساس م ری شده بود. ضربان قلبش که ز لیمتما

 گفت:  دهیبر دهیبر

 ؟یخوا  ی... میاز... من... چ -

 را دوست داشتم.  نجایا یژگیو  نیهمه تنفر، ا نیا نیباهوش بودند. در ب  نجایبود، همه، ا  باهوش
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 *** 

 هفتم« »فصل

  یخواست چگونه انتقام آن کتک یکردم که آرشام م  یها مشغول کرده بودم و فکر م یرا با زامب  خودم
  شیدایبودمش، پ دمیکه د یبار  ن یبود که از آن آخر بی چه طور؟ عج  سودایآ رد؟ یکه خورده بود را بگ

 نبود. 

 خودم، به خودم آمدم! ادیفر یصدا با

 .  دیحمله کن  -

 یو آرام آرام، با همان لرزش بدنشان به طرف عروسک ها دیها دانه به دانه، با شک و ترد یزامب
 یوار به طرف طعمه م وانهیدادند و د یرفتند. از اواسط راه آرامششان را از دست م  یم یچوب
 .دندیدر یعروسک ها را م شانیو با دندان ها دندیکش  یزدند و نعره م  ی. ضربه مدندیدو

و با   ستادیزد جلو آمد. کنارم ا  یبه عقب برگشتم. دکتر همان طور که دست م ،ی کس  قیتشو یصدا با
 افتخار گفت: 

 ! یجنگاور من کنار اومد یچه خوب با عروسکا  -

 نازک کردم و گفتم: یلبم نشاندم، پشت چشم یرو یمصلحت  یلبخند

رو   یچون و چرا، کار  یهمه شون رو مجبور کنم ب یتونم به راحت یحاال من م چ،یکنار اومدن که ه -
 خوام انجام بدن.  یکه م

 ، گفت: شنود  یمزه م یب  یرا باال انداخت و انگار که دارد ُجک  شی ابرو

 ؟یجدًا؟ چه طوره نشونم بد -

 زنند، گفتم:  یبرق م   میدانستم چشم ها یم  دهیکه ند یزدم و در حال ین طای ش  یپوزخند

 ! رمردی پ دمیچشم! حتمًا نشونت م -
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 زدم:  ادیجمع شد. خواست اعتراض کند که دستم را به طرفش نشانه گرفتم و بلند فر شیها اخم

 حمله.   -

 گفت:  تی. با عصبان دیدادم کج شد. رنگ دکتر پر ی که نشان م ییها به طرف جا یتمام زامب  سر

 ؟ یشد وونهید -

قرچ قروچ دندان  ی. صداستادندیبرداشتند و صاف ا  دهیجو مهین یها دست از عروسک ها یزامب
 . دیرس  یبه گوش م شانیها

 بگو برگردن زود باش.  -

  یکس یها  نیتوانستم توه ینم  گریاز من بترسند. د یبهتر بود همه کم دیرفتند. شا یطرف دکتر م  به
 کنند.  یمصرف خطاب م یو ب تی اهم یارزش و ب یکنم و تحمل کنم که من را ب را تحمل

 کنم افسانه.  یکارت رو گزارش م نیا سیبه رئ  -

 و گفتم:  دمیخند

 ؟ یدیشد؟ حاال ترس  ینشونت بدم؟ پس چ   یخواست یمگه نم -

داد و  یها ارسال کردم، به طرفش هجوم بردند. صدا  یزامب یتر« را که در ذهنم برا عی»سر دستور
 زد.   یها دفن شده بود و دست و پا م  یاز زامب یکوه  ری. زدمیشن  یدکتر را م ادیفر

  یعنی رحم شده بودم؟   یقدر ب نیا یکنم. کِ   ی. من دارم چه کار مدمیاز خودم ترس یلحظه ا یبرا
 بود که... یقدر خطرناک و وحش نیقدرت ا

 ! هیکاف -

خون آلود و قرمز، به   ییدکتر کنار رفتند. با چشم ها یثابت و متوقف شدند و دانه به دانه از رو یهمگ
 کردند.  یدکتر که انگار قلبش گرفته بود نگاه م
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سال، فکر کنم امروز من باعث سکته کردن دکتر شده بودم. خنده ام گرفت.   یاز صد و خورده ا بعد
  شیو به لباس ها شیبه سر تا پا زیآم  طنتی م را جمع کردم. شو خنده ا دمیکش  میبه لپ ها یدست

 که پاره شده بودند، نگاه کردم و گفتم: 

 . ی ر یبم  ستی! حاال حاالها قرار ن رمردی نترس پ -

که پشت در اتاق بود،   یکس دنیو به طرف اتاقم رفتم. با د رونی ب  نیسپس با خنده از سالن تمر و
 وارد اتاق شدم. او هم پشت سرم وارد شد.  

 : دمیروانه اش کنم پرس  ینگاه  مین  یحت نکهیتمام، بدون ا یحس  یب  با

 ؟ی خب؟ فکرات رو کرد -

 زار گفت:   یحال با

 خوا... یکشن. من نم یبشم. اونا من رو م  سی تونم وارد اتاق رئ یخانم من نم -

 دم: ز ادیطرفش برگشتم و فر  به

 ساکت شو.  -

 یبعد صدا یدلم به حالش سوخت ول  یزانو زده بود و صورتش سرخ سرخ بود. لحظه ا نی زم یرو
نکبت   یزندگ  نیو ا  یفراموش نی من را گرفتار ا شتر،یجماعت به خاطر قدرت ب  نیدلم را خفه کردم. ا

 دل بسوزانم؟  شانیتوانستم برا یبار کرده بودند، چه طور م

 تا بتوانم بر اعصابم مسلط شوم. را مشت کردم  دستم

من! پس بهتره قبل از   یکشنت و اگه نر   یاونا م یکنه؟ حاال که بختت برگشته و اگه بر  یم یچه فرق -
تونم صد برابر بدتر از اون   ی. چون من میار یمن ب یو اون اطالعات رو برا یبر  یکن  میعصبان نکهیا

 باشم.   بتیغا شهی عرضه و هم یب  سی رئ

 را در هم قفل کردم و ادامه دادم: میها دست

  یم ین یب  یم مارستانه؟یکه االن ب  یآرشام یاز حال و هوا اینه؟  گهید یخبر دار  سودایاز احوال آ -
   ؟یو کور  ین یبب   یتون  یاونم نم ایتونم چه قدر سگ بشم 
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 اش را با درد جمع کرد و گفت:  چهره

 خانم... من...  -

 . اریبهانه ن -

 . دیکننده کش و ناراحت   قیعم  ینفس

 رم؟ ی بگ نتیپر  ستم،یاطالعات س یاز همه  دیبا یچه جور  -

 را که آماده کرده بودم، کنارش انداختم و گفتم:   یزدم. باالخره سر عقل آمده بود. فلش  لبخند

  یکن. دقت کن که همه  یاطالعات رو برام کپ ینسخه از همه  هی. فقط یر ی بگ  نتیخواد پر  ینم -
که در هر دو صورت   یخبردار شه چون تنها کس  یداشته باشه نه کس یخوام. نه نقص  یاطالعات رو م

 نه من. ییتو نهی ب یضرر م 

کباب شد. اما فعال دلم  شیافتاده بلند شد. دلم برا ن ییپا یبرداشت و با سر  نی زم یرا از رو فلش
 زد.  یم یحرف   دیزد. فعال نبا یم یحرف   دینبا

قرار بود درست   زیافتاد، همه چ ینم  ی. انگار اگر اتفاق خاص دمیکش ی قیفس عمکه رفت، ن رونیب
 برود.  شیپ

دو  یبود که برا  ین یگرسنه ام شده بود. حتما به خاطر تمر یناگهان   یلیرفتم. خ یطرف غذاخور  به
 بدنم همه سوخته و تمام شده بود. ییغذا ی رهی ساعت انجام داده بودم. ذخ

  یو با کار کس   یبا کس یکس نی شک کردم. تا قبل از ا میبه چشم ها ه،یبق بی عج  ینگاه ها دنید با
 کردند؟ یبه من زل زده بودند و نگاهم م یطور   نینداشت. چه طور شده بود که حاال ا یکار 

را   گرید ی آن لباس ها یوقت یحت . گرید یبود، نه لباس ها نی تمر یهم همان لباس ها میها لباس 
من زل  ی دهی سر و وضع عرق کرده و ژول نیکرد. پس چرا حاال، به ا ینگاهم نم  یکس  دمیپوش یهم م

 زده بودند؟ 

 دی. فکر کردم شادمیبه گردنم کش ی اخم کردم و دست دم،ی گردنم د یجوان را که رو یپسر  ی رهی خ نگاه
 است اما نبود.   شی رو یز یچ
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که  ی که کور شده بود و قلب  ییآن همه نگاه، با اشتها رینشستم و ز یشگی هم یغذاخور  ز یم یرو
 را تناول کردم.   میزد، غذا یداشت تند م 

خسته کننده   ینگاه ها نیا ایشبنم   ادی ایکوفت کردن غذاها باشد.  یبرا یز یچ  کی  دیبا شهیهم انگار
 بشود.  دیعرق بدنم تجد یس یباعث شده بود خ نی و کمر شکننده! معذب شده بودم و هم

که به چهره اش   ینگاه مینشست. ن  میگذاشت و جلو زیم  یرا رو شیغذا یحاو ین یس یپسر 
 مشغول کردم اما دلم شور افتاد.   میانداختم، خودم را با غذا

. حاال رو به  نجایبود. دنبالم راه افتاده بود و آمده بود تا ا بود که به گردنم زل زده یهمان پسر  ن،یا
شده   خی گردن من م یدست زده باشد، نگاهش رو یحت  شیبه غذا نکهینشسته بود و بدون ا میرو

 کردم.  ینگاهش را به وضوح حس م ینیبود اما سنگ نییبود. سرم پا

 : دم یغر تی با عصبان ام را فراموش کنم. نگاهم را باال آوردم و  یکردم نگران یسع

   ؟یکن  ینگاه م هیچ -

احمقانه زد و آب دهانش را قورت   یسوق داد. انگار مسخ شده بود. لبخند میرا به چشم ها  نگاهش
 داد. 

 !یچ یه -

 مشغول شد. شیبا غذا  لیم یب  سپس

که   یز یام برداشتم و مشغول پوست کندن چ  ینینثارش کردم و چاقو را از داخل س یغره ا چشم
 نبود شدم.  اریداشت اما خ   اریبه خ یادی شباهت ز

سخت    اری هم بس زی ت ییترش داشت و پوستش آن قدر سفت بود که با چاقو یرنگ بود، طعم   سبز
وگرنه دندان   یکند یپوستش را م  دیخوش طعمش حتمًا با یبه گوشته  دنی رس یشد. برا یکنده م

 شد.   یخرد م تیها

خواهد  یدانستم چگونه م ی کندم، به آن مرد فکر کردم. نم یطور که داشتم پوستش را م همان
  یآورد خودم تکه تکه اش م یآورد. اگر نم یم دی. اما بااوردی ب میرا برا سی رئ ستم یاطالعات داخل س

 کردم! 
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شدم، تمام    یدر افکارم غرق م یوقت داً یکه داخل دستم احساس کردم به خودم آمدم. جد یسوزش  با
 شدند.    یافکار، تکرار م نیزود به زود هم ا یل یشد. خ  یقطع م رون ی ب یای ارتباطم با دن

 شده بود، با دستمال پوشاندم.   یانداختم و دستم را که خون از آن جار  ینیرا داخل س وهیو آن م چاقو

که همه جا را فرا گرفته بود به خودم آمدم. نگاهم را باال آوردم و به اطراف نگاه کردم. با   یوتسک با
 بر آمده.  ییها شی قرمز و ن یبود، خشک شدم. ماتم برد. چشم ها میکه رو  یینگاه ها دنید

  یکس چی از ه ییصدا چیمقطع شده بودند. ه میام را داخل دستم فشردم. نفس ها دهیبر انگشت
 آمد.   ینم رونیب

 آوردم. یدر م  یباز  جیبه خودم آمدم. چه قدر داشتم گ م،یرو  یز یافتادن چ با

 .میافتاده بود نیزم  یبه عقب برگشته بود و حاال رو یافتاده بود و صندل  میرو یپسر 

  شیدندان ها یانگشتم را احساس که کردم، مغزم هشدار داد. دستم را از ال یدو نقطه رو سوزش
بلند شدم. همان   نیزم  یبرداشتم و از رو زی خ  عیکنار انداختم و سر میو جسمش را از رو دمیکش رونیب

  تمامخواست   یگرفت. حاال من را... حاال م یمن! حاال جنون م یخدا یپسر بود. همان پسر... وا
 خواست.  یم شتریشده بود. حاال ب  شتریخون من را بخورد. حاال قدرتش ب 

 . دیبروم. نه نبا  نیجا از ب نیگونه و در ا نیدادم که ا یاجازه م دیافتادند. نبا مینفر رو چند

  یبر نم ییهمه خون آشام به تنها   نیخودم کنار زدم و بلند شدم. از پس ا یحرکت همه را از رو کی با
زدم. در همان    یآمد، کنار م یم  میو هر کس را که جلو  دمیدو یآمدم. به طرف خروج  یآمدم. نه نم

از   شتریتا ب دمیحال دست خون آلودم را داخل دهانم گذاشتم و خون شور مزه و تهوع آورش را مک
 را متوجه خودم نکنم.  یکس نیا

 شده بود.  شتر یشده از دستم ب یآن پسر، خون جار  یدندان ها یخاطر جا به

هم  نیهم ی معمول بود، برا آوردند تا به من حمله کنند. خون من خوش بو تر از حد یهجوم م همه
 در انجمن خون آشام ها!  نجا،یتوانست باعث کشته شدنم شود. آن هم در ا یم

شده  ادیز دنی. چه قدر خوب بود که سرعتم در دودندیدو یم یادیسرم بودند و با سرعت ز پشت
 بود. 
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توجه همه را به  ن یهم یدستم را هم داخل دهانم بگذارم برا دنیسرعت دو نی توانستم با ا ینم گرید
 خودم جلب کرده بودم. 

توانم آنجا در   ی. اما مطمئن نبودم که مرمیتا به طرف اتاقم بروم و آن جا پناه بگ  دمیپله ها باال دو از
 نه.   ایامان باشم 

 یوحشتناک، صدا یصدا و سر و  یآمد. در آن شلوغ ی در نم  گریدرد گرفته بودند و نفسم د میپاها
 . انگار مرده بودم. دمیشن  یقلبم را نم 

و پسش   دم ی. با آرنج داخل صورتش کوبدیرا از پشت گرفت و به عقب کش راهنمی پ یپارچه  یدست
 . کینزد  یلیبودند. خ  کمیزدم. همان پسر بود. نزد

ا نشد؛ با دست  کردم خودم را آزاد کنم ام یخوردم. سع کهی دهانم قرار گرفت  یکه جلو یدست با
 توانستند تکان بخورند.   ینم دندیلرز یهم از بس م میرا قفل کرده بود، پاها میدست ها شیها

رد   واریرد شدم! از د واریخدا، از د  یرد شدم. وا واریشدم و از د دهیاز اتاق ها کش یک ی واریطرف د به
 ! میشد

 وانهیکردند و د یطرف و آن طرف نگاه م نی. خون آشام ها سرگردان به ادمید  یرا م واریطرف د آن
 گشتند.  یوار به دنبالم م

از قبل دستش را   شتریکنم که ب شیدهانم بود گذاشتم و خواستم جدا یکه رو یدست یرا رو دستم
 فشار داد. 

داند. نفسم بند  . دست دور دهانم شل شد. من را به طرف خودش برگردیاز خون آشام ها بو کش یکی
را   گرمیمرد که... دست خون آلودم را گرفت و داخل دهانم گذاشت و دست د نیمرد، ا نیرفت. ا

حرکت، گفت که   نیاش گذاشت و با ا ینی ب یسفت گرفت و فشرد. سپس انگشت اشاره اش را رو
 کرد؟ او که... یچه م  نجای. او اشمساکت با 

و خواستم پشت مرد نجات دهنده   دمی. لرزدیکش یآشام، مشکوک در را باز کرد و به داخل سرک خون
 بخشش را روانه ام کرد.  نانیکرد و نگاه اطم  شتر یشوم که فشار دستش را ب میام بروم و قا
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  . نگاهشدیکاو یدهانم را قورت دادم و به خون آشام نگاه کردم. با نگاهش دور تا دور اتاق را م آب
که داخل نگاهم قفل شد، نفسم بند آمد. دست مرد را فشردم که متقابال او هم دستم را فشرد. 

 . دمیمک  شی از پ شی انگشت اشاره ام را ب

  ینامرئ  د؟ی کردم. چه طور من را ند تی شل شدند و احساس امن میکه از من گذشت، زانوها نگاهش
 م؟یشده بود

را هم چک   گریشار داد و در را محکم بست. چند اتاق دهم ف یرا رو شینکرد دندان ها دایکه پ یز یچ
 کردند و بعد کم کم متفرق شدند.  

و   دیآوردم. خونش بند آمده بود و پوست انگشتم سف رونیدور شدنشان، دستم را از داخل دهانم ب  با
 چروک شده بود.  

که  وارهایآوردم. د رونیکرد نگاه کردم و دستم را از داخل دستش ب ینگاهم م یمرد که با خونسرد به
 هاله شده بودند، جان دوباره گرفتند و به شکل قبل برگشتند. کی کمرنگ و شکِل  میبرا

 ؟ یهست  یتو ک -

 گفت:  یاش گرفت و سرش را کنار گوشم آورد و به آرام ینیب  یرا به عالمت سکوت جلو دستش

 اتاقت. یتو میبهتره بر -

چشمم نقش بست. دستم را رها   ی اتاقم جلو ریچشم به هم زدن، تصو کیدستم را گرفت و با  سپس
 گذاشت.  زیم  یرا رو  شیمبل نشست و پاها یکرد و رو

  یتلپورت کن  یتوان  یم ییاتاقم ماتم برد. چطور ممکن بود؟ فقط به جا یفضا دنیزده شدم. با د بهت
در آن ظاهر شد؟ مطمئن   عی سر رنقدیدانست اتاقم کجاست که ا ی. چطور میباش دهیکه قبال آنجا را د

 او قبال داخل اتاقم بوده؟  یعنیبودم که ذهنم بسته بود. پس 

سرش گذاشته بود، سرش را به تاج مبل   ری مبل نشستم. دستانش را ز یو کنارش رو  دمیدو شیجلو
قرار است ببردش و کالفه  میسوال ها لی دانست س یکرد. نم  ینگاهم م یداده بود و با مهربان هیتک

 کرد. ینگاهم م  یگونه با مهربان نیاش کند که ا

 ؟ یکن  ی کار م یچ نجایتو ا -
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 توجه به سوالم، به دستم اشاره کرد و گفت:  بدون

 کنه. یز یزخمت رو بپوشون، ممکنه دوباره خون ر یبا چسب رو -

  یدو نفر جدا شده بود، راحت تر م اتاقم از آن یرفتم. از وقت  زمیم  یبلند شدم و به طرف کشو میجا از
 به طرفش برگردم، مصرانه تکرار کردم:  نکه ینفس بکشم. بدون ا شیتوانستم در هوا

   ؟یکن یکار م یچ  نجایا ینگفت -

 بد شد اومدم نجاتت دادم؟  -

 چسباندمش گفتم:  یدستم م یرا از داخل کشو برداشتم و همان طور که رو یزخم  چسب

 ؟ یکن  یکار م  یچ  نجای. بگو ایمانیطفره نرو. تو از گروه سا -

اعتراض   نجا،یرسوندمت ا یچرا وقت ؟یکن  یکار م  یچ  نجایحاال ا ،یبود مانیتو هم از گروه سا -
  ؟یجا موند  نیو هم ینکرد

 خوردم. خشک شدم.  جا

 ؟یشد چرا ساکت شد یچ -

 جلوه بدهم. یکردم خودم را عاد یبه طرفش بر نگشته بودم. سع هنوز

 نداره.  یبه تو ربط  نجامی من چرا ا نکهیخب، ا -

 . دمیشد، فهم  یم کمیکه داشت نزد شیرا از صدا نیبلند شد و به طرفم آمد. ا  شیجا از

 کنم.  یکار م  یچ  نجاینداره که من ا  یپس به تو هم ربط -

 اهش کردم و گفتم:طرفش برگشتم. با اخم نگ به

 نه؟ گه،یموضوع به من ربط داره د نیا ؟یچرا نجاتم داد -

 کرد.  هیتک زیباال انداخت و به م یگذاشت، شانه ا شیها بی را داخل ج دستانش

 نداره.   ینه ربط -
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 درشت شدند. میها چشم

تونم دوباره برت   یم یخوا یگفتم نجاتت بدم. اگه م یکن  یفرار م یدار  دمینگام نکن. د یجور  نیا -
 گردونم همون جا؟ 

 و گفتم:  دمیکه خودم را عقب کش ردیخواست دستم را بگ سپس

  یتصور  چیکه ه ییتلپورت کردنمون به جا نیا ایشدن   یتونم باورت کنم. اون نامرئ  یمن نم یول -
  نجا یا یدونست ی از کجا م ؟یچرا؟ کِ  یول ،یاتاق من بود ی. قبال توادهیز  یلیخ  روتی . تو نیازش ندار 
 اتاق منه؟ 

صورتش گرفتم و   یو آن را جلو دمیآورده بودم، کش  رونیب  بمیام را که از داخل ج  یب ی ج یچاقو ضامن
 گفتم: 

 ه؟ ینقشه ات چ -

را مشت کردم و حرصم را سر انگشتان  گرمیزد که تا عمق وجودم از حرص سوخت. دست د یلبخند
 کردم.   یبدبختم خال

 آورد. گفت:  نییمچ آن دستم که چاقو داخلش بود گذاشت و آن را پا  یرا رو دستش

 . یچاقو بکش ستین  یاز یکنه، پس ن دتیکه بخواد تهد ستین یز یمنه، چ یها رویفقط ن  نایا -

 برداشت و ادامه داد: زیم ی اش را از رو هیتک  بعد

 .  یدرست بخواب ی. از شواهد معلومه امروز نتونستیاستراحت کن کمی. بهتره تو هم رمیم گهین دم -

  یگونه ب  نیتوانستم ا یبا همان لبخند خونسرد و اعصاب خرد کنش، به طرف در رفت. نم  سپس
 کردم.  شی اتاق بود که صدا ی  انهیجواب بمانم. در م

 لطفا صبر کن.  -

 اش منتظر بود. افهیتنه اش را به طرفم برگرداند. ق ی. کمستادیا

 نجاست؟ یاتاق من ا یبفهم  یتو چه طور تونست -
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 مکث کرد و بعد گفت:  یا لحظه

 با تو.  یاز ارتباط ذهن  -

موقع ترس از آن  یعنیرا مطمئن بودم.  نیذهنم بسته بود. ا شهیدر هم رفتند. من هم میها اخم
 ذهنم باز شده بود؟  ی چهی خون آشام ها در

 آره ذهنت باز بود.  -

 برود که دوباره گفتم:  خواست

  ی. وقتنجامیهم ا نیهم یانجمنم برا نی. من عضو استمی ن مانیمن بهت دروغ گفتم. عضو گروه سا -
 سوالت باشه. یب براجوا  نیبهتر مان،یاسم گروه سا دیو فکر کردم که شا دمیترس  دمتیجنگل د یتو

کند.   یچه م نجایخواستم بدانم او ا  یم نکهیبه خاطر ا  دیکنم. شا یدانستم چرا دارم اعتراف م  ینم
 آمد، سپس گفت:  رونی ب شینامفهوم از گلو یکرد و صوت ن ییسرش را باال و پا

 جالبه! -

فقط  ن؟ یبکوبم. هم واریخواستم سرش را به د یکردم. م یبعد به طرف در رفت. دندان قروچه ا و
 جالب بود؟ 

آمده باشد   ادشیگفتن  یبرا یز یبود، انگار که چ رهیدستگ یرا باز کرد و همان طور که دستش رو در
 نگاهم کند، گفت:   ایبه طرفم برگردد  نکهیداد و بدون ا هی تک   واریتنه اش را به د

  ی. با اتفاق امروز مارستانیرو فرستاده ب سایاز رئ یک ی ،یزامب  یکه کنترل کننده   دهیچی انجمن پ یتو -
کن   ی. پس سعشترنیدنبال قدرت ب نجا،یاز قبل شده. همه ا شتریتشنج ب نیدکتر افتاد هم ا یکه برا

جرقه ممکنه    نی. چون با کوچک تریرو لو ند  روهاتین  ،یکن  یم ی زندگ نجایو ا یینجایا یفعال تا وقت
 . یار ی همه خون آشام دووم ب نیدر مقابل ا ییبه تنها یتون  یبه باد بره. تو نم تی زندگ

 یها را م نیرفت و من را متعجب داخل اتاق رها کرد. او از کجا ا رونیحرف ب  نیاز گفتن ا بعد
حال  نیانجمن بود و با ا یاصل سی او رئ یعن یامکان نداشت.  نیدانست؟ چگونه؟ نکند او... او؟! نه ا

 کرده بود؟  یمعرف  مانیا عضو گروه ساخودش ر
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  جهینت کیتنها به  دم، یچ یحرف ها را هم که کنارشان م نیگذاشتم و ا یاتفاقات را که کنار هم م پازل
بود و از   سی بودم. او رئ دهیچاقو کش سی رئ  یبود و من رو سی بود. او رئ سی ! او رئ ی. آر دمیرس یم

 کرد.  حتمینص  یگونه برخورد کرد و حت نیکه سر آرشام و دکتر آورده بودم خبر داشت، اما ا ییبال

 که آرام و قرار نداشت گذاشتم. یقلب  ینشستم و دستم را رو یصندل یشل شدند. رو  میزانوها

  رمی بگ یبود که باعث شد من فراموش یبال ها را سر من آورده بود. همان  نیکه ا یبود. همان سی رئ او
ام را هم از   یتنها راه درمان فراموش  یبود که حت یو تمام خانواده و گذشته ام را فراموش کنم. او همان

 انجمن متنفر بشوم.   نیا یو تمام اعضا ای میو ک سودایبود که باعث شد از آ یکرد. او همان  یمن مخف

 از کنارم، گفتم:  ییصدا دنیشن  با

 باعث شده توهم بزنم و هر لحظه منتظر حمله باشم.    یاون عوض -

 دوباره تکرار شد.  صدا

 !ویم -

، داخل اتاق  بود اهیس یگربه  کیآمد سوق دادم. نفسم بند رفت.  یکه صدا از آن م ییرا به جا نگاهم
 من! 

کرد.   یرا به وجودم منتقل م یزرد رنگش حس بد  یجلوتر آمد و گردنش را کج کرد. چشم ها یکم
رو   یبلند شدم و عقب رفتم تا خودم را از وجود نحس گربه  یصندل  یآب دهانم را قورت دادم و از رو

 دور کنم.  میبه رو

  شیرا از خودش در آورد. ن ییمتوقف شدم دهانش را باز کرد و صدا ینگاهش دنبالم کرد. وقت با
 برق زدند. بلندتر از حد معمول بودند.   شیها

 م،یپلک زدم. با باز کردن چشم ها عیگشاد شده ام احساس کردم سر یهاکه داخل چشم  یسوزش  با
 گربه محو شده بود. 

 یدر باال دنشیچشم به اطراف نگاه کردم اما نبود. به عقب که برگشتم با د یترس از گوشه  با
 افتادم.  نیزم   یکرد و رو ری گ نیزم یرو یز یبه چ میکتابخانه، هول شدم و ناخود آگاه عقب رفتم که پا
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 و آرام آرام به طرفم آمد.  دیپر نیزم  یجهش رو کی قرمز رنگ شده بودند. با  شیها چشم

 توانستم عقب بروم.   یکردم نم یحس شده بودند و هر چه قدر تالش م   یقفل کرده بودند و ب میپاها

  یتر م  کی نبود. هر چه قدر نزد  رونی آن ب یو کمک خواستم اما انگار کس  دمیکش  غیبار ج   نیاول یبرا
زدم تا خودم را از آن موجود نفرت   یوار تر دست و پا م وانهیشد و د  یبلندتر م میها غی شد شدت ج

 دور کنم. زیانگ

از درد   یغی را داخل بدنم فرو کرد. ج شی شکمم آمد. ناخن ها یشکمم گذاشت و رو  یاش را رو پنجه
آوردن   رونیممتد، دورگه شده بود. با ب  یها غی هم به خاطر ج میدرد گرفته بود و صدا می. گلودمیکش

 .  دیجه  رونیپنجه اش از شکمم، خون از بدنم ب  یناخن ها

  یب میحس شده است. دست و پا   یکردم تمام بدنم ب یفلج شدم. احساس م گریهم انگار د بعد
 کرد.   یزبانم هم درست کار نم گریحرکت کنارم افتادند. د 

. اندازدی. پنجه اش را باال آورده بود تا به صورتم هم چنگ ب دیشکمم به طرف صورتم پر یرو از
بسته شدن نداشت، منتظر ضربه اش شدم   یبرا یکه حس یرا بستم و با دهان میناخودآگاه چشم ها

  میچشم ها ،یر ی درگ کی یگرگ و صدا کی یزوزه  یاز درونم و صدا یز یکه با احساس جدا شدن چ
 م.  کرد  ازرا ب

. با  نمیبلند شدم تا راحت تر بب یشد. دستم را ستون بدنم کردم و کم   یبدنم داشت کمتر م یحس  یب
 نگاه کردم.   میرو به رو یتعجب به صحنه 

همان گربه اما   یکه درست هم اندازه  ی گرگ بزرگ. گرگ کیگرگ بود، اما نه   کیآن طرف تر،  یکم
 تر و با صالبت تر بود.  یقو

 بلند گربه، داخل هم گم شده بود.  یگرگ و صدا یزوزه  ی. صدادندیجنگ  یهم م با

اما گرگ هم کم  اندازدی بلندش به گرگ چنگ ب یداشت با ناخن ها یشده بود سع یکه حاال زخم  گربه
 .دیکش یآورد و پنجه م ینم

 دستش فرو رفت.  یگربه تو یحواس گرگ پرت شد و پنجه   یلحظه ا یبرا
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آمد. خواستم بلند شوم تا به کمک گرگ بروم که  رونیب  میاز گلو ینامفهوم  یدرد گرفت. صدا  دستم
بلند، پنجه اش را داخل قلب گربه فرو کرد و پشت بندش، بعد از محو شدن گربه،   یزوزه  کی گرگ با 

 به طرفم هجوم آورد.  

  یو با سرعت به طرفم م دیکش  یو زوزه مشده بود  ی. خون از دستش جار دمیو عقب کش   دمیترس
 خواست من را هم محو کند؟  ینکند م د؟یدو ی. چرا به طرف من مدیدو

گرفتم تا چنگش به صورتم نخورد که با احساس وارد  می چشم ها یرا باال آوردم و ساعدم را رو دستم
در بطنم، دستم را با شوک   یآرام و دردناک گرگ  یزوزه  دنیبه درونم و بعدش، با شن  یز یشدن چ

 شدم.  رهی خ  میرو به رو  یخال یآوردم و به فضا  نییپا

 قلبم گذاشتم و زمزمه وار گفتم:  یرا رو دستم

 افسانه؟ یهست یتو چ -

 

 *** 

 هشتم« »فصل

 »سپهر« 

 شد.  یاز حد از کنترل خارج م ادیداشت ز گریدختر د نیا

   ؟یکن  یم بهت گفته که زبون باز ن یچ -

 زد.  یکالم هم از اتفاق امروز حرف نم کیکردم   یم یبود و هر کار  دهیخواب شی جا سر

 . سیادبش کنم رئ ی خودم بلدم چه جور  -

افتاد و شکست و تکه   نیزم یرو  یبلند یپرت کردم. با صدا نی زم یشربت داخل دستم را رو وانیل
 همه جا پخش شدند.  شیها
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 میبود، ن  نیزم  یکه حاال رو  وانیل ی. به محتوادیجه شی و از جا دیترس وانیشکستن ل  یصدا با
 زدم نگاه کرد.   یم ادیرا فر میزد به من که حرف ها یکه دو دو م ییانداخت و بعد با چشم ها ینگاه

با    یبه تو گفته که مجاز  یرو ادب کنه؟ ک هیکه بلده، بق یهر جور  یصاحبه که هر ک یمگه ب  نجایا -
 ها؟  ؟یبرخورد کن یوست دار که د یهر جور  هیبق

خودش بسازد و درد شکم و   یبرا  یداشت ستون  یکه با دستش سع ی بلند شد و در حال یسخت به
 کمرش را کم کند، گفت: 

 شه آقا؟  یدرست م یاتفاقا افتاد چ نی اگه به تو بگم چرا ا -

 کمک کردن به او بکنم، گفتم:  یبرا  یتالش نکهیا بدون

 ؟ یچ -

بلند شد و    یصندل یکرد، از رو یو به آرشام نگاه م   دیکش یم  گاریکه تا حاال در سکوت س   نیشرو
 آمد. گفت:  کینزد

افسانه خانم فراهم  یرو برا طیشرا یکن یم یسع نکهیافته جز ا یم یبه تو بگه چه اتفاق یز یاگه چ -
کتک خوردن از سرکار خانم، پشت در اتاقش ظاهر   یبرا ی کی روز   هر یدستور بد یحت  دیشا ؟یتر کن 

  چهی نپ هیبق یبه پر و پا  یالک  یجور   نینمونن! تا ا یمصرف باق  یشن، ب  یهاش که آزاد م روی بشه تا ن
 ؟ یکن یم یا گهیچه کار د نیکنه. به نظرت جز ا هیتخل  یک ی  یرو رو روهاشی و ن

 . دمییهم سا یرا رو میها دندان

پسر   نیسر ا یفکرا رو تو نیا یتوئه؛ حاال دار  ریتقص می کش  یکه م ی. هر چنی شرو یبهتره خفه ش -
   ؟یکارها به کجا برس  نیبا ا یخوا یم ؟ینداز  یاحمق تر از خودت هم م

 که صورتش از درد جمع شده بود گفت:   یدر حال آرشام

  یب نیسخت نبود اما ا  یلیدختر خ هی. کتک خوردن از سیبد شکست رئ یل یغرور من امشب خ -
اون قدر  یفکر کرد س؟ی رئ یفرض کرد  یبرام گرون تموم شد. من رو چ یل یتو به من خ  یاعتماد

اول چه قدر  یروزا یفهمم کنترل کردن تو ینم  یفکر کرد ؟یچ یعنی رویاحمقم که ندونم آزاد شدن ن
 ندم؟ دوره رو گذرو نیکه خودم ا یصورت رسخته د
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 . دیزد که دلم را به آتش کش  یپوزخند

  یچه عواقب گرانیکار د یتو یفوضول  رهی بگ ادی دیخوام ادبش کنم. با یم یا گهید زی چ یمن برا -
 . گهی کس د چیکنم، اونم به روش خودم! چون فقط به خودم ربط داره نه به ه یداره. ادبش م

توان مقاومت در برابرش را   گری. قلبم به درد آمده بود و ددیرا گرفت و به عقب کش میبازو  نیشرو
 نداشتم. 

شانه ام   یکردن دودش، دستش را رو رونی زد و بعد از ب گارش یبه س  یپک نی. شرومیرفت رونیاتاق ب  از
 گذاشت. 

 گرفتم. شیخشم دستش را پس زدم و انگشت اشاره ام را جلو با

 ؟ یدیفهم ،یخودت کن  یو وارد باز آرشام ر  یحق ندار  -

 و گفت:  دیبرق زدند. خند شیها چشم

 . دمیفهم س،یحله رئ -

 یگذاشتم کس ینم  گریبود. د یکاف  گریگرفتم و به طرف اتاقمان رفتم. د الشیخ  یرا از نگاه ب زمیت نگاه
از آن وحشت   نیکه شرو یکه قبل از افسانه بودم. همان  یشوم همان یعمل کند. م لمیخالف م   نجایا

 که بودم.   یار ی تمام ع  یشوم همان وحش یبرد. م یداشت و آرشام از آن حساب م

 

 »افسانه«

 سوء ظن فلش را از دستش گرفتم و گفتم:  با

 س؟ یاتاق رئ یرفت ی. چه جور شیچه قدر زود آورد -

 کرد گفت:  یدرشت عرقش را پاک م یدهانش را قورت داد و همان طور که دانه ها آب

 یآوردن همه تو مارستانیآقا آرشام رو از ب یوقت ش،ی نظر گرفته بودم، چند ساعت پ ر یاونجا رو ز -
 اتاق کارشون.  یاتاق استراحتش جمع شدن. من هم از فرصت استفاده کردم و رفتم تو
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 تکان دادم.  تیرا با رضا سرم

 ؟ یاز خودت جا نذاشت یاثر  دت؟یند یکس -

 را به عالمت نه تکان داد.  سرش

 نه خانم، مراقب بودم. -

 باشه برو که گفت:  میرا از نظر گذراندم و خواستم بگو  شیتا پا سر

 خانم! دیببخش -

 ادامه داد: دیام را که د یسوال ی افهیق

 د؟ یرو خواست سی چرا اطالعات کامپوتر رئ -

 گفتم:  یخون سرد با

 ؟ یدخالت نکن  هیکار بق   یندادن تو ادیبهت  -

انداخته  نیی سرش را پا  دمید یاما انگار واژه ها را گم کرده بود. وقت دیبگو یز یرا باز کرد تا چ  دهانش
 گفتم:  دی گو ینم یز یچ گریو د

 اره؟یشده، سر در م   یمخف  یها لیو فا وتریاز کامپ نجایا یک یدون  یم -

 تکان داد. نییرا چند بار باال و پا  سرش

 گند اخالقه. کمی یول آره،  -

چنگ   زیم  یمرد به اتاقم، باز کرده بودم، از رو نیقبل از ورود ا ش،یپ یرا که چند لحظه  میمو کش
 رفتم گفتم:  یزدم و همان طور که به طرف در م

 . ششیمن رو ببر پ -

 رفتم.   رونیبرود. سپس من هم ب رونی تا از اتاق ب ستادمیدر را باز کردم و منتظر ا سپس
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لب ها و   یداده بود. زبانش را رو هیخوردم. به نرده ها تک کهی اتاق،  رونیآشنا در ب ینگاه دنید با
 .  دیکش شی ها شین

چند ساعت   نیدر تمام ا یعنینرفته بودم.   رونیچند ساعت، از ترس از اتاقم ب نیکل شب و در ا در
حاال که خونم را خورده جنون گرفته؟ پس چرا وارد اتاقم نشد و کارم    ینعیبود؟   ستادهیاز اتاقم ا رونیب

 را نساخت؟ 

 ام گفت:  ستادهیهمان طور ثابت ا دیکه د مرد

 م؟یبر  دیایشد؟ نم یچ -

توانستم از آن  یاما نم دمیچشم د یسکوت باال گرفتم. متعجب شدنش را از گوشه  یرا به معنا دستم
تا خونم را   ندازدیب  رمی و کجا گ یکردم معلوم نبود کِ  یحاال خالصش نم نیپسر چشم بردارم. اگر هم

 بخورد. 

شد؟ خبر قدرت و   یآوردم چه م یپسر م نیسر ا ییطرفش رفتم. عقلم هشدار داد. اگر االن بال به
خونم را بخورد، آن وقت اگر   خواست ینفر م  کی. االن چدی پ یداخل کل انجمن م شتر یمن ب یروین
 شوند؟  ینفر را هم از سر راهم بردارم، چند نفر م کی نیا

 ی. مدمیچشم د یبرداشتم. پوزخندش را از گوشه  شی و نگاهم را از رو دمی کردم و عقب کش اخم
کرد؟ من که تا چند روز    یم یراهم کنار بزنمش. به هر حال چه فرق یتوانم از جلو  یدانست که فعال نم

 نکنم.   یتراش ندشم نیاز ا شتریکردم، پس بهتر بود فعال ب یرفتم و کلشان را نابود م یم  نجایاز ا گرید

شدم، مشغول گوجه   یرد م شی توجه به او همان طور که از جلو یرا داخل دستم گرفتم و ب میموها
را زمزمه کردم که در    یرفتم ورد یهم پشت سرم آمد. همان طور که م  گریبستنش شدم. آن مرد د یا

شد.   یجمع تر و راحت تر م المی خ  یطور  نیجز خودم نتواند بازش کند. ا یاتاقم بسته شود و کس 
 توانستم حواسم را جمع کنم. یراحت تر م 

 طرف.  نیاز ا -

  ری شدم. در مس دیتم و وارد تونل جدانداخ ینگاه میداد ن یرا نشانم م دیراه جد  کیمرد که داشت  به
به دلم چنگ انداخت.   یز یچ یبود. لحظه ا یهم بود که انگار مخف گریراه د کی  شگاه،یورود به آزما
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. خشم و دیکشدرونم زوزه  یببرد. گرگ  نی داشته باشد و بخواهد من را از ب یمرد نقشه ا نینکند ا
 ام؟  نهیگرگ کی من  ایبه وجود آمد که آ میسوال برا نیاز قبل ا شتریاضطراب گرگ را احساس کردم و ب

 

گذاشتم و  نیزم یرا رو میشدم. در همان حال پاها رهی خ میبود دهیکه داخلش رس یدیسالن جد به
 یها ستمیاز س پر یشک کرده بودم. اتاق  یبود و الک لیدل  یبلند شدم. انگار احساس اضطرابم ب

 بود.  میرو به رو یوتر یکامپ

 ؟ یهست  ی! کبه؟یغر -

حال خشن بود. مرد که جلوتر از من وارد شده بود، کنارم   نینازک، خش دار، مردانه و در ع  ییصدا
 آمد و زمزمه وار کنار گوشم گفت: 

  یدنده است، با زور کار  هیمرد لجباز و  نی. ادیبا خشونت رفتار کن دینکن  یمرد سع نیا ش یبهتره پ -
 ده.  یرو انجام نم

 را به عالمت باشه تکان دادم.   سرم

جلوتر رفت. دنبالش رفتم و وسط سالن   یاز بابت رفتار من راحت شده باشد، کم  الشی که خ انگار
 .ستادمیا

که دور تا دور اتاق   یز یم  یمختلف پر شده بود و بر رو  یدر اندازه ها ییتورهایتا دور اتاق با مان دور
را پوشانده بودند.  زی م یشد که کل سطح رو یم دهید وستهیپ  ییها دیشده بود هم صفحه کل دهیکش
دانستم. در وسط اتاق   یدر موردشان نم یز ی وجود داشت که چ  ییها زی م زیچ  یارتفاعش هم کل یرو

 وجود نداشت.  یگر ید زیگردان چ یهم جز چند صندل

 رو کال مهر و موم کنم.   نجایدِر ا دی کنم با یهوم! فکر م  -

  یوجه ممکن به گوش م نیتر ک یاز نزد شیاست اما صدا یاز هر آدم یاتاق، خال دیرس ینظر م  به
 کنم.  شیدایکردم و نگاهم را دور تا دور سالن گرداندم تا پ زی را ر می. چشم هادیرس

  رییباره تغ کیدادند، به  یمتفاوت را نشان م زیچ کی ها که هر کدام تا به االن  توریمان ی صفحه
 کردند. 
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 د؟ یهست یشما ک  -

که  یها نقش بست. با تعجب به مرد توریمان یحال با نمک، داخل همه  نی رنجور و در ع یا افهیق
 کرد.  یع اطال یباال انداخت و اظهار ب یآورده بود نگاه کردم که شانه ا نجایمن را تا ا

شده بود، معذب  رهی که به من خ یینگاه ها ادیکردم و همان طور که از تعداد ز سی را خ میها لب
 شده بودم، گفتم: 

 د؟ یاول خودتون رو نشون بد شهیبگم... م یما... خب... چه جور  -

 تکان خورد.  شانیباال انداختند و لب ها ییابرو ریتصاو

 ؟ ین یمن رو بب یتون ینم  یبگ  یخوا یم -

 کرد.  یرا به من القا م یموضوع حس بد  نی به من زل زده بودند و هم ریتصاو ی همه

 دختر رو ندارم.  هیسر و کله زدن با  یحوصله  گهیرو کار کردم و د شبیخسته ام. کل د یل یمن خ -

 را بزند که با هول گفتم: یجلو آمد تا دکمه ا دستش

 دارم. لطفا! وقت ن ادیمن ز د،ینه نه، صبر کن  -

  رهیبه سقف خ ینشسته بود لم داد و همان طور که با کالفگ   شیکه رو یا یصندل یو رو دیکش یآه
 شده بود گفت: 

 زود باش.  -

 د؟ یکن یرو شفاف ساز  لی فا هیشه خواهش کنم برام اطالعات  یم -

 ُسر داد.  میهمان حال نگاهش را رو در

 اطالعات؟  -

 کردم و گفتم:  نییرا چند بار باال و پا  سرم
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شده    یمخف یها لی خوام فا یفلش منتقل شده. حاال م هیبه  وتریکامپ  کیآره تمام اطالعات داخل  -
 . دیکن دایاش رو برام پ

 شد.  متفکر

 رسه؟ یبه من م یوسط چ  نیخب ا -

 فکر نکرده بودم.  نجایکردم. به ا اخم

 ؟ یچ -

 برات کار کنم که، نه؟ یجور  نیبخوام هم یار ندار رسه؟ انتظ ی به من م یمن؟ چ -

از مرد داخل   زیچ چیبه مرد کنار دستم نگاه کردم. تنها جوابش شانه باال انداختن بود. انگار ه یسوال
 دانست.  ینم توریمان

 ام زمزمه وار کنار گوشم گفت:  ی کرد، مرد کنار  یکه ساعت ده صبح را اعالم م ریآژ یصدا دنیشن  با

 برم.  دیبا گهیمن د -

 گفت:  توریداخل مان  مرد

.  دیمن ندار یبرا ری دندون گ شنهادیپ چیتموم شده. شما هم که ه یطور که معلومه ساعت کار  نیا -
 دکمه آورد که گفتم:   ی. دستش را جلودیو مزاحمم نش دیحاال بر  نیپس هم

 کنم.  یصبر کن، خواهش م  -

 : گفت 

 به استراحت دارم. به سالمت!  اجیمن خستم و احت  -

  ادیچفت شده فر یدر هم رفتند. با دندان ها میشدند. اخم ها اهیس  تورهایبعد دکمه را زد. تمام مان و
 زدم: 

و   روزیمنم خستم. منم کل د ؟ی ش  یفقط خودت خسته م یفکر کرد ستم؟یمن خسته ن یفکر کرد -
 از تو کار کردم.   شتریب  یل یبودم و خ  داریب شبیکل د
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 بود کنار زدم و گفتم: دهیرا چسب  میکه بازو یدست

! من  نیش ی داره و شاخ م  یهوا برتون م م،یدار اجیما بهتون احت نیفهم یکه تا م ن ییشماها نیهم -
 دارم.  ازیچه قدر احمقم که به تو ن

واردش   گر،یرفتم و بالفاصله، بدون توجه به مرد د یروج حرف ها، به طرف خ  نی بعد از گفتن ا سپس
 اتاقم شدم. یشدم و راه 

کردم بدون توجه به احساس   یهم گذاشتم و سع یرا رو  می. چشم هادمیو طاق باز خواب میجا سر
 از حد درونم آرام باشم.  شی ب  تیعصبان 

 داخل آمد.  یباز شد و کس  در

 د؟ یرفتار کرد  یخانم چرا اون جور  -

چون من وارد   دیکه آن ورد را خوانده بودم؟ شا یمرد است باز. چه طور وارد اتاق شده وقت نی! اآه
 ندارد توانسته است وارد بشود. یبد تی مرد ن نیهم چون ا دیشا ایشده   یاتاق شدم جادو خنث 

 ذاره. یبراتون م یشرط سخت تر  دیشب که به اتاقشون بر ن،یرفتار رو کرد نیحاال که ا -

انجام کارم   یهکر برا کیبه   دیشوم، با یانجمن محسوب م یها سی از رئ  یکی  بای ن که تقرم چرا
دست   ریانجمن است و ز  نیدستور بدهم؟ او عضو ا دی خواهش کنم؟ چرا نبا  دیالتماس کنم؟ چرا با

 خواهش کنم؟  دیمن، مگر نه؟ پس چرا با

 د؟ ین یه نببشه هم شما صدم یتا هم اون راض  دیچه کار کن  نیخوا  یحاال م -

انجمنم؟ مگر نه  نیمگر نه که من قدرت ا ردست؟یز کی تواند به من بزند  یم یچه صدمه ا صدمه؟
 دارد؟  یانجمن به من بستگ ن یا شتریقدرت ب نکهیا

 را به دندان گرفتم و بلند شدم. آب دهانم را قورت دادم و گفتم:   نمیریز لب

 !اریبرو برام خون ب -

 درجه گشاد شدند.  نی تا آخر شیو چشم ها  دندیباال پر شی ابروها
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 . دیستیخون؟ شما که خون آشام ن ؟یچ -

حدس   را دورشان حلقه کردم و همان طور که طعم شور خون را  میرا باال آوردم و دست ها میزانوها
 زدم دوباره تکرار کردم:  یم

 !اریبرو برام خون ب -

 در هم رفتند. شیها اخم

 . ستمیمن که غالم حلقه به گوش شما ن -

 تعجب گفتم:  با

 تموم شده، پس برو.  تتیتو که مسئول ؟یگیحرف ها رو به من م نیو ا یینجایپس چرا االن ا -

 زدم.   لبخند

 ! یونیو تو، زنده بودنت رو به من مد ستمی. من رئیبر   یتون  یاما فعال نم -

 را کج کردم و ادامه دادم: سرم

استراحت   ی بر   یتون یم گهیداره. بعدش د یچه طعم نمیخوام بب  یم  ار،یجام خون تازه ب  هیبرو برام  -
 . یکن

 سرش را متاسف تکان داد و گفت:  ه،یعاقل اندر سف یبا نگاه  مرد

 . دیش یم  مونیاز خوردنش پش  -

 : دم یسرش را به طرفم برگرداند پرس  یکردم. وقت شیبرود که صدا رونیب  خواست

 ه؟ یاسمت چ -

 آرمان.  -

 چند سالته؟ -

 ژکوند زد.  یلبخند
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 سالمه! جدهیکه ه شهیم یسال  ستیب -

و هشت   ی باال رفته، رفتنش را تماشا کردم و با خودم فکر کردم که چه قدر جوان تر از س   ییابروها با
 زد.  یساله ها م

 

 *** 

بودم،  دهی بلع  کبارهی را که به  ی. تمام خوندمیدو ییمعده ام به طرف دستشو  اتیباال آمدن محتو با
 اوق زدم و باال آوردم.  

  یچه قدر اصرار کرد که از خوردنش منصرف شوم اما انگار آن لحظه عقل در سرم نبود. نم آرمان
را بکنم. حاال    یعقل  یب نیخواست ا یدلم م یل یخواستم خون بخورم اما آن لحظه خ یدانستم چرا م

 که چرا گفت آن را نخورم.  دمیفهم یم

داخل جام را نخوردم اما بعد از رفتنش بدون   اتیقلوپ هم از محتو کی یداخل اتاقم بود، حت یوقت تا
ام هم هنگ کرد و همه اش را پس   چارهیب ی. معده ختمیتمامش را داخل معده ام ر د،یترد یلحظه ا

 زد.

زل زدم. باز هم  نهیخودم در آ ریو با نفس نفس به تصو دم یصورت عرق کرده ام آب پاش  یرومشت   با
زودتر حافظه ام را به دست   دی. باختیصورتم بود اعصابم را به هم ر یکه رو ی کمرنگ یرگه ها دنید
 شدم.   یم وانهیآوردم وگرنه د یم

  یا افهی آرمان در وسط اتاق که با ق دنیرفتم. با د رونیب  ییاز خشک کردن صورتم از دستشو بعد
 شده بود، گفتم:  رهی و حاال به من خ یی نگران به در دستشو

 ؟ یهنوز نرفت -

 را نگاه کرد و گفت:  میتا پا سر

 نه، نگرانتون بودم.  -

 : کردم گفتم یرا باز م  میمبل نشستم و همان طور که کش مو یرو
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 . نی بش یبر   یخوا یجمع. اگه نم یفعل ها نی شما و ا نیا الِ یخ یب -

که  یتر از آن مرد افهیخوش ق   یل یخ  دیبود. شا افهیشدم. خوش ق قیچهره اش دق ی. رونشست
 تر از سپهر.  افهیکرد. خوش ق  یمعرف  سیخودش را رئ 

 ؟ یجمع! خوب  یفعل ها  الیخ یباشه، ب -

 زدم.   لبخند

 خوبم.  -

 که انگار آخر منصرف شد.  دیبگو  یز یبار دهانش را باز و بسته کرد تا چ چند

 : گفتم

 ؟ یبگ یخوا  یم یچ -

 دردناک کردم.  یگرفت و سرفه ا میو گلو  دیلرز میصدا

   ؟یدیرو د  سیتو رئ -

 و گفتم: دمیسوال و َشکم، خند نیتوجه به ا یرا عوض کرد؟ ب  حرفش

 باشمش و معشوقه اش باشم؟ دهیکه ند ستی به نظرت احمقانه ن  -

 انداخت.  نیی را پا  شیفروغ شد انگار. سرش را تکان داد و چشم ها یب نگاهش

 آره احمقانه است.  -

 بلند شد و گفت:  ش یحرکت از جا کی با

 . دیبرم خانم. خوب بخواب  دیبا گهیمن د -

 زدم و گفتم:  یلبخند

 بابت خون ممنون.   -
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 زدم و ادامه دادم:  یچشمک  سپس

 هرچند که بهم نساخت.  -

تخت انداختم و به فکر فرو رفتم. چشم   یرفت. بعد از رفتنش خودم را رو رونیزد و بعد ب  یلبخند
شرط باشم که  کیبه دنبال  دی. بادمیخواب   یم دیسوخت اما مهم نبود. امروز هم نبا یاز خواب م میها

 کند.  یرا راضهم بتوانم انجامش بدهم، هم آن مرد هکر 

خودم   د یبخواهد. اما نه، با یز یبهتر بود خودش از من چ دیتوانست رامش کند؟ شا یم یز یچ چه
 داشته باشد که نتوانم انجامش بدهم. یگفتم. ممکن بود خواسته ا یم یز یچ

هم رفتند و فرصت   یسرکش گرم شدند و رو یبا حالت  میخواستم بخوابم، چشم ها ینم  نکهیوجود ا با
 را از من گرفتند. یر کردن هر فک 

  ایکرد  یکار را م  نیشدم. از عمد داشت ا اریکرد، هش ی را صاف م   شیکه داشت گلو یکس  یصدا با
 گرفته بود؟ شیواقعا گلو

 یخوابم برده بود. با صدا نیتمر یلباس ها نیخسته ام را آرام از هم باز کردم. باز با هم یها پلک
 داخل اتاقم آمده بود؟  یدوباره، مغزم باال آمد. چه کس یسرفه ا

  دنیآرمان که انگار از پر دنیکه با د  اورمیب  رونی ب بمیرا از ج  میو خواستم چاقو  دمیپر میاز جا عیسر
 راحت شد.   المی بود، خ دهیمن ترس

 نترس منم. -

 و گفتم:  دمیآوردم و ضامنش را کش رونیکردم و چاقو را ب  اخم

 اتاق من؟  یتو یا ی ب یهر موقع که خواست یتون  یگفته م یک -

 باال آورد و گفت:  میرا به عالمت تسل دستانش

 اومدم.  یواقعا اگه الزم نبود نم  یول  دیببخش -

 و گفتم:  دمیکش یآه کالفه
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 خب بگو.  یل یخ -

 دستم اشاره کرد و گفت:  به

 تا بگم.  نییپا  دیاری اول چاقو رو ب -

آوردم. با کمک کف   نشیی دستم که هنوز چاقو داخلش بود و به طرفش گرفته بودم نگاه کردم و پا به
 کردم.  شیشلوارم فرو بیاش را دوباره داخلش جا دادم و داخل ج  غهیت  گرم،یدست د

 رفتم گفتم:  یتخت م  یبه آرمان نگاه کردم و همان طور که به کناره  بعد

 خوب شد؟  -

  میکرد و چشم ها یدرد م می. پاهادمیرا پوش  میخم شدم و کفش ها یم، کمتخت نشست یلبه  دوباره
 میکردم تمام استخوان ها یکرد، احساس م یاز قبل سوزش گرفته بود. از بس تنم درد م شتریهم ب

 است.   دنیدر حال ترک

 کار دارم.  یل یخ یاومد یچ یزود باش بگو برا -

 لب غر غر کنان گفتم:  ریسپس ز و

 خوابم برد.  یک دم ینفهم -

 کرد گفت:  ی شد و همان طور که نگاهم م نهیبه س دست

 در اتاقتون بود؟  یبود که جلو یپسره ک  نیا -

پسر؟   نیکردند، متوقف شدند. ا ی را پاک م  میکفش ها  یکم رنگ خاک رو ی ه یکه داشتند ال دستانم
در   ی. مگر هنوز جلوستادمیا شی نارش رفتم و ناباور جلوکمرم را صاف کردم و بلند شدم. با شک ک

 بود؟

 ؟ یگیرو م یک -

 طرف در رفت، آن را باز کرد و گفت:  به

 بود، کنار نرده ها.  ستادهیجا ا نیهم -
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 شد. رهیبه چهره ام خ  تی نگاهش کردم که در را بست و با جد یسوال

 ششی هم که از پ یبود. وقت  نجایا ن،یشاه  شیپ می تا بر میرفت  یم رونیاز اتاق ب میداشت یوقت -
وارد اتاق   د یداشت یکه وقت دیبود  یبود. احتماال اون قدر عصب   نجایباز هم ا میو وارد اتاق شد میبرگشت

رفتم  یم اقتونهم داشتم از ات ی. وقت دیبار یاش َشر م  افه ی. از ق دمیمن د یول  دش،یدیند دیشد یم
بردنتونه.   نی از ب یبرا  یم. مشخص بود که دنبال راهدر بود. باهاش چشم تو چشم شد یباز هم جلو

 : د یخواست جواب مثبت بشنود پرس  یکه انگار نم  یبا حالت

 پسر که خونتون رو نخورده، خورده؟ نیا -

 گفتم:  یانداختم و تک کلمه ا ریرا ز سرم

 خورده.  -

 اش برآمده شد. گفت:   یشان یپ یرو  ی. سرخ شد و رگدمیشدن عضالت صورتش را د  منقبض

 از گردن؟  -

 کنم، گفتم: یخال یخواستم سر کس  یکه م یت یعصبان با

 ؟ یپرس  یسواال رو م  نیچرا ا -

 باال رفت:  شیصدا

 از گردن؟  دمیپرس -

تکان دادم. انگشت دستم   یو سرم را به عالمت منف دمی اش ترس یبا نگران ختهیو آم  یلحن عصبان  از
 را باال آوردم و گفتم: 

 شده بود، از دستم خونم رو خورد.  یدستم زخم  یتوق -

 و گفت:  دینامحسوس کش یول  قیعم  یانگار نفس ینه ول ای  دمیدانم درست د ینم

 خوبه.   -

 سمت در اشاره کردم. به
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 در نبود.  یجلو یاالن که کس -

 از من فاصله گرفت.    یفرو کرد و کم شیرا داخل مو ها دستانش

 خواد. یخوردن خون تو نم یرو به اندازه  یچیه گهیرفته دنبال نقشه. االن د -

 زار گفتم:   یحال با

 . رنیشن تا قدرتم رو بگ یم کی تحر یشتر یافراد ب یجور  نیچون ا ارمی سرش ب ییتونم بال ینم -

 به طرفم برگردد آرام گفت:  نکهیا بدون

 دونم.   یم -

دسته اش گذاشتم و سرم را در   یداخل اتاق نشستم و دستم را رو یها یاز صندل یکی  یرمق رو یب
.  دیترک یمال من نبود شروع به حرف زدن کردم. دلم داشت م  گریکه انگار د یی دست گرفتم. با صدا

 نداشتن هاست.  نیاز بدتر یکیهم صحبت بودن،   یب

ازش   یچیکه ه یه ا. هر لحظه گذشتادیسرم ب ییبال هی ترسم   یخسته شدم. هر لحظه م گهیمن د -
مثل اون شبنم   یکیترسم بهم حمله بشه و منم بشم  یچشمم. هر لحظه م یجلو ادیم ادی نم ادمی

تونم به   ینم یمونده و جونش به خطر افتاده. حت نجایبدبخت که فقط به خاطر زنده موندن من ا
باعث   رن، ی خوره. باعث شدم شبنم رو گروگان بگ یحالم از خودمم به هم م گهیکنم. د اعتماد یکس

دونم   ینم گهیانجمنا شدم. د نیب  یر ی درگ نیبشن، باعث ا  لیتبد  یشدم اون همه آدم و جسد به زامب
 بکنم.   دیکار با یدونم چ ینم گهیغلط. د یدرسته و چ یچ

م را پاک شده از گوشه چشم ی نشسته بود را قورت دادم و قطره اشک جار   میکه داخل گلو یبغض
 ! دمیکش  ینم گری. ددمیکش ینم  گریکردم. د

 نشست.  کمیبه طرفم برگشته بود، نزد میکه وسط حرف ها آرمان

همه  نیکه ا نیبا ا بت،یج یتو  یچاقو رو گذاشت  نیکه ا نیدونم. اما هم  یاز تو نم یچ یمن ه -
  ،یگیاحساساتت رو م یکه بهش اعتماد ندار  یبه کس  یکه دار  نی. هم یترس  یم یعن ی ،یقدرت دار 

 فهمم. یرو نم   زیچ هیمن  ی. ول یخسته شد یعنی
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از اشک پر شده بود، منتظر نگاهش کردم تا ادامه   یا هیکه با ال ییرا باال آوردم و با چشم ها سرم
 بدهد.

 ؟ یچرا فرار نکرد ؟یموند نجایچرا ا -

 زدم و گفتم:   پوزخند

 آقا آرمان.  یاشخورد باهوش تر ب  یبهت م -

 گذاشتم و سرم را با دستانم گرفتم.   میزانو ها یرا رو میها آرنج

   اد؟ینم ادتی رونیرو اون ب یکس  نکهیبه خاطر ا  ایبه خاطر شبنم؟  -

 صدادار زد و ادامه داد:   یپوزخند

 شتر؟ یبه خاطر قدرت ب دمیشا ای -

 گرفته، همان طور که با بغض در چهره اش زل زده بودم، براق شدم. ییرا باال آوردم و با صدا سرم

  شترم؟یمن دنبال قدرت ب  یتو واقعا فکر کرد شتر؟یبه خاطر قدرت ب  -

 را از صورتش گرفتم و گفتم:  میزدم و رو یصدادار   پوزخند

  یوقت  یل. وی بکن  یفکر  نیهمچ یچند روز کردم، حق دار   نیا یکه من تو ییکارها  نی. با ایحق دار  -
 . یکن قضاوتمم نکن  یپس سع  یشناس  یمن رو نم  یگ یخودت م

 چشمم کنار برود. یجلو ی هیدهانم را قورت دادم و چند بار پلک زدم تا ال آب

چرا فرار نکردم؟ آره خب، به خاطر شبنم، به خاطر خودم، به خاطر حافظه ام، به خاطر   یپرس یم -
دنبال قدرت   یکن  یهنوز فکر م ای  ؟یدیکه داشتم. حاال فهم یکه دنبالم بود، به خاطر ضعف یخطر 

که  یبود ی دختر  هیترسم. تو اگه   یترسم؟ آره م یم یعن ی بمی ج یذارم تو یچاقو م  یگیم  شترم؟یب
  ؟یکرد یکار م  یچ ؛یکرد ییو چه کارا یبود  یک یدونست یاومد، نم ینم ادتیاز گذشته ات  یچیه

ها رو   ی زامب دیو بهت گفتن با یگروه خون آشام بود هی نیب  یچشم باز کرد یحاال فکر کن از وقت
 متا ضعفت رو ک  یمسخره و سخت رو دنبال کن ناتیتمر  یسر  هی. فکر کن صبح تا شب یکنترل کن
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کرده به خاطر تو    یکه خودش رو دوستت معرف یکی. فکر کن صبح تا شب بهت حمله بشه و یکن
 گروگان گرفته بشه.  

 شده بود، ادامه دادم:  لیکه به ضجه تبد ییچهره اش که متفکر بود زل زدم و با صدا به

شد   یکه بهم م یی. از حمله هادمی ترس  یسرم بود م  یکه تو یی. من از اون زمزمه هادمیترس یمن م -
  ؟یچ یعنی  نایا یفهم  یخورد وحشت داشتم. تو م یکه وسط حموم به پشت گوشم م یو نفس سرد

شه.   شتریخواستن تا قدرتشون ب   یگروه ها معلوم شده بود. همه من رو م یهمه  شی من پ تیهو
  نجایاز ا رونی شناختم نه ب یم  نجایاز ا رونی رو ب یبمونم. نه کس نجایا نکهینداشتم جز ا یهمن را

  یرفتم چ یم رونیاگه ب  ؟یچ رونی شد، ب یدو بار بهم حمله م یابهت، روز  نیبا ا  نجایداشتم. ا یتیامن
 ؟یدیترس  ینم  ؟یدیترس یاومد نم یهمه بال سرت م نیشد؟ تو اگه ا یم

کرد، بلند شدم و کنار پنجره رفتم. داغ دلم تازه شده بود. دلم به  ینگاهم م یکنار او که حاال با ناراحت از
گشتند؟ اصال   یبودند؟ اصال به دنبال من م  یخانواده ام در چه حال یعنیسوخت.  یحال خودم م 

واکنش نشان   شتام هم دا ین یآمدن کرده بودند و ب  نیی شروع به پا میدارم؟ اشک ها یخانواده ا
 ؟ یرا هم کنترل کن ت ی اشک ها یتوان  ینم  یکه حت یوقت  ستیداد. مفهوم قدرت چ یم

سر درد دلم باز کرده بودم؟ حاال او نقطه ضعف من  بهیغر  کی شیکردم. چرا پ   یم یمان یپش  احساس
 بود.   دهیرا فهم

  دیکم کم با گریرفت. د یم  یکیشدم. آسمان رو به تار  ره ی کرد خ یکه داشت غروب م  یدیخورش به
 کردم. یشرطم را آماده م

 را پاک کردم.  سمیو با پشت دست صورت خ   دمیام را باال کش ینیب

 .  یستی. دنبال راه فرار نیکن یاونا رفتار م لیطبق م یتو هنوز هم دار   یول -

کرده بود، به طرفش برگشتم  دایکه دوباره قدرت خودش را پ  ییو با صدا دمیام را دوباره باال کش ینیب
 و گفتم:  ستادمیو دست به کمر ا

  ؟یزبونم حرف بکش ری تو رو فرستاده تا از ز نیشرو -

 خوام کمکت کنم.  یمن فقط م -
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 تمام گفتم:  یحس  یب  با

 ؟ یکمکم کن یخوا  یچرا م -

 فکر کرد و گفت:  یشد. کم نهیآمد و دست به س میبلند شد. رو به رو  شیجا از

 خوش داشته باشه.  انیخوام داستانت پا یکه م مییدست از آدما من از اون -

 را از نظر گذراندم و گفتم:   شیتا پا سر

 نه؟ یهم لتیکه تنها دل یمطمئن  -

 فکر کرد و گفت:  یکم

 هم داشته باشم.  گهید لیدل هی دیشا -

 تنگ شده، گفتم:  ییزدم و با چشم ها یکمرنگ  لبخند

 ؟ یلیچه دل گه؟ید لیدل هی -

 با نمک گفت:  یا افهیق با

 .گمیداستانت خوش شد، بهت م انیپا نکهیبعد از ا -

 یاعضا ی هیداستان اگر خوش شود، او هم مانند بق  انیفکر کردم که پا نیجمع شد و به ا لبخندم
 رود.  یم  نیانجمن از ب

 خواب بوده.   هی نایا یهمه  مینیو بب  میبش  داریشد ب یکاش م  -

 زدم و جواب دادم:  یکه در سرم افتاده بود، پوزخند یدادن به فکر  تیاهم بدون

و تا سر حد   دمیچند ماه رو زجر کش نینبودن. من هر روِز ا یواقع  نقدریوقت ا چیمن ه  یخوابا -
 تونم تحملش کنم. ینم  گهیداستان تموم شه. د نیا یماجرا دوارمی . فقط امدمیمرگ ترس

 متفکر گفتم:  یا  افهیکردم بحثمان را منحرف کنم. با ق یو سع  دمیکش یق یعم  نفس

 جالبه ها.   یول -
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 ام متعجب شد انگار.   افهیلحن و ق  رییتغ از

 ؟ یچ -

 . یزن  یدونه اش باهام حرف م هیتو. هر دفعه با  ایمن شما هستم  ستیمعلوم ن  نکهیا -

 بانمک زد و گفت:  یلبخند

 کنم.  یجمله ها رو گم م نیهم یبرا ،یترسم روم چاقو بکش  یم  نمتیب  یچون تا م -

  دشیبودم و تهد دهیچاقو کش  شیچند بار مالقاتمان چه قدر رو نیگفت. در ا ی. راست مدمیخند
 کرده بودم. 

  زیچ هی دیحتما با یکه صبح استفاده کرد یمخصوصا با اون لحن ؟یکن  کاریبا شرط چ یخوا  یحاال م -
 . یدهن پر کن براش آماده کن

 را به دندان گرفتم و گفتم:   نمیریز لب

 دارم براش. ییفکرا هی -

 

 *** 

 ؟ی قولم حساب کن یرو ی تون  یم  ه؟ینظرت چ -

 . دیو بلند خند مستانه

  یمحقق بشه، خودم رو تو ستیکه معلوم ن یبه خاطر حرف  یاحمقم؟ فکر کرد هیبه نظر تو من  -
 گزارش بدم؟  سی رو به رئ زی االن برم و همه چ نیممکنه هم یکن  یمندازم؟ فکر ن  یدردسر م

 خودم ساخته بودم گفتم:  یکه در ظاهر برا یاعتماد به نفس  با

  وتریبا کامپ یکار  یچون کس دهینم یادیز  تیبه تو اهم  یجا کس نیکردم. ا ق یمن در موردت تحق -
  یحرفت رو حت  یکس  جهی. در نتیانجمن ندار  یتو ینفوذ چیهم برعکس دکتر، ه نیهم ینداره. برا
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کنه؟ اصال به من   یداشته رو باور م  یکه مشکل روان یهکر  هیحرف  یکنه. به نظر تو، ک  یباور هم نم
 رو نابود کنم؟    نجایکه بخوام ا ادیم

 و ادامه دادم:  دمینامحسوس کش یول  قیعم  ینفس

برم و مسلما تو هم   یم نی تمام اعضاش رو از ب و نجایا گه،یحاال انتخاب کن. من تا چند روز د نیهم -
کردن رو   یشانس زندگ ،یرو که گفتم انجام بد ی. اما اگه کار یش  یم یاجساد، متالش ی هیبق  نیب

 . یدار 

 بود.  دایکامال از صورتش هو نیبود و ا  یناراض

 شه؟ینابود م  نجایشه و ا یم  یاز کجا بدونم تمام فکرات عمل ؟یزن  یحرفت نم   ریاز کجا بدونم ز -

بود، زل زدم تا بتواند   توریکه در مان یکه در وجودم داشتم به چهره ا یکردم و با تمام اعتماد سکوت
 صورتم کردم و گفتم: ی مهی کمرنگ را هم ضم ی. پوزخند ندیعمق غرور و اعتماد به نفسم را بب

. نمونه اش  ارمیم ارم،ی ب یسر کس  یی. بخوام بالستیروغ و کلک تو کارم ن . دستمی من از جنس شما ن -
  یتو از شرم در امان م یعنی ادی سرت ب  ستیقرار ن ییبال  گمیم یجناب آرشام خان. پس وقت نیهم
 مطمئنم.  ن یشه و من از ا ینابود م یعنیشه   ینابود م نجا ی. و اگر گفتم ایمون

 مکث گفت:  یاز کم بعد

 فلش رو بنداز باال.   -

  یکوچک ی چهی . سپس دردیاز باال آن را به طرف سقف کش  یَمِکش یرویرا که باال انداختم، ن فلش
 شد.  دهیداخل سقف اتاق باز شد و فلش به داخلش کش

 کنار مرد قرار داشت. آن را در دستش گرفته بود. گفت:  ر،ی بعد فلش هم داخل تصاو یا لحظه

  ؟ یخوا یم  یچ قایدق -

 که داخل دلم جوانه زده بود، گفتم:  یدیکه راحت شده بود و ام یال یخ  با

 که مربوط به باغ ممنوعه است.  یاطالعات  -
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 را تکان داد و گفت:   سرش

که ما  یز ی وقت اون چ چیبدون ه  ی. ولرمیگ  یم نتیکنم و پر  یتا صبح اطالعات رو برات آماده م -
من با تو مطلع   یکس از همکار  چی که ه نهیا یخوام بکن  یکه م یافته. تنها کار  یاتفاق نم  میخوا یم

 .مانجمن تفرقه بنداز  یخوام تو  یبفهمه که من م یو کس  فتهی خوام جونم به خطر ب ینشه. نم

 زدم.   یپوزخند

 . یاش فکر کن هیبه بق  ستین  یاز ین  ر،ی بگ نتیفقط اطالعات رو پر -

 میابرو نیشرو دنیخوابگاه که شدم با د ی. وارد سالن اصل دمیکش  قیعم  یآمدم و نفس رونیسالن ب  از
 . کنارم آمد و گفت: دیباال پر

 م؟ یبخور یدنیبا هم نوش   یوقت دار  -

 را تکان دادم و گفتم: سرم

 . کارمی فعال که ب -

 . با لبخند گفت: اوردی خودش ن یاز جوابم جا خورد اما به رو انگار

 اتاق من. میبر ایپس ب  -

 اتاق گرفت و منتظر شد تا من جلو بروم.   یدستش را به طرف ورود سپس

ضربان   یتوانستم بفهمم که صدا  یخورد و م   یمن ُسر م یشد نگاهش رو یکس از کنارمان رد م هر
شد اگر تمام    یخواهد خونم را تا آخر بمکند. واقعا چه م یکند و دلشان م  یشان م وانهیقلبم دارد د

 شد؟  یکابوس بود و باالخره تمام م کیها  نیا

باز کرد. منتظر ماند تا جلوتر  وارد شوم. وارد اتاق   میاز او حرکت کردم. همراهم آمد و در را برا جلوتر
با من چه کار داشت؟ اصال حوصله اش را   یعنیکه وسط اتاق قرار داشت نشستم.  یمبل  ی. رومیشد

خواست در   یم  ایرا کتک زده بودم با من حرف بزند  سودایآ نکهیا یخواست برا  ینداشتم. حتما م
 . ردیبگ  میام تصم هیمورد تنب 
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  ینارنج ی عیکه دستش بود و با ما یبزرگ وانیگرفته شد، به خودم آمدم. ل میکه جلو   یوانیل دنید با
 رنگ پر شده بود را از دستش گرفتم. 

غذا خورده   مهیآن هم نصفه و ن شب،یبار د  نیکردم. آخر یم یو گرسنگ  یاحساس تشنگ دایشد
را سر بکشم و   وانیل  اتیقار و قور شکمم باعث شد بخواهم زودتر از حد معمول محتو یبودم. صدا

 کار را هم کردم.   نیا

 کرد.   یکه به طور مرموز لبخند زده بودند نگاهم م ییزد و لب ها یکه برق م ییمدت با چشم ها تمام

لبم برداشتم و   یرا از رو  یبماند. ن یباق  وانینخوردم و گذاشتم در ته لقلوپ را  ن یحفظ آبرو، آخر یبرا
  یرا رو وانیچند ساعت پر، ل  یکه جگرم خنک شده بود و معده ام برا ی در حال یمصلحت  یبا لبخند

 گذاشتم. گفتم:  زیم

 تونم برم؟! یرو خوردم. حاال م میدن ینوش -

 . دیخند

 داخل اتاق من؟ یایب یشد   یراض ی دنیخوردن نوش یواقعا فقط برا -

 را باال انداختم. میابرو ی لنگه

 زده.   یبشم که بهم سرنگ وابستگ نی همنش یخواد با کس  یدلم نم گهیمطمئنًا د -

  یخوردنش داخل صورتش طرح واضح   کهیو موضعش را حفظ کرد و اجازه نداد  افهی خورد اما ق جا
 . با تمسخر گفت: ندازدیب

نفس تا تهش رو سر   هی ید یباشم. نترس ختهیر دی جد  زیچ هیل هم آب پرتقا  نیداخل ا دیشا -
 ؟یدیکش

 زدم و مصمم گفتم:   پوزخند

 .یز ی ر  ینم دیجد یماده  -

 گفت:  شخندیاستهزا و ن با
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   ؟یقدر مطمئن  نیاز کجا ا -

 رنگ مبل تک نفره گذشتم. یقهوه ا یدسته ها یرا رو میرا از نظر گذارندم و آرنج ها  شیتا پا سر

   ست؟یاتاقتم. درست ن یهم االن تو نیهم ی. برایدار  ازی چون بهم ن -

. با خنده  ختندی ر رونی دستش ب ک یو  دیصاف و سف یکه دندان ها ی. طور دیق ی . بلند و بدیخند
 گفت: 

 درسته. درسته.  -

 گفتم:  یلبخند نیکوچک تر بدون

 برو سر اصل مطلب. تلف کردن ندارم.   یبرا یادیمن وقت ز -

 

 *** 

 نهم«  »فصل

  یرفتم. همان طور که غذاها را بر م یآشوب به طرف غذاخور  یآمدم و با دل  رونی ب سی اتاق رئ از
 افتادم. مانیگفت و گو ادیداشتم، در ذهنم به 

 *** 

 

 حمله کنم.    مانی گروه سا گاهیخوام فردا صبح به پا یخطره. م یجوِن شبنم تو -

 در هم رفتند. فردا صبح؟  میها اخم

 . ستمی من هنوز آماده ن س؟ی جناب رئ یکن  یعجله م  یدار  یکن ی فکر نم -

 انداخت و گفت:  گرشید یپا یرا رو شیپا

 . یمشخصه که کامال آماده ا یبه آب داد  روزی که امروز و د ییاز دسته گال یول -
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 تنگ شده گفتم: ییچشم ها با

 م؟ به شما کمک کن دیاصال چرا من با -

 . دندیباال پر شی ها ابرو

 خطره.   یجون شبنم تو گمیدارم م -

  ز،یم یآورد، رو  رونی ب شیرا از داخل کشو  یرفت. پاکت  زشی بلند شد و به طرف م  شیاز جا عیسر
 دستم انداخت و به آن اشاره کرد و گفت:  یجلو قایدق

 فرستادن.  یبرامون چ نیبب  -

  دنیاز... با د ییشک دستم را جلو بردم و پاکت را برداشتم و بازش کردم. چند عکس بود. عکس ها با
دهانم گذاشتم. عکس   یسالم داخلش نبود دستم را رو یشبنم که جا یعکس از صورت زخم  نیاول
دستش را   ی. طفلک شبنم. طفلک شبنم. به خاطر من انگشت هادندیدلم را به آتش کش یبعد یها
 بودند. به خاطر من احمق. به خاطر من... دهیبر

 کنن؟  کهیت کهی تن داداشم رو ت یو منتظر بمونم تا پاره   نجایا نمیساکت بش یانتظار دار  ؟ینی ب یم -

دادم از احساساتم  یاجازه م  دیکه داخل چشمم بود را پس زدم. نبا یرا مشت کردم و اشک دستم
 نسبت به شبنم سوء استفاده کند.  

پنهان کنم    زشی کردم لرزش دستانم را از نگاه ت یکه تالش م یانداختم و در حال زیم یها را رو عکس
 گفتم: 

 ؟ یخب که چ -

 سوال را نداشت.   نیا انتظار

 ؟ یچ -

 بلند شدم.  میبود زل زدم و از جا ستادهیسرم ا یپروا به صورتش که باال یب

 رسه؟  یبه من م  یوسط چ نیا -
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 کرد و گفت:  یعصب  یخنده ا تک

 ه؟یفهمم. منظورت چ ینم -

. قدش از من بلندتر بود. مجبور شدم سرم  میقدم با هم فاصله داشت میقدم جلو رفتم. حاال تنها ن  کی
 یقفسه  یلرزانم را هم در نطفه خفه کردم و انگشتم را رو ی. صدانمشی تا بتوانم بب رمی را باالتر بگ

 رسا گفتم:  ییام گذاشتم و با صدا نهیس

 رسه؟  یبه من م یکنم چ  یکه براتون م یکار  نیمن؟ در عوِض ا -

 پا و آن پا کرد و در آخر گفت:  نیا یشد. کم  یدو مردمک چشمم جا به جا م  نی ب نگاهش

 .میدیجون دوستت رو نجات م  میدار -

 را با تاسف و تمسخر تکان دادم.  سرم

نه  یدارم نه عشق  یمن االن، نه دوست اد؟ی نم ادمیاز گذشته ام   ی چیرفته که من ه  ادتینکنه  -
 .یخانواده ا

 آمد.  رونی ب شیلب ها  نیاز ب  شیبعد صدا  ینگفت. کم چیبهت فقط پلک زد و ه با

 ؟یخوا  یم یچ -

 مغرورانه زدم و گفتم:  یپوزخند

 .  یسوال درست و حساب  هیشد  نیا -

 که از او دور شدم گفتم: یرا برگرداندم و کم  میرو

 .یستگپادزهر سرنگ واب -

 اون پادزهر نداره. یول -

 به طرفش برگشتم و گفتم:   ظیغ با
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.  یکرد یفکر م نجاشیبه ا یکرد  یم قشیکه بهم تزر یهمون موقع دیمشکل خودته. با گهید نیا -
  یینداره که شبنم قراره چه بال  یتیکنم. اصال برام اهم  یبرات نم یکار  رمیمن تا پادزهرم رو ازت نگ

که حاال به خاطر نجات ندادنش ناراحت باشم و   نجایا ادینجات من ب  ی. مگه من گفتم براادیسرش ب
 خطر بندازم؟ یتو نیاز ا شتریبخوام جونم رو ب

 . مجبور بودم. میگفتم. مجبور بودم دروغ بگو  یدروغ م داشتم

 *** 

 

رفتم. کاش خون    رونی ب یاطرافم بلند شدم و از غذاخور   یه هارا که خوردم، بدون توجه به نگا میغذا
 نینداشتند. ا  یانسان ها رفت و آمد یوقت به غذاخور  چیخوردند و ه  ی آشام ها فقط خون م

 بهتر بود.   یلیخ میبرا تی وضع ،یطور 

  نمشیخواستم بب ی. نم ستیاز آن پسر خون آشام ن یفکر کردم که چرا خبر  نیاتاقم شدم و به ا وارد
برنامه  ک یزنگ خطر بود. آرمان گفته بود که ممکن است رفته باشد تا  کی  میهم برا دنشیاما ند

 شد.  یبد م  یلیطور بود که خ نی. اگر اندیانداختن من بچ ریگ یبرا

از  کرده بودم. در را که ب هیبه در تک  لیدل  یام را از در گرفتم. ب هیکه به در خورد، تک  یتقه ا یصدا با
  یدر کنار رفتم تا وارد اتاق شود. رو یآرمان، در ذهنم حالل زاده خطابش کردم و از جلو دنیکردم با د

 نشست و گفت:  یصندل نیاول

 شرطت رو قبول کرد؟  نیشاه -

 جواب دادم:  یخونسرد با

 کرد. یقبول م دیبا -

 اش نشستم.   ییرو به رو  یصندل یرو

 بوده که قبول کرده.   ی. کنجکاوم بدونم شرطت چام یدر باهات ب  یتا جلو یاجازه نداد یتو حت  -

 زدم و گفتم:  یشخندین
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 محرمانه است.   -

 گفت:  طنت ی برق زدند و با ش  شیها چشم

 نامحرم هست؟  نجایمگه ا -

 زدم. یپوست  ری ز یلبخند

 شنوه.  یما رو م یو داره حرفا وارهید یموش فوضول هست که تو هینه، فقط  -

 انداخت و آرام پچ پچ کنان گفت: به غبغب  یباد

 .رمشی گ یخودم االن م -

 کیداشت به طرف در رفت و آن را  یکه مثل دزدها بر م ییبلند شد و با قدم ها  شیاز جا سپس
 دفعه باز کرد. 

بلند شدم و به   میبود داخل پرت شد. بهت زده از جا  ستادهیکه انگار گوش ا  یباز شدن در، دختر  با
را بشنود.  مانیحرف ها یکردم واقعا کس یافتاده بود چشم دوختم. فکر نم نیزم یکه رو سودایآ

و  زنمخود آرمان بود اما انگار ناخواسته توانسته بودم به هدف ب  یبرا یمنظورم از موش، طعنه ا
 کنم.   دایادب را پ یب  یموش کوچولو

 سرم انداختم. یرا رو میصدا

 ؟ یکرد یم  یچه غلط  یتو داشت -

 بلند شد. ن یزم یاز رو آرام

افراد   یخصوص میشد حر یاتاق ها بود باعث م یکه رو  ییاست اما جادو یخون آشام ها قو ییشنوا
شد تا خون آشام ها   یباعث م  یکرد. از طرف یپر قدرت خون آشام ها را کنترل م ییحفظ شود و شنوا

 نشوند. وانهیدو  زد ی و مختلف در مغزشان، اعصابشان به هم نر  ادیز یاز حجم صداها

 من... من فقط داشتم... -

 داشته باشد. یقو یدادم خودش را تبرئه کند. البته اگر استدالل اجازه
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 ؟یچرا ساکت شد -

 . با من من گفت: ستادیبلند شد و ا  شینشسته بود، کامل از جا ن یزم  یکه تا حاال رو او

 .اد ی م دنیکش غیج یاز اتاق صدا دمیشدم که شن یمن داشتم رد م -

 را از نظر گذراندم و گفتم:   شیزدم و سر تا پا یاستهزا پوزخند با

 .رونی. پس برو گمشو بستین  نجایکه صدا از ا یدیحاال د -

 کرد و گفت:  اخم

 ؟ یرفتار کن یطور  نیبا من ا یدیعضو ساده، به خودت اجازه م هی شی چه طور پ -

 انداختم و گفتم:  ینگاه میکرد ن یآرمان که متعجب نگاهمان م به

سرت    ییبال  هیتا  رونی ندارم. پس زودتر برو ب یعضو ساده است که رفتار بدتر  نی به خاطر هم -
 . اوردمین

خودش   د ی. شاندیهم از من بب ی گر ید ی انهیخواست آرمان حرکت وحش یدلم نم م؟یدروغ بگو چرا
 بگذارم.   یاو باق یبد از خودم برا یخاطره  کیخواستم دوباره   یتر از من بود اما نم یوحش

 گفت:  سودایآ

. انگار  ادیسرت ب  ییکه بال دمینگرانت شدم و ترس ،یکه سرم آورد ییهمه بال  نیمن که با ا ِف یح -
شبنم رو پر کردم و   یبودم که جا یکه در حقت کردم، کس  ییها یبد یرفته که من با همه  ادتی

 .  یسی خودت وا یپا یرو ینجور یکمکت کردم تا ا

گفت؟ اما گرگ سرکش درونم   یگفت، نم  یبا خودم ماندم. حق داشت، نداشت؟ راست م یا لحظه
چشمم آمد.  یکه مورد آزارش قرار گرفته بودم جلو یی. صحنه هااوردی خواست در برابرش کم ب ینم

 زدم و گفتم:   یپوزخند

بود.  یکه بلد بود یروش   نیاز سر اجبار بوده. هرچند آموزش هات هم با سخت تر یاگه کمکم کرد -
  یرفتار  نیهم قایدق گمی. من میگر  یوحش گمیمن م ،ی بد یگ یرفته؟ تو م ادتیات  گهید یرفتار ها

 کنم؟   یمثل خودت دارم باهات رفتار م ادیکه االن باهات دارم. بدت م
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 را با تاسف تکان داد و گفت:   سرش

سر و کله زدن با تو و   یوقت حوصله  چی. وگرنه هیتور پهن کرد  نیشرو یکردم برا  یمن فکر م -
 کردنت رو نداشتم. دیتهد

 کردم و گفتم:  یخنده ا تک

تور پهن کنم؟ از   نیشرو یخوام برا ینم گهیکه د یدیرس هینتج نیبه ا ییهویشده؟   یخب حاال چ -
ده  یخشونت جواب نم یدید ؟یبرس  یهدف هیبه  تییمظلوم نما  نیبا ا یخوا یکجا معلومه که نم 

 فرستادتت؟  نیآره؟ اصال نکنه شرو ،یبهم ضربه بزن یجور  نیا یخوا  یحاال م

 محزون زد.  یو لبخند د یکش یآه مانند نفس

باهام حرف زده و قانعم کرده. من  ،یاصل  سی فکر کن. اصال فکر کن رئ یخوا  یکه م یتو هر جور  -
از اتاق   غی ج  یصدا نمینت شده بودم که اومدم بب . من فقط نگرایکن  یفکر م  ی نداره که چ یبرام فرق

 نه.   ایتوئه 

رفت و در را هم پشت سرش بست و   رونیبپرسم که از در ب یز یقانعش کرده بود؟ خواستم چ سی رئ
 من را با بهتم رها کرد. آرمان گفت: 

 از کجاست؟  گهید غیج یشده؟ صدا  یبا هم قاط ی خدا، چرا همه چ یا -

  یکه فکر کنم صندل  یز ی چ یچشم دوخت. همان طور که مات بودم رو رونیطرف پنجره رفت و به ب به
آدم بد باشد.   کیتواند  یکه فکر همه جا را کرده، نم ی س یرئ نیفکر کردم که ا نیبود نشستم و به ا

  یراموش جا تا ف نی. از آمدنم به ازی است و آرشام. همه چ  نیسر شرو ری ز زیمن مطمئن بودم که همه چ
 .زی سر آن دو نفر بود. همه چ ر یز زیبشود. همه چ  مانیکه قرار بود به گروه سا یام و حمله ا

 کنن که تو رو بهشون بده. دیرو تهد نیشرو سودایخوان با آ  یحاال م دیشا -

  یشده بود و اصال لحن شوخ طبع  رهیخ  رونی . به طرفش برگشتم. همچنان به بد یباال پر میابرو ی لنگه
 نداشت. گفتم: 

شروع    غیج  یصدا نیا یعنیکنن؟!  یاجرا م سودایآ  یتوهمات رو دارن رو  نیحاال ا یگ یم یعنی -
 مانه؟ یگروه سا ینقشه ها یدوباره 
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 فرو کرد. شیها بیداد. دستانش را داخل ج  هیتک  واریرا به طرفم برگرداند و به د  شیرو

به ذهنت نفود   یدیهم اجازه نم  نیهم یبرا ،یندذهنت رو بب یگرفت ادی گهیفکر کن. االن تو د کمی -
و حاال دارن   دنیکش یا گهید یاحتماال نقشه  نیهم یَتَوُهمات رو به طرفت بفرستن. برا  نیکنن و ا

و   باشهتر  ف یداسته باشه، هم از تو ضع یانجمن نقش اساس یکنن که هم تو  یاجراش م یکس یرو
 نتونه در برابرشون مقاومت کنه. 

 و مفهومشان بودم که گفت:   شیبه او، غرق در حرف ها رهی سکوت و خ در

 شه؟یاطالعاتت آماده م یک -

 گفتم:  یکلمه ا تک

 صبح.  -

 

 *** 

اش بود، باز شد. وارد   یزنگ زدگ یکه نشان دهنده  یبلند  ژیق ژیباغ را باز کردم. با ق   یآهن ی دروازه
 و ترسناک. زی سکوت خوف انگ کیافم نگاه کردم. همه جا سکوت بود و سکوت. شدم و به اطر

 خودش فرو برده بود.    ریاطرافم را پوشانده بود و تمام باغ را ز یظ یو غل دیسف مه

کرد. چند   ی موضوع فضا را دهشتناک تر م  نیو هم  دیتاب ینم  یادیپنج صبح بود و هنوز نور ز ساعت
بودم که  دهی گرفته بودم و با عجله تمامش را خوانده بودم و فهم  نیاطالعات را از شاه شیپ ی قهیدق
 کنم.  دا یرا پ  یاهانیچه گ دیبا  یفراموش یدارو یبرا

نور کم و  نیمه و سرما و با هم  نیبود. با هم  یطور  نیباغ آمدم هم نیقبل هم که به ا ی دفعه
 سکوت هولناک. نیهم

  یو عقب رفتم. نگاهم را اطرافم گرداندم و وقت دمیکش یغ یکه از کنارم آمد، ج یخش خش  یصدا با
 که به سراغم آمده بود جلوتر رفتم.  یو ترس جانی آب دهانم را قورت دادم و با ه دمیند یچیه
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ِگل   ن،یزم یکردم. خاک رو یدرجه گشاد شده بودند و سرما را اصال احساس نم نیتا آخر چشمانم
 باران شبانه بود.   یدهنده شده بود و نشان 

از   یشد و کم یخرد شدنشان بلند م  یرفتند صدا یکه م  نیزم یخشک شده   یبرگ ها یرو میپاها
 کاست. یسکوت فضا م

  نجاستیجز من ا  ی. مطمئن بودم که کسستادمیخرد شدن برگ ها از پشت سرم، ا یصدا دنیشن  با
 آمد.  ینم رونی جا ب چی از ه ییصدا چیو االن پشت سرم است. ه

. با فلج بدنم مقابله کردم و  دیلرز یاز ترس فلج شده بود. نفسم حبس شده بود و تنم از ترس م  بدنم
 افتاد.  میرو یآرام به عقب برگشتم که کس

به جان گردنش افتادم   میانداخت. *". جثه اش بزرگ بود *" با ناخن ها نیداخل باغ طن غمیج یصدا
 د. کر  یاما انگار درد را احساس نم

طرف و   کی از  نیزم  یسیو خ  یخ یرفت.  ی*"دستش هم سرم را باال گرفته بود. داشت جان از تنم م
 کرد.  یرمقم م یحس و ب   یداشت ب گر،ی شدن و رفتن خونم از بدنم از طرف د دهیمک

بکشم  رونشیرا داخل قلبش فرو کردم تا ب   میگشاد شد. ناخن ها میکردم مردمک چشم ها احساس
  گرش،ی و با دست د دیکش رونیرا از داخل پوستم ب   شیکار را بکنم دندان ها نیا نکهیکه قبل از ا
 سرم برد*"  یرا گرفت و باال میدست ها

که   یکه بزرگ تر از حد معمول شده بودند و خون یشین یکه قرمز شده بود و دندان ها ییچشم ها با
به   شیمحکم دندان ها یدوباره*" با ضربه  یادی کرد و با شدت ز یهیکر یش*" بود، خنده دور دهان

 بلند شد و اشنک داخل چشمانم جمع شد. غمیج یپوستم، صدا

اما   دیایام را در درونم احساس کردم و در دلم التماس کردم تا به کمکم ب دهیگرگ ترس یزوزه  یصدا
 بود.  دهیرس خون آشام جنون گرفته ت نیانگار از ا

او را نجات   دی مردم. جان شبنم در خطر بود. من با یاالن م دیشد. من نبا یتمام م نجایا دیمن نبا کار
 دادم. یم
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  شیو به موها دمیکش رونی دستش ب ریبه وجودم وارد شد. دستم را از ز یادیز  یرویکردم ن  احساس
را آزاد کند. به  شی به طرف دستم رفت تا موها شی. دست ها دمیچنگ زدم و سرش را عقب کش

.  دیچی پ یداخلش م  یدیداخل دستم، درد شد شیزد و با هر بار فرو کردن ناخن ها یدستم چنگ م
بکشم که   رونی کردم داخل سمت چپ بدنش و قلبش را خواستم ب شیآزاد که شد، فرو گرمیدست د

 لبش گذاشته بود. ق یبلند شد. دستش را رو میبه صورتم زد و از رو یمشت

 نکهیا  یرمق بودم اما برا ی. بدمیگرفته بود فهم  انیکه از آن جر  یلبم را از خون  یشدن گوشه  پاره
 . ستادمیا شی بلند شدم و رو به رو  میاز جا عیفرصت را از دست ندهم سر

  عیدانستم بدن خون آشام ها سر یکرد. م ینگاهم م  شخندیبود و با ن ستادهیاو هم مقابلم ا حاال
 شود.  یم میترم

  گهیبدن منه. د یاالن نصف خون بدنت تو ؟یبا من مبارزه کن  یتون یم ی توئه احمق فکر کرد -
 ؟ یمبارزه کردن دار   یبرا یجون  یقدرتت هم نصف شده. فکر کرد

وقتش به کمکم  بودم. گرگم حتما به نهیمن هم گرگ د؟یبال یخون آشام بود و به خوردن خون من م  او
 را نگاه کردم و گفتم: شی زدم و با تمسخر سر تا پا یآمد. پوزخند یم

 من هنوز کل قدرتم رو نشونت ندادم. -

  ن یزم یرا نثار صورتش کردم. رو یرا کنار زدم و به طرفش هجوم بردم و مشت محکم   یحال یب  سپس
 پرت شد. 

مدتم را   نیا یرا نشانه گرفتم و تمام دق و دل  شیپهلو  زم،ینوک ت  یسرش رفتم و با کفش ها یباال
 کردم.   یسرش خال 

  رونی خوب شوند، قلبش را کامل ب شی شود و زخم ها  میدوباره ترم نکهیرفتم و قبل از ا شی رو بعد،
 .دمیکش

  یکه داشت از غصه و خستگ یرفت. با نفس نفس و قلب  نیمحو شد و از ب د،ی که کش یبلند ادی فر با
همه ترس. خسته   نینشستم و هق هق کردم. خسته بودم. خسته بودم از ا نی مز  یشد، رو  یخفه م
 بودم.
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خودش بود نه من. من  ری نفر را کشته بودم. اما تقص کی ام را کشته بودم. حاال من  ینفر زندگ  نیاول
 فقط از خودم دفاع کردم. 

بلند شدن داشتم  یبرا یگذاشتم. نه رمق شانیرا داخل بغلم گرفتم و سرم را رو  میزدم و زانو ها ضجه
 راه.  یادامه  یبرا  ینه جان

گفت بلند   یکردم. م  ی. خوشحال بود از سالم ماندنم. احساسش را احساس م دی کوچکم زوزه کش گرگ
 شو و ادامه بده.

و   دمیام را باال کش ین یکردم. ب ینداشتم و فقط هق هق م  یاشک گریکردم، سبک شدم. د هیکه گر یکم
 بلند شدم.   میرا با دست پاک کردم و سپس از جا میاشک ها

  یکپ شیرو  م،یپخش شده بود و اطالعات مربوط به دارو نیزم  یآن طرف تر رو  یکه کم ییها برگه
شده بودند اما خدا را شکر کردم که ناخوانا    یو گل سی خ  یجمع کردم. کم  نی زم یشده بود را از رو

 نشده اند.

از نصف خونم از بدنم   شتریبعد تر به راهم ادامه بدهم. ب  یبهتر باشد کم دیفکر کردم که شا  نیا به
 نیهم هم  میزانوها دند؛یلرز یشدم. دستانم م یم هوشی االن ب نینبود اگر هم   دیرفته بود و بع رونیب

 طور. 

را جدا کردم و به    شیدرخت کندم و شاخه ها یرا از رو  یتلف کردن نداشتم. تکه چوب یبرا یوقت اما
. هر لحظه ممکن بود میکن ی گفته بود که امروز صبح حمله م  نیحالت عصا درستش کردم. شرو

  یمنابود  دیانجمن را با نیا یحمله حاضر شود. بعد از حمله هم، همه   یپادزهر را درست کند و برا
 یادینشستم، زمان ز  یم کاریب  دیهم نبا نیهم یبردم. برا ی م نیباغ را هم از ب دیاال باکردم. احتم 

 نداشتم.

 که گل ها داخلش بودند رفتم. ییبر عصا، به طرف جا هیتک با

کار   نیهم  یکوچک که برا یگو کی . همه شان را داخل دیطول نکش یادیگل ها زمان ز یآور  جمع
 کردم.  زانیبود را به گردنم آو لهیت کی یندازه کوچک که به ا یبود فرستادم و گو

 گذشت. ساعت تازه شش صبح بود.  یم ریساعتم نگاه کردم. زمان چه قدر د به
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زخِم   یشدم. رو یبدنم و پاک کردنشان، وارد غذاخور  یکردن خون ها زی رفتم و بعد از تم رونی باغ ب از
بسته   عیسر نیمانده بود. ا شانی کبود رنگ، به جا ییلب و گردنم، زود بسته شده بود و فقط لکه ها

نشستم و مشغول  زی م یکرد. با برداشتن غذا رو یبودنم مطمئنم م  نهیبه گرگ  شتریشدن زخمم، ب 
 داشتم.  ازیغذا ن یادیبه مقدار ز نیهم یشدم. ضعف داشتم و برا

  اطیآمدم، نگهبان ها را کنار زدم و وارد ح رونی ب یگرفته ام، از غذاخور  رو ینکه احساس کردم   یکم
 انجمن بود.  یکه رو ییاز تمام طلسم ها رونیب  ییانجمن شدم. جا

کامال از ساختمان انجمن   ینکند. وارد جنگل شدم. و در همان موقع، وقت بمیتعق یبودم تا کس مراقب
 گشت.  یحافظه ام بر م  دیگوشواره را فشار دادم. هرچه زودتر با یرو نیدور شدم، نگ

و من را با    دیایب  اری دادم و منتظر شدم کام هیدرخت تک سیخ یو به تنه   دمیکش یق یعم  نفس
 خودش به خانه شان ببرد. 

که   ی. حواسم را به دو سه تا برگدمیترس یاز تنها ماندن در جنگل هم م گریشدم. د رهی آسمان خ به
آورده بودم زمزمه   ادیروشن بود و به  رضایعل  یرا که برا  یدرخت مانده بود دادم و با خودم شعر  یرو

 کردم: 

 تو. برگم، پر از اضطراب افتادن. یکه برسم به دست ها ستمی رسد. انار ن  یم زیی دارد پا -

  ییبا صدا د،ییپا  یمضطرب، همان طور که اطراف را م یا افهی ظاهر شد و با ق میبعد رو به رو یکم
 آرام گفت: 

 افتاده؟  یچه اتفاق -

 رفتم. گفتم: کشیدرخت برداشتم و نزد یام را از تنه  هیتک یخونسرد با

 کردم.   دایگل ها رو پ -

و سپس   ردشیشده در گردنم نگاه کرد. دستم را به طرفش دراز کردم تا بگ  زانیآو یبه گو متعجب
 گفتم: 

 . میبر -
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و  می" را تکرار کرد و دستم را گرفت. در چشم به هم زدن، داخل خانه شان بودمیگنگ "بر ینگاه با
 بودند.  مانیچند نگاه نگران و پرسش گر جلو

  یداشتم نه جان میعوض کردن لباس ها یبرا یمبل انداختم. نه حوصله ا یخودم را رو   یحال یب  با
 تلف کردن. پدر خانواده گفت:  یبرا یتکان خوردن و نه وقت یبرا

 برات افتاده؟   یچه خبر شده دخترم؟ اتفاق -

را باز کردم و آن را از گردنم در آوردم.    یگو ریشد قورت دادم و زنج   یدهانم را که تند تند ترشح م آب
 م و گفتم: باال انداخت یسپس شانه ا

 نه. فقط نقشه عوض شد.  -

 پرت کردم. آن را که گرفت، گفتم:  اریرا به طرف کام یگو سپس،

 برگردم انجمن.   عیسر دی. بادیرو برام آماده کن  یفراموش یتر دارو عیوقت ندارم. لطفا سر ادیز -

 گفت:  مرد

  یتون یکشه تا محلول آماده شه. م یگذشته ات. دو ساعت طول م دنید یبرا  یعجله دار  یل یخ -
 ؟ یمنتظر بمون

 فکر کردم. بعد گفتم: یکم

 مونم.  یهم دارم؟ م یا گهید یچاره  -

رفت،   یو همان طور که به طرف سالن باال م  دیرا از دست پسرش قاپ یدرنگ، گو یبدون لحظه ا مرد
 گفت: 

 نباشه.   ندیخوشا  ادیباش. ممکنه ز  یز یمنتظر هر چ -

 گفت:  اریکام

 ده؟یقدر رنگت پر  نیچرا ا -

 ام گذاشت.  یشان یپ یآمد و دستش را رو کمینزد زن
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دختر؟ پاشو،   یشد یطور  نیچشمات هم که گود شده. چرا ا  ری . زیاما عرق کرد یخیخدا.  یوا -
 استراحت کن.  کمیشه،  یتا دارو آماده م میپاشو بر

 دهانم را قورت دادم و ممانعت کردم و گفتم: آب

 خوبم.  ست،یمونم تا آماده شه داروم. مهم ن یجا م  نیتا باال. هم امی نه جون ندارم ب -

 : دیپرس یکرد و با دلخور  اخم

 ؟ یمسموم شد -

 مبل دراز بکشم. در همان حال گفتم:  یکمکم کرد تا رو  سپس

 ون آشام خورد. خ هینه فقط نصف خونم رو  -

 . دیصورتش کوب   یو دستش را رو  دیکش ینیه

 ؟ یچ -

  ینک ی متفرق شدند. آن پسر ع ،یز یکردم، پسرها هر کدام با گفتن چ  فیتعر شانیرا که برا  انیجر  تمام
که   سیبود اما رئ  یحرفش موافق نبودم. هر چند منطق نیدادم اما با ا یخبر م س ی به رئ دیگفت که با

رفتم تا   یمکردم و   یدوباره خودم را کوچک م دیخودش از اوضاع انجمن خبر داشت، نداشت؟ چرا با
 از او بخواهم از شرشان راحتم کند؟  

کردم اما خودم به شدت از کشتنش عذاب وجدان داشتم. زن هم بعد  یگفت کار درست یاما م اریکام
دو ساعت را بخوابم.   نیو گفت که ا اوردیمعجون ب  میبرا  یتاسف خورد، رفت تا کم  میبرا ی کم نکهیاز ا

 داشتم. ازیخواب ن نیواقعا هم چه قدر به ا

 *** 

 

که پاره پاره   ییدختر. لب ها ک یصورت خون آلود  ری بستند. تصو یچشمم نقش م یجلو  ریتصاو
  آهن ریکه داشت ز  یبدن  ریقرمز شده بودند. تصو ،یز یکه از شدت خون ر ییشده بود و دندان ها

  یب  ریکه انگشت نداشت. تصو ییدست ها ریشد. تصو یسوخت و شرحه شرحه م یداغ، م یها
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کرد و   یزد و التماس م یو او ضجه م  دندیبر  یرا م شیدختر که داشتند انگشت ها کی یها یکس
 زد.  یم ادی خدا را فر

زدم. تمام تنم   یمبل نشستم. نفس نفس م  یو ناخودآگاه رو  دمیخودم از خواب پر  غیج  یصدا با
توانستم از   یدو بازو را احساس کردم اما نم نیب یبود. فرو رفتن سرم در فضا  سیعرق کرده بود و خ

  یاز قبل قلبم را به درد م شتریبستند و ب  ینقش م میچشم ها  یجلو  ریبروم. تصاو رونی آن خلسه ب
 آوردند. 

شبنم که از آن عکس   یشدن موها دهیکش یحنه . صدیکش یدست م میموها  یداشت رو یکس
افتادم. داخل بغل مادرانه اش فرو رفتم و هق هق  هیشد. به گر یچشمم تداع  یفرستاده بودند، جلو

 . دیرا به جان خر میرا همانجا سر دادم. چه مادرانه آرامم کرد و در سکوت هق هق ها میها

به او اعتماد هم نتوانستم بکنم.   یکه حت  یاو که به خاطر من... به خاطر من لعنت چارهیشبنم. ب  چارهیب
االن هم به طور کامل به او اعتماد ندارم خودش را در دردسر و   نیهم یکه حت  یبه خاطر من لعنت

 .ودمکه در کار خودم هم مانده ب یانداخته بود. به خاطر من احمق، به خاطر من یبدبخت

  داریآرام داشتم. ب ی بار خواب نیگرم مادرانه اش خوابم برد. ا یدوباره در آن خلسه  چه طور  دمینفهم
. طعم عسل که  دمیالنه کرده بود، معجون را تا انتها سر کش  میکه در گلو یو بغض یکه شدم، با ناراحت

 دیابود که ش آوردهرا به وجود  ی دانستم چه بودند، مخلوط شده بود، طعم  یکه نم  گرید یها زی با چ
 زهر تر از زهر بود.  میخواندمش اما حاال برا یو دلچسب م  نیری خوردمش، ش یم  گرید یاگر زمان

 رنگ را مقابلم گذاشت و گفت:   یب یدن یپر از نوش  یکه سرحال شدم، مرد جام  یکم

 تلخه.  کمیهم از دارو. فقط   نیا -

 داشت.  یخوب  یدهانم بردم. بو یبرداشتم و جلو  زیم یرا از رو  جام

 موهات رو بنداز داخلش.   یاز تارها یک یفقط قبلش  -

به داخلش،  میرا کندم و داخلش انداختم. با ورود مو شی از تارها یک ی بردم و  میرا داخل موها دستم
خورد که باعث شد آن را از صورت و بدنم دور کنم. شانس آوردم که از دستم   یدرخشان یجرقه 

 . فتادین
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 نداشت.   یت یاصال تلخ بودنش اهم می. برادمینفس سر کش کیرا  اتشیفکر *"و محتو بدون

  یبی و درد عج دیکش  ریآوردم، مغزم ت  نییلجن گرفت. ظرف را که پا یام جمع شد. دهانم مزه  افهیق
 افتاد.  نیزم ی. جام از دستم ُسر خورد و با صدا رودیچی داخلش پ

که نقش اول  یر یگذشتند. تصاو یچشمم م یاز جلو ریبه بدنم وارد شد. تصاو یمحسوس  لرزش
 آمد.  یم  ادمی داشت  زیتمامشان خودم بودم. همه چ

 باره واردش شده بود.  کیبه  یاد ی . اطالعات زدیچ یداخل مغزم پ یم یعظ درد

 و سپهر را هم. همه در ذهنم نشستند.   نیطور. شرو نی آوردم. نگار و مادرم را هم هم ادیرا به  مشبن

را   میدست ها ست،یمتعلق به ک  دمید یکه نم یرفت. دستان  یم یاهیس میو چشم ها دیلرز یم تنم
که انگار همانند حال، پر از غصه و درد  ی. گذشته ادمید  یاز دو طرف گرفته بود. من فقط گذشته را م

 .  دیچی پ  ی. درد داشت و داشت به خودش مدیبود. گرگم زوزه کش

  یلیدرد س  گریرفتم و د  یخبر  یب ی ایلرزش بدنم متوقف شد و به دن م،یشدن کامل چشم ها  اهیس با
 خورد را احساس نکردم. یصورتم م  یکه رو ییها

 

 *** 

 دهم« »فصل

 »سپهر« 

 : دمیشاد پرس   یمبل نشستم. با لحن   یگذاشتم و رو زیم یرا رو  ین یری ش ی جعبه

   ؟ییحالت چه طوره زندا گهیخب د -

 را مقابلم گرفت و گفت:   یچا ینیس

 بگم مادر؟   یچ -

 را برداشتم و مقابلم گذاشتم.  ی، چاکردم با او چشم در چشم نشوم یم  یطور که سع همان
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 نشست.  می و رو به رو دیکش یآه

دونم   ینم گهیکنن. د یم داشی پ سایهست نه پل یکنم. االن چند ماهه نه ازش خبر  یدارم دق م -
 به کدوم در بزنم.  دیبا

 خش دارش دلم را به درد آورد.  ی و صدا شیتر شدند. اشک ها شیها چشم

ش  که باباش مرد بخت یبچه از همون شب نیشه اما انگار ا دایدونه چه قدر نذر کردم تا پ  یخدا م -
 . رمی برات مادر. بم رمی . بمدیروز خوش هم ند  هیاز همون روز،  گهیبرگشت. د

احوالش   د یبود. خودم را لعنت فرستادم. نبا دهیچی ساکت پ یاش داخل خانه  هیگر یها یها یصدا
 آمدم.  ی م نجایبه ا دی. اصال نبا دمیپرس یرا م

کند.   یدادم سکوت کنم تا خودش را خال  حی ترج  نی هم یچگونه آرامش کنم برا دیدانستم با ینم
از   رونیدانست که ب یهم از دستش در رفته بود و نم خیساعت و زمان و تار  گری طفلک حق داشت. د
 : دیبودم پرس  ده یتازه رس  یگرم. وقت ا ی خانه، هوا سرد است 

   ؟یدیچرا تو زل آفتاب پالتو پوش -

 اش.   یحجم خستگ نیمن مات مانده بودم از ا و

رو بفهمم   شی وقت نذاشت ناراحت چیقدر افسرده و ساکت شده. ه نیوقت بهم نگفت چرا ا چیه -
ام، چه قدر  چارهی ب یکه بچه  دمیخواد ظاهرش رو شاد نگه داره. من فهم یکه فقط م دمیاما من فهم

 بکنم.  یکار  چیوقت نتونستم براش ه چیتنهاست اما ه

با دوستاش خوشحال   یکس، حت چیچرا با هوقت نتونستم آرومش کنم. نتونستم بفهمم  چیه -
 . نتونستم... خدا من رو لعنت کنه. خدا لعنتم کنه.ستین

خرد   میپا ر یچه طور دخترش را ز م یتوانستم بگو یانداختم. کاش م ریدر هم رفتند. سرم را ز میها اخم
وقت برنگردد.   چیافسانه ه ی. کاش حافظه میتوانستم بگو  یلحظه رفتم. کاش م نیکردم و در بدتر

 .  اوردی ن ادیرا به  میها یوقت من و بد چیکاش ه

 رو. بخور سرت رو درد آوردم.   تیی بخور مادر بخور چا -
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 بلند شد و به طرف آشپزخانه رفت.  شی را پاک کرد و از جا شی اشک ها سپس

 درست کنم برات؟   ینهار چ یبرا -

 برم.    دیشم. با یمزاحم نم  -

 گرفته، گفت:  یبلند شدم که معترضانه با همان صدا  میحرف از جا  نیاز گفتن ا بعد

 هیبمون  ؟یبر  یخوا یم یزود نیبه ا یتازه ساعت دهه. بعد از چند ماه اومد  ؟یبر  یخوا یکجا م  -
 کنم بعد برو.  یفسنجون درست م

بودنم را به سرم زده بود. چه قدر خوب طعنه زده بود و گفته بود  الی خ یو ب  دیق  یب نیقدر خوب ا چه
 . حق هم داشت، نداشت؟ یچند ماه به من سر نزد نیکه در ا

 جان زدم و گفتم:  مهی ن یلبخند یسخت به

  یمزاحم م گهیوقت د هی شاالیچند ماه بهتون سر بزنم. ا نینتونستم ا نیهم یسرم شلوغه. برا  کمی -
 شم.

 یرفتم. فضا  رونی هم قرض کردم و از خانه ب گرید یرا گفتم و دو پا داشتم، دو پا یابا اجازه  سپس
 دلم نقش انداخته بود. یرو  بیعج   ینیسنگ نیبود و ا نیخانه شان سنگ 

کرد.   یرا پر م  نیماش ی شهیش یو دائم رو دیبار یشدم و زدم به جاده. باران نم نم م نمی ماش سوار
تر خودم تنگ شده بود.  یدود  یو خانه  یتهران دود  یخودم را به خانه ام رساندم. چه قدر دلم برا

 بودم.  دهی نخواب یشد که درست و حساب   یم یخسته بودم. چند وقت  بیعج

 

 *** 

 »افسانه«

شده   رهیمن خ بودند و از باال به ستادهیسرم، که ا یچند سر باال دنیرا با درد باز کردم. با د میها چشم
 کنند. یخانواده ام دارند با من وداع م یاعضا یبودند، احساس کردم داخل قبر هستم و همه 
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 ام، سوال ها شروع شدند. یار ی هوش دنیمحض د به

 ادته؟ی یاالن همه چ -

 دخترم؟  رهینم  جیسرت گ -

 وقت؟  هینشه   رتید -

 شه؟ یم یچ  یستیانجمن ن یاگه بفهمن تو -

 حالت خوبه؟  -

گروه گفته  نیآمد. شبنم از ا ادمیدر ذهنم به  یز یپدر خانواده، همه ساکت شدند. چ ادیفر یصدا با
 حساب کرد.  شانیشود رو ی که مورد اعتمادند و م  ییها نهیبود. گروه گرگ

 .گهید دیساکت ش  -

ن دفعه آمده بودم، که آ ی. داخل همان اتاق قبل نمیکه ساکت شدند، زن آمد و کمکم کرد تا بنش همه
 . دیمرد به گوشم رس یآورده بودندم. صدا

 اد؟ یم ادتی یز ی دخترم؟ چ یخوب  -

که به لب  یمنتظر  یرو به نگاه ها شانیتوجه به سوال ها یترک خورده ام را تر کردم و ب یها لب
 تنها گفتم: م،یبگو  یز یشده بودند تا چ رهیخ میها

 ساعت چنده؟  -

 گفت:  یکام

 . میده و ن -

 :شدم و بعد هم کامل بلند شدم. در همان حال گفتم   زیخ می زدم و ن   یطوالن یپلک

 شده.  ری برگردم انجمن. د  دیاالن با نیهم -

 گفت:  مرد
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 خانواده ات. ش یپ یبرگرد یتون یحافظه ات برگشته. م گهیاالن تو د ؟یبرگرد یخوا  یم یمطمئن  -

 چپ و راست تکان دادم و گفتم:طور که نشسته بودم، سرم را به  همان

 کردم.  ری د یلی. تا حاال هم خ ونمیشبنم رو نجات بدم. بهش مد دیمن با -

 افسوس سر تکان داد و گفت:  با

 کمک ما حساب کن.  ی کرد رو  دتیتهد یمراقب باش و اگه خطر  -

  یانجمن، حت یبخش ها شتری ب یزد. رو یخودش را به ندانستن م  ایدانست  یواقعا نم   ای طفلک
 یتوانستم در مواقع خطر رو ی وجود داشت. من چه طور م یتیباغ ممنوعه هم طلسم امن یرو

 کمکشان حساب کنم؟ 

 زدم و گفتم:  یمصلحت  یلبخند

 مونه.  یم  ادمیباشه.  -

آورده بودم،   ادیام نجات دادن شبنم بود. حاال که گذشته ام را به  یکردم تنها هدف زندگ یم  احساس
و تصادف و سوختن صورتم،  یپاش دیمرگ پدرم، اس ،یشکست عشق  کیکردم.  یم یاحساس پوچ 

آوردن   ادی شود. به  فیام تضع هی . همه و همه باعث شده بودند تا روح میروی مربوط به ن یتنش ها
و   یهمه بدبخت نیکنم. مگر ا یه بود تا احساس ضعف و سست جا، باعث شد  کی با هم و  امشانتم

  یقبل یبا دردسر ها رم،یرا قلم بگ ی بعد از فراموش ینفر ممکن بود؟ تازه اگر دردسر ها کی یدردسر برا
 کردم؟ یرا چه م ندهیآ یکردم، دردسر ها یرا هم فراموش م  یقبل یکردم؟ دردسر ها یچه م

آماده کرد را از دستش گرفتم تا به اصرار خودش، داخل جنگل بخورمش و   می که زن برا یچ یساندو
 . میداخل جنگل تله پورت کرد اری کام یاشاره  کیبعد از تشکر، با 

ام فکر کردم.   یانجمن حرکت کردم و در همان حال به زندگ گاهیرا که فرستادم برود، به طرف پا اریکام
دلم را  یباران نم نم، غم رو  ریو در ز دمیشیآورد اند یدرم مداشت از پا  گریکه د یبه شبنم و به ضعف 

که   یخوش خط و خال  ارشود. دو م  لیو از سپهر تبد نیبزرگ از شرو  ی نهیک کی تر کردم تا به  نیسنگ
 کردن را خوب بلد بودند.  ینقش باز 
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بدون پادزهر   توانستم یاما نم می کرد یزودتر حمله م دی بود. با  دهیزمان کمک کردن به شبنم رس حاال
 داشتم تا بتوانم زنده بمانم.   ازیبکنم. من به آن پادزهر ن  یکار  یسرنگ وابستگ

که محلول   ییکند. تو یکه آن را ساخته وابسته م یسرنگ است که تو را به کس  کی  یوابستگ سرنگ
  یاربابم. برده  یاربابت. من هم شدم برده  یبرده  یشو  یشده، م  قیموجود در سرنگ، به بدنت تزر

 ! نیشرو

اش دور بمانم، در شب ماه کامل، در ساعت دوازده شب،  یو محل زندگ  نیماه از شرو کیحداقل  اگر
 روم.   یم  نیشوم و از ب  یکامال محو م

 شد زدم و بغضم را همراهش قورت دادم. یم  سیباران خ  ریکه ز چمی به ساندو یگاز 

هم  نیتوانستم انجمن را نابود کنم. با نابود کردن انجمن، شرو  ینم  تیوضع  نیا اب ،یطور  نیا من
  ادیهمه تالش نکرده بودم تا گذشته ام را به  نیشدم. ا ی من هم نابود م نیشد، بعد از شرو  ینابود م

 ام را بشمرم.   یشمار زندگ هیبروم و ثان نیاز ب  تی که در نها اورمیب

شمردن ها بود.  هیثان نیبود. منظورت هم نیهم ییجادو  یافسانه. پس منظورت از آن نامه  یوا
خودم به خودم را بفهمم. چه قدر احمقانه رفتار کرده بودم. چه قدر احمق   یتوانم متن نامه  یتازه م
 بودم.

 ارزش...  یمِن ب چرا به خاطر  ؟یچرا خودت را به دردسر انداخت  ؟ی! چرا به دنبالم آمدیشبنم، وا یوا

فکر باال رفتن   یزده ام نبود. حت  خ ی  یدر پاها یرمق گری. د ستادمیانجمن ا یالی ساختمان و یبه رو رو
 بزنم و دهان معمار ساختمان را به هم بدوزم.   ادی شد بخواهم فر یاز آن همه پله هم باعث م

 یاتاقم را تصور کردم. لحظه ارا بستم و  میاش را نداشتم. چشم ها یبودم تله پورت کنم اما انرژ  بلد
راحت شد که داخل اتاقم  المیبهتر بود، خ  رونیب ینبود اما از سرما ادیکه ز یی بعد با احساس گرما

 آمدم. رودف  یبازوان کس نی افتادم که در ب یم نیزم  یشل شدند و داشتم رو میهستم. زانو ها

ثابت و   یخواست کم یرفت. از بس خون از بدنم رفته بود، فقط دلم م یهوش از سرم م  داشت
سرد   میهم برا نیهم یبه بدنم برگردد برا یرا بسته نگه دارم، تا انرژ  میبدون حرکت بمانم و چشم ها

 .بودگرم بودم که به دور از تصورم   یبازوان  نیمهم نبود. اما حاال در ب نیسفت بودن زم  ایبودن 
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راحت   المینگران آرمان خ  ی افهیق  دنیکجا هستم که با د نمیجانم را باز کردم که بب یب یچشم ها یال
 رمقم گفتم:   یباز و مغز ب مهین یگرفته و چشم ها یشد. با صدا

  نیخورده بود. بهم حمله کرد. ا یغذاخور  یکه خونم رو تو  یمن اون پسر خون آشام رو کشتم، همون -
 خونم رو خورد. منم کشتمش... شتریدفعه نصف ب

 سکوت باال آورد و گفت:   یرا به نشانه  دستش

 کنم. ی. بخواب، دکتر رو خبر م دهیپر یلیحرف نزن. رنگت خ  ادیفعال ز -

  زیهمه چ  دیخواست حرف بزنم. با یزدم. دلم م  یحرف م  دیتوانستم بخوابم. با  یخواستم اما نم یم
 بفهمم.  شتریتا از خودم ب دمیپرس  یرا م میگفتم و سوال ها  یرا م

 : دم یلبم برداشتم و پرس یرا از رو دستش

 ؟ی دیها رو د نهیتو گرگ -

 بلند شد و من را هم بلند کرد. در همان حال گفتم: نی زم  یانداخت و از رو می زانو ری دستش را ز کی

نشون  یچه جور نشده باشه، گرگش خودش رو  لیباشه اما هنوز کامل به گرگ تبد نهیگرگ  یکیاگه  -
 ده؟یم

 خواباند. میرا سر جا من

 امکان نداره.  یز ی چ نیچن -

 کرد که ساعدش را گرفتم و متوقفش کردم. گفتم:  یمرتب م میپتو را رو داشت

 ؟ یچ یعنی -

سرم گذاشت و   یدستش را رو د،یکش یق ینشست. به صورتم زل زد، نفس عم نیزم  یاما رو کنارم
 گفت:  تی . سپس با جددیدست کش  میموها یرو

. پس لطفا  یجواب بد  دیدارم که تو با یادیز یسوال و جواب. منم سوال ها یبرا میدار ادیوقت ز -
 . یر یممکنه بم  ی حرف بزن ای  یکن تی فعال شتری. اگه بیفعال فقط بخواب تا بدتر نشد
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هم از خدا خواسته،  میرفت. چشم ها رونیبلند شد و با دو از اتاق ب   شیحرف از جا  نیاز گفتن ا بعد
 ماندن را به من ندادند. داریب  یاز بس خسته بودند بسته شدند و اجازه 

 

 *** 

شدنم   داریبعد از ب  ایم یها را ک نیکرد. البته من که خواب بودم اما ا قیخون به بدنم تزر یآمد. کل  دکتر
اش است، آمده تا   فهی وظ  نکهیاست و فقط به خاطر ا یاز دستم شاک  یلی گفت که دکتر خ ای میگفت. ک 

ناراحت بودم. هنوز   یل یخ ا یمینگفتم. از دست ک یز یباال انداختم و چ یدرمانم کند. در جوابش شانه ا
خودش   یبه من نگفته و هنوز هم به رو یز یخبر داشته و چ  یشد که از محلول وابستگ یباورم نم 

 آورد.  ینم

هوش بودم و چند  یباال آوردم و به ساعت نگاه کردم. ساعت دوازده شب بود. تا االن برا  دستم
 شد که به هوش آمده بودم.   یم یا قهیدق

همچنان به او   ایکه کنارم نشسته، گله کنم و سکوتم را بشکنم  ایم یاز ک دیدانستم با یبودم، نم دودل
 کنم.  یمحل  یب

 با من؟ یزن  یشده افسانه؟ چرا امروز حرف نم  یچ -

ام را کنار گذاشتم. من که به  ی. تلخ تر شدم و دودل می گلو یچرک یعقده  ی! دست گذاشت رو آخ
  کیاز  ا،یم یاز ک دیچرا با گرید ،یکرد قیدانم که تو به من آن محلول را تزر  یگفته بودم م نیشرو

 پرستار ساده، پنهانش کنم؟

 زدم و نگاهم را که تا به االن از او گرفته بودم، به طرفش برگرداندم.  یت پوس ریز  یپوزخند

 باهات حرف بزنم؟   دیچرا با -

 شده، گفت:  جیزد گ یکه داد م یا افهیق با

 ؟ یحرف بزن دیچرا نبا -

 کردم.  یصدا اما عصب  یب یا خنده
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 بپرسم.  یا گهیبذار سوالم رو جور د -

 و نفرت ادامه دادم: تی با جد سپس

نگفته حرف   یز ی بهم خبر داشته، اما الم تا کام بهم چ یمحلول وابستگ قیکه از تزر یبا کس   دیچرا با -
  یبرا یکار  چیباغ ممنوعه هست اما ه یتو یفراموش  یدونسته دارو یکه م  یبا کس دیبزنم؟ چرا با

  ریاما ز لدهکردن رو ب یط نقش باز که فق یبا کس دیمن نکرد حرف بزنم؟ چرا با یبرگردوندن حافظه 
 ؟یزد  یحرف م  یهان؟ تو بود کشه حرف بزنم؟  یجونم رو م  ینقاب خوش رنگش، داره نقشه 

 شده بود.   رهی بهت و دهان باز به من خ با

 پر از سوال گفت:  یخودش را نشان داد و با چهره ا  د،یلرز یانگشت اشاره اش که م با

 ... من...  یول -

 زدم و گفتم:  یبار پوزخند صدادار  نیا

رو نشکستم.   یو مراقبم بود یکرد  یکه ازم پرستار  ی. برو تا حرمت همون چند بار رونیاز اتاقم برو ب  -
 برو. 

 دلخور و ناراحت خواست برود اما قبل از رفتن گفت:  یا افهی بلند شد. با ق شیاز جا یناباور  با

 بدم. حی حداقل بذار توض ، یکن  یاشتباه م یدار  -

 را باال بردم. میو صدا ستادمیا شیبلند شدم. رو به رو میرا کنار زدم و از سر جا میپتو

که برعکس همه گفتم نحس   یبه من رو؟ به من  انتت یرو؟ خ  یچ  ؟یبد حیتوض یخوا یرو م یچ -
   ه؟یچ یدون  یاصال م ؟یستین

 مکث کردم. سنگدل شده بودم. یا لحظه

که  یهست یهمون  قای. حاال تو دقادی ازت بدم م گهی! دینجس ،ینحس گهینظرم عوض شد. حاال د -
 حاال گورت رو گم کن.   ؟یدی. فهمگنیهمه م
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. قلبش  دی چک نییخورده بود. اشکش پا کهیکرد. خشک شده بود، جا خورده بود،  ینگاهم م مبهوت
 را شکسته بودم؟ قلب خودم شکسته تر بود. 

. چشمش پر از آب شده بود. پلک زد.  دیاین  رونی اش ب هیگر  یدهانش گذاشت تا صدا یرا رو دستش
 را گرفته بود کنار رفت.   دشید ی که جلو یاشک ی هیال

 . دیدو رونی جان گرفت. از کنارم رد شد و از اتاق ب ش ی پاها هکباریبه  انگار

شرمنده بودم. چشم  میام بدم آمده بود. از رفتار تند و حرف ها یرا گرفته بود. از سنگدل میگلو بغض
  سیصورتم را خ میرها کردم و اجازه دادم اشک ها می را با درد بستم و خودم را دوباره سر جا میها

مراقبتش، به   بارکه در حقم کرده بود و همان چند  یبه حرمت همان چند بار پرستار  دیبا  دیکنند. شا
  انتیتوانستم ببخشمش. او به من خ  یداد. نم یبدهد اما غرورم اجازه نم حیدادم توض  یاو اجازه م

 موضوع بود.  نیواضح تر نیکرده بود و ا

از   یز یآمدن چ رونی کردم، ب هیا گرصد  یکه به سقف دوخته شده بود، آرام و ب  ییکه با چشم ها یکم
 بدنم را احساس کردم.  

کرد، نگاه کردم. به   یکه کنارم بود و نگاهم م میرنگ کوچولو دیرا از سقف گرفتم و به گرگ سف  نگاهم
دادم تا سرم باالتر باشد و   هیسرم گذاشتم و آرنجم را به تشک تک ریو کف دستم را ز  دمیپهلو چرخ

 . نمشیبتوانم بهتر بب 

 کرد؟  یرا پاک م می. داشت اشک هادیکش میلپ ها ینشست و پوزه اش را رو  شیپاها یرو  ارمکن

  شیموها  یسرش گذاشتم و رو یپر شد. دستم را رو می. دوباره اشک داخل چشم هادیام لرز چانه
 . ختی آراَمش در هم آم یزوزه  یهق هقم با صدا ی . بعد در بغلم گرفتمش و صدادمیدست کش

 

 *** 

 نیدر مورد ا یز یها خوانده بودم. اما چ نهیدر مورد گرگ یادی کتابخانه شدم. تا به حال مطالب ز وارد
 بودم.  دهیگرگ کوچولو که داخل بدنم بود ند
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گشتم  یکتابخانه گذاشتم در ذهنم به دنبال کتاب یچوب  یقفسه  یرا بستم و دستم را رو میها چشم
داخل  یها  یاز صندل یک ی یافتاده رو ریبه ز یبا سر  ،ی ز ینکردن چ دایکه مربوط به گرگم باشد. با پ

  ی دادم. پس کجا م هیمقابلم گذاشتم و سرم را به آن ها تک زی م یرا رو میکتابخانه نشستم. آرنج ها
برگردم.   اری همان پدر کام ایها  نهی گرگ سیرئ یبهتر بود به خانه   دیتوانستم در مورد گرگم بخوانم؟ شا

را بپرسم. به ساعت   میتوانستم بهتر فکر کنم و همان موقع سوال ها یجان نبودم و م یکاش صبح ب 
 بامداد. ی قهیدق ست ینگاه کردم. دو و ب

در کار نبود و اگر هم   یطلسم  نجایرا خبر کنم. چون در ا اریتوانستم کام  یم یکتابخانه به راحت  داخل
هوش شدم و   یمورد حمله قرار گرفتم و ب نجایکرد. مثل آن دفعه که اعبور  یشد از آن به راحت یبود م

 ها آمده بودند و نجاتم داده بودند. نهیگرگ

 شدم. رهی ظاهر شد خ میکه رو به رو یگوشواره را فشار دادم و به کام نیدرنگ، نگ یلحظه ا بدون

 

 *** 

 باشم. داشته  یروش تسلط  نکهی. بدون اادیم رونیب ی نجور یآره من گرگم ا -

 توانست به سوالم جواب بدهد.  یها بود، حتما م نهیگرگ سیسر تکان داد. رئ  متفکر

کرده  رونیهمه را با احترام ب  ،یهمان پدر کام ایگله  سی بگذارند و رئ مانی احترام خواسته بودم تنها با
که دو بار در آنجا مانده بودم، صحبت   یبود. حاال فقط من بودم و او که در اتاق مهمان، در همان اتاق

 . میکرد یم

 . رونیب  ادیگرگ داخل بدنشون دارن اما گرگ تو، قدرت گرفته و تونسته از بدنت ب هیآدم ها  یهمه  -

 ت گفتم: چانه ام بود، برداشتم و صاف نشستم. با به  ریرا که ز دستم

 بدنشون دارن؟ یگرگ تو هیآدما  یهمه  -

 مبل کوچک اتاق نشسته بود. یو مثل من رو می انداخت. رو به رو گرشید یپا یرا رو شیپا
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اشتباه   یکنه تا کارا یبدنشون دارن. اون گرگ آدما رو مجبور م یگرگ تو هیآدما  یآره دخترم. همه  -
خشم   یاز رو ای جانیه یشه صاحبش از رو ی، باعث مزده بشه جانیرو انجام بدن. گرگ درون که ه

  ی. برابشه مونیکه بعدا از انجامش پش رهی رو بگ یمات ی رو بکنه و تصم ییکارا یخوشحال   یاز رو ای
 یکه بعدا از خودمون م میدار ییبرخوردا  هی ا ی میزن یرو م  ییحرفا هی ییوقتا هی هم هست که  نیهم
اما قدرت   ادیب  رونی . گرِگ تو قدرت گرفته و تونسته از بدنت بمیبچگانه رفتار کرد نقدریچرا ا میپرس

  نهیما گرگ ن یبده. ب رمونیی تونه به کل تغ یاز قدرت گرگ توئه. چون م شتریب یل یها، خ نهیگرگ ما گرگ
  ریکه اس  ییمهتاب و اونا ی نهیشن گرگ   یتونن قدرت گرگشون رو کنترل کنن م یکه م ییها هم، اونا
  یگرگ بشن و حت شهیهم یممکنه برا  هیسا یها نهیان. گرگ هیسا یها نهی شن، گرگ یگرگشون م

. اگه میگرگ درونمون باش مراقب دیکه با گنیهم م نی هم ینتونن به جسم انسان برگردن. برا گهید
که ما گول ظاهر   یمانز یرو به باد بدن. اون هم تو مونی تونن کل زندگ ی م رنی بگ یادیقدرت ز

 تونن ترسناک باشن.  یکه چه قدر م میکن یو فکر نم  میمهربون و قشنگشون رو خورد

 میاما لب ها میبگو یز یرا صاف کردم تا چ  میدادم و گلو  رونیب  یکه حبس شده بود را به سخت نفسم
بود. چه قدر   قتیحق  نیع شیگفتن. چه قدر تمام حرف ها  یهم نداشتم برا  یاز هم باز نشد. حرف

 اشتمسوال ند گریداد و مجبورم نکرد تا سوال بپرسم. حاال د حی جا توض کیرا   زیخوب بود که همه چ
قدر   نیچرا ا  دایکه جد دمیفهم  ی. حاال مدمیترس  یهم م ادی. زدمیترس یگرگ درونم م یاما از زوزه 

  یبودنم را کنار بگذارم و م فی توانستم ضعف و ضع  یدفعه م کیشدم و چرا  یم  یراحت عصبان
 ... دمیفهم یاستفاده کنم. حاال م میرویباشم و از ن یتوانستم قو

 یسرش را از ال اری. داخل افکارم غرق شده بودم انگار. کام دمیکه به در خورد از جا پر یتقه ا یصدا با
 در داخل آورد و گفت: 

 ها. دهیطول کش یل یحرف زدنتون خ گهید ست؟یبس ن  -

 گفتم:  یمصلحت  یبلند شدم و با لبخند میجا از

 ِچ... چرا. بسه. -

 گله که اسمش البرز بود برگشتم و گفتم:   سیبه طرف رئ  سپس

 .  حاتتونی ممنون به خاطر توض -
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 و گفت:  دیدستم را کش اریکام

 . ییجا هی خوام ببرمت  یم  ایب -

نخورم با خنده   نی کردم زم یم یکه سع  ی. در حال دیکش نییپله ها پا من را به دنبال خودش از  بعد
 گفتم: 

 .نی خورم زم  یاالن م ؟یکن  یم  کاریچ وونهید -

 . میرفت یسرعتش را کم کرد اما هنوز دستم در دستش بود و به طرف جنگل م م،یرفت  رونیخانه که ب  از

 . ینی وحش رو بب ات یخوام ببرمت ح ی. میافسرده شد یاون دخمه بود یاز بس تو -

 آوردم. متعجب به طرفم برگشت. رونی . دستم را آرام از دستش بستادمیا

 ؟ یسادیچرا وا -

 دهانم را قورت دادم و گفتم:  اب

امشب ماه هم کامله، قدرت   ؟یجنگل بهمون حمله بشه چ  یترسم. اگه تو یم  ام،یتونم ب  ینم  یم -
  یلیخ  نیشن که ا یم نهیگرگ  ای به خون آشام  لیم امشب تبدشه. تازه  آدم ها ه  یم شتریهمه ب

 ممکنه.  ری غ ل،یروز تبد نیاول ی. کنترل تویدون یکنه. تو که بهتر از من م   یجنگل رو خطرناک م

 زدم.  شی به بازو  ی. اخم کردم و مشت آرامدیخند ی. دلش را گرفته بود و م دیق ی . بلند و بدیخند

 ؟ یخند یچته چرا م -

چشمش آمده بود را پاک کرد و   یاز گوشه   ادیز یکه به خاطر خنده  یخنده اش، اشک یته مانده  با
 گفت: 

   ؟یترس   یقدر م نیا یعن ی ؟یاینم یکه بگ یهمه بهونه آورد  نیا -

 و گفتم:  دمیبرچ  لب

.  یخودتم بترس ی هیاز سا یبخوا یکه حت یدینکش  یقدر بدبخت  نیترسم. تو که مثل من ا یآره م -
 .یکن  یدرکم نم نمیبه خاطر هم
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 دستش را پشت گردنم انداخت و گفت:  یاش محو شد. کنارم آمد. با مهربان  خنده

حق   یکنارتم. در ضمن، کس ریخودم مثل ش ؟یکنه آبج  تت یبخواد اذ یمگه من برگ چغندرم که کس -
 رفته؟   ادتی قلمرو ما،  یتو  ادیاجازه ب  ینداره ب

 لبم نشست. چه قدر برادر داشتن خوب بود. یاجازه رو یب  یاش دلم قرص شد. لبخند یلفظ آبج  از

. میبود  ستادهیآبشار ا یکردند. حاال رو به رو رییچشمم تغ یجلو  ریچشم به هم زدن، تصاو کی با
ا  اش ر ییبا یهوا هم ز یداشت. خنک  یمعرکه ا یمقابلم بند آمده بود. منظره  یفضا دنیزبانم از د

  به یفرستادم و با شگفت میها هی را به ر  شیهوا یو خنک  دمیکش یق یدوچندان کرده بود. نفس عم
 اطرافم نگاه کردم. 

 کجاست؟   گهید نجایپسر ا یوا -

وسط جنگل وجود    ییآبشار نسبتا بزرگ، در جا کیو همه جا را از نظر گذراندم.  دمیخودم چرخ  دور
پر از جلبک   خت، ی ر یم  نییکه آبشار از آن پا یشد. کوه ی م یکوچک منته ی اچهیدر کیداشت و به 
  راو همه جا  دندیدرخش یشب ستاره وار م  یکی بودند که در تار  یرنگ ییو طال بای ز یها و گل ها

 کردند. یروشن م 

 .دیکرد. خند یلبخند به حرکاتم نگاه م با

 آبشار فرشته هاست.   نجایا -

 : مد ینگاهش کردم و پرس متعجب

 فرشته ها؟  -

تند دنبالش رفتم تا از او عقب   یرا تکان داد و آرام آرام به طرف آبشار حرکت کرد. با قدم ها  سرش
 . فتمین

 کنم؟  فیافسانه اش رو برات تعر یخوا یم -

بودم که قرار   یمن هم افسانه ا دیاز خنده، مورمورم شد. شا شتریلفظ افسانه خنده ام گرفت و ب از
 بخوانند.   یالی خ  یبودنش، آن را با ب   یل یبود همه با فکر تخ
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را پر کرده بودند، نشست.   نیخشک شده که زم یبرگ ها یآبشار بود، رو نیی که پا یا اچهیدر کنار
  یکنند، من هم نشستم. به آبشار زل زده بود و انگار تو یم  دیرا تقل گرانید یکه کارها ییمثل بچه ها

بمانم، خسته    میرهاداخل فک ادیفکر رفتم که البته نتوانستم ز ید. من هم به آبشار زل زدم و توفکر بو
 کرد.  یبودم و مغزم درد م

گذاشتم تا   شیگره زدم و بعد چانه ام را رو شانیرا رو می را داخل شکمم جمع کردم و دست ها میپاها
بودم اما تنم    هوشیساعت ها ب نکهیبا اآمد!  یسرم را کنترل کنم. چه قدر خوابم م ینیبتوانم سنگ

اما   وابمخواست بخ یهستند. دلم م ییلویصد ک  یدو وزنه  میکردم پلک ها یکوفته بود و احساس م 
 نه وقتش را داشتم نه حوصله اش را...!

 داد و گفت:  هیدور شانه ام حلقه شد. سپس من را به خودش تک یدست

 م؟ یبرگرد یخوا یم -

 : گفتم

 رو برام بگو.   نجایا ینه، افسانه  -

 داد و بعد شروع به حرف زدن کرد. هی و چانه اش را به سرم تک دیکش یق یعم  نفس

کرده.   یم ی جنگل زندگ نیا یتو له یقب هی ش،ی سال پ یلی خ  گنیآبشار فرشته هاست. م نجایخب... ا -
اطراف   یروستاها ای شهرها آمازون هستن. با  یجنگل ها یکه االن تو ییها له یمثل همون قب قایدق
  یاه لهیقب یجور تعصب داشتن رو هیاومد.  یخوششون نم گهید ینداشتن و از آدما یارتباط چیه

 یا لهیقب  یروز تو هیکردن.  یم  یعربستان زندگ  یتو امبریزمان پ  یکه تو ییها لهیخودشون، مثل قب
ما، سکه  یخونه ها یشه که از ما بهترون اومدن و دارن از تو  یخبر پخش م نیبوده، ا نجایکه ا

 یشده. فقط هم تعداد سکه ها کم م  یدزدن. انگار تعداد سکه هاشون کم و کم تر م یهامون رو م
 نداشتن. یکار  یا گهید  زیشده. جالبه که به چ

شدند، اما با   یه مبست یکه ه  یمکث کرد که لبم را با زبانم تر کردم و همان طور که با چشمان یکم
 کردم، گفتم:  یآب نگاه م یرو دیسف یها  یداشتم و به مرغاب یبازشان نگه م یپافشار 

 شد؟  یخب بعد چ  -
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 یکه گفت حاال که اومدن دارن پول ها میکار نکن یچ میکار کن  یچ دنیاومد. ازش پرس  لهیقب سیرئ  -
گرفتن که  میهم تصم نیهم ی. اونا برا فتهی خطر ب یدزدن، ممکنه جون خاندانمون هم تو یما رو م 

 .  گهید ی جا هیخونه هاشون رو انتقال بدن و ببرنش 

 از ما بهترون دنبالشون نرفت؟  گهید -

دختر ده  ه یداشت.  یدختر بر م هیوجود نداشت! اون سکه ها رو  یاصال از همون اول از ما بهترون  -
و    نجایآورد ا ی. بعد اون رو مدیدزد یرفت سراغ خونه ها و سکه هاشون رو م ی م یدزد یه براساله ک

 . اچهی در یتو ختشونیر یم

 کرد؟ یکار رو م نیچرا ا -

آب و   یتو یاگه سکه بنداز  گهیمردم هست، م نیکنم خرافاته و هنوز هم ب یکه من فکر م یباور  هی -
  یکل  ایکاشان  نیحموم ف   ای نیحوض داخل حموم قجر قزو یتو یدی. دیرس ی به آرزوت م   ،یآرزو کن

 ادخو ی م  یکنه؟ چه جور  کاری کنن؟ مثال اون آب قراره چ یندازن و آرزو م ی سکه م گه،ید یجاها
 آرزوشون رو برآورده کنه؟ 

 و گفت:  دیکش یآه

  نیهم ی وبچه هاشون رو از ر یاسم ها لهیقب نیاون دختر اسمش فرشته بود. اون زمان مردم ا -
  ضیبود و مادرش هم مر میتی. هی امروز نقدریهم اسمش ا نیهم  یذاشتن برا ی گل ها م  ایفرشته ها 

و پرت   دیدزد یرفت سکه م یهم هر روز م نیهم یدوا و درمون مادرش نداشت، برا یبرا  یبود. پول
 کرد تا مادرش خوب بشه. یو آرزو م  اچهی در یکرد تو یم

 زد و گفت:  یصدادار   پوزخند

اون سکه ها رو   یکه اگه همه  دی رس  یبود باور کرده بود. عقلش نم  دهیشن یز یچ هی. گهیبچه بود د -
 یم یدزد  دیبا گمیتونست مادرش رو درمان کنه. من نم یم  ختی ر ینم اچهیدر  یکرد و تو یجمع م
خرج   یابخواد تا برکمک  یاز کس ای تونست بره کار کنه   یدرمان کردن مادرش اما حداقل م یکرد برا

 عموش.  شی. آخرش هم مادرش مرد. خودش هم رفت پ ارهیمادرش بتونه پول در ب بیطب

 . دمیرا مال میو چشم ها دمیکش یا ازهیخم
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 چرا عموش به مادرش کمک نکرد؟  -

  ییخاندان. مادر فرشته، دختردا یاعضا ی هیپولدارتر از بق یلیپدرش ثروتمند بودن. خ  یخانواده  -
خواست با مامانش ازدواج کنه طردش کردن.  یفرشته چون م یبود. بابا ر ی شد اما فق ی باباش م

افتاد. مامانش   یشده بود به سخت  ضیگرگ شد و مادرش که تازه مر یشکار، طعمه   یباباش تو
 ماجرا...  یو ادامه  شد  ضیهم نداشت. بعدم که مر  یدرست و درمون  یباباش، خانواده   عکسبر

 فکر رفتم.  یتو

کرد. بعدها اسم  فیرو براش تعر زیخودش، فرشته همه چ  شی بعد از اون، عموش که فرشته رو برد پ -
و   دهیجواب نم گهیروش بچگانه، د نیبمونه که ا ادشونیرو گذاشتن آبشار فرشته ها. تا همه   نجایا

  دیو شا ودبچه ب  نکهیحال، با ا نی . با ادیشه به هدف رس یتر م  دهیچ یسخت تر و پ  یفقط از راه ها
شد و شالق خورد اما بعدش تونست کم کم  هیهاش تنب ینداشت، به خاطر دزد یهدف اشتباه 

 ؟یقدر ساکت نیبشه. چرا ا ز یهمه عز شیخودش درست کنه و تونست پ  یرو برا یخوب   یزندگ

ضرب از جا   کی و  دمیکش یغی خورد، ج میکه به پهلو  یخونکی گفت. ساکت بودم. با س یم راست
 .دیبودم شد  ی. قلقلکدمیپر

خوشحال    یلیام خ  یبود قلقکل   دهیفهم نکهینقش بست. انگار از ا شیلب ها  یرو یطان ی ش یا خنده
 همان قدر ذوق زده شده بود!  قایداده باشند، دق  تابیبود. انگار به خر ت 

زد و شروع به قلقلک دادنم کرد. از دل درد و شدت خنده، به نفس نفس افتاده   ییدندان نما لبخند
دانست   یم ی آبشار مخلوط شده بود. چه کس یبا صدا مانیخنده ها یافتادم. صدا نیزم  یبودم. رو

 قدر کوتاه است؟  نی ها هم یکه عمر خوش

ر لذت بخش بود  به بدنم دادم. چه قد  یتخت قلت زدم و کش و قوس یو رو  دمیکش یا ازهیخم
 ام تمام شده بود. یتا لنگ ظهر! حاال خستگ دنیخواب

تله پورت کردم.  نمی که به اتاقم آورده شده بود، به سالن تمر یاز انجام دادن کارها و خوردن نهار  بعد
بود و به من زل زده بود ماتم برد. نگاهش   ستادهیاتاق ا یدیوسط سف  م،یآرشام که رو به رو دنیبا د

 نداشتم.  را دوست 

 .یای ب نجایتا ا  یکردم بتون ی فکر نم -
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که من   یها و کسان یاز انجمن بود که فقط من و زامب  گریُبعد د  کی نجایکردم. ا یفکرش را نم  واقعا
 .میواردش بشو میتوانست یبردمشان م  یم

 . یبکن یتون  یفکرشم نم  یکه حت  ییتونم بکنم. کارا  یکارا رو م یل یمن خ -

 که خشن شده بود گفتم:  ییتنگ شده و صدا ییشرورش زل زدم و با چشم ها یچشم ها به

 ؟ یخوا  یم ی. پس چیار یسرم ب ییبال یتون   یکه نم یدون  یم -

 شد و گفت:  نهیبه س دست

 ارم؟ یسرت ب  ییتونم بال ینم یچرا فکر کرد -

 زدم و با تمسخر گفتم:  یصدادار   پوزخند

. پس یا ی از پس من بر نم یکه ندون یستیها هم احمق ن. اونقدردیدار ازیشما هنوز هم به من ن -
 ؟یخوا یم  یتر بگو چ عیسر

 زد و گفت:  یلبخند

  سیرئ   یکن یبگم. فکر م  نی جمله رو به شرو نیفقط هم هی . کافیدونم که با دشمنمون ارتباط دار  یم -
 کنه؟ ی م  تیکرده حما یکه با دشمنش همکار  یسپهر از کس یکنه؟ واقعا فکر کرد یازت دفاع م 

 ! گفتم: زمیعز یزدم. سپهر! پسرعمو  پوزخند

 گرفته؟   تی شوخ  ه،یمنظورت چ ؟یچ یعن ی ای مسخره باز نیا -

 آمد. کمی را به کمرش زد و با پوزخند نزد  شانیکیرا آزاد کرد و   شیو دست ها دیکش یق یعم  نفس

 . ارهیسرت م  ییچه بال مین یبگم تا بب س یجمله رو به رئ نیهم هیفقط کاف  -

 دادم و گفتم:  رونیدفعه از دهانم ب کینفسم را  ،یساختگ یبهت با

 ؟ یگ یم یدار  یتو چ -

 قفل شد. گفت:  فکش
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 دونم.  یرو م  زیمن همه چ -

 تنگ شدند. میها چشم

 ها. نهیمقر گرگ یر ی دونم م یم -

 شد.  یم طور نیا دیدرهم رفتند. نبا میها اخم

 .یببر   نیتا انجمن رو از ب ی کن یم  یباهاشون همکار  یدونم دار  یم -

 منقبض و دستم مشت شد. عضالتم

 . یانجمن رو نابود کن  نیا یخون آشام ها یخوا  یدونم م یم -

کنم   یم یزد دارم سع یداد م یام که از صد متر  یظاهر  یادامه بدهد. با خونسرد شتریب نگذاشتم
 خودم را کنترل کنم، گفتم:

 اره؟ یسرم ب ییتونه بال یم سی رئ یتو واقعا فکر کرد -

 زد و گفت:   لبخند

 یهمه  ست،ین سی . درضمن فقط رئیکن  یفکرشم نم  یتونه بکنه که تو حت  یکارا م یلی هم خ سیرئ  -
 با هم متحدن.  شهیخون آشام ها هم

 و گفتم:  دمییهم سا یرا رو میان هاپوست دستم را سوراخ کرده بودند. دند میها ناخن

 ؟یخوا ی م یخب حاال چ -

 لبخند گفت:  با

 . یمنم باز  -

 .د یباال پر میابرو ی لنگه

 زدم و گفتم:  یشخندیبهت ر با

 ...یدار  یبه فکر شبنم باش نکهیا یبه جا -
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 : د یحرفم پر انیم

 کنم. یم  کاریدونم دارم چ  یمن م  ،یر یجبهه بگ یخود  یب  ستی الزم ن -

 و با تمسخر گفتم:   دمیکش یپوف

 بچه؟  ای یمامان بش  یخوا یم ؟ی داشته باش یچه نقش  مونیخاله باز یتو یخوا  یخب، م  یل یخ -

خوام   یانجمن، از داداشم و از طرز فکرش. م نیخوام، فقط خسته شدم از ا  ینم ینقش چیمن ه -
از نقشه ات رو نه به  یز یچ چی کنم! در عوض ه یکردن شبنم زنده بمونم و باهاش زندگ دایبعد از پ

 خوبه؟   ،ی دیند یدی. شتر دسی نه به رئ  گمیم  نیشرو

 تنگ شده گفتم: یچشم ها با

 به کل نقشه ام.  یآخر گند بزن یلحظه   یتو یتون  یبهت اعتماد کنم؟ تو م  دیچرا با -

 باال انداخت و گفت:   ابرو

نقشه ات، بلکه  یزنم، نه تنها تو  یحتما گند م   یر یم یرآب یز یدرصد حس کنم که دار  هی یحتاگه  -
 . تی کل زندگ یتو

  یخودم هم باورکردن یکه برا  یاز حد معمول شد. فکم چفت شد. با سرعت  ادتری عضالتم ز انقباض
  یجا به جا نشد چون نم یتکان جزئ  کیاز  شتریاش را گرفتم. ب قهی نبود، به طرفش هجوم بردم و 

 زمزمه کردم:  دکنانی . تهداورمیسرش ب  ییخواستم بال

اون وقت بعد از کشتن تک تک خون آشام ها، به عنوان  ،ینقشه ام گند بزن  یاگه بفهمم قراره تو -
 کنم.  یات م کهی ت کهی نفر ت  نیآخر

 صورتش گرفتم و گفتم:   یرا گرفتم و باال آوردم و رو به رو دستش

 سگ. یندازم جلو  یُبرم و م یچشمات م یکنم. هر کدومشون رو جلو یانگشتات شروع ماول از  -

زد و سکوت   یزد اما مغروارنه دم نم یچشمانش موج م  یقهوه ا یداخل تک به تک رگه ها ترس
 کرده بود. نفسش هم قطع شده بود انگار اما پوزخند زد. 
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بچگانه که    یکردم، با لحن  یطور که مرتبش ماش را رها کردم و همان  قهی. دمی زدم و لب برچ   پوزخند
 شد، گفتم:  یم داترینفرت در داخلش هو ی هیرفته رفته ته ما

  یم ه،یآره؟ نظرت چ ،یکن یم دیمن رو تهد یکرده که دار  ین یری زبونت ش ریز مارستانیب  یانگار مزه  -
 ؟ یسردخونه رو بچش یدفعه مزه  نیا یخوا

به   یا روزمندانهی پوزخند هم نداشت، نگاه مغرور و پ گریاش که خشک شده بود و د افهیق دنید با
 کردن را هم نداشتم. نیتمر  یحوصله  گریروانه کردم و به داخل اتاقم تله پورت کردم. د شیسو

. میرفت شگاهیبه اتاقم آمد و گفت که پادزهرم آماده است. به آزما  نیگذشت تا باالخره شرو یروز  چند
ندادنش به خودم   تی و اهم  ایمیک  یحس  یبودند. ب ستادهیبزرگ ا گید کی یآنجا، باال  ای میو ک دکتر 

  میبرا وردنشتاب آ  یرفتار را نسبت به او داشتم اما کم نیاصال مهم نبود چون خودم هم هم میبرا
 زد:  بیبدهد. مغزم نه  حینخواهد توض یسخت بود که بخواهد مقصر باشد و حت

 بده.  حیخواست توض   یاون بدبخت که م -

رنگ    یآب  یع یکه در هوا معلق بود، نگاه کردم. ما گیداخل د اتیگرفتم و به محتو دهیرا نشن  حرفش
 روشن نبود!   رشیز یآتش چیکه ه یخورد، در صورت  یکه کف کرده بود و ُقل م

است که با   یبود که چند وقت دهی لندهور فهم نیبود. ا نجاینگاه کردم. کاش آرمان ا نیرخ شرو مین به
  یهم حت تی مامور نیفرستاده بود. به خاطر هم  تی هم او را به مامور نیهم یآرمان گرم گرفته ام، برا

 .مینکرده بود  دایفرصت حرف زدن پ

 و گفتم:  دمیکش یق ینفس عم  نامحسوس

 ؟ یار یسرم ب گهید یبال هی یخوا  یاز کجا بدونم نم -

 گفت:  یدیق یباال انداخت و با ب  یا شانه

  یب ایبره  یم  نیرو از ب یو اثر زهر وابستگ دهیدارو جواب م نیدونم ا یکه نه، اما نم گهید یبال -
 است و فقط وقت تلف کردنه. دهیفا

کارها وقت تلف کردن    نینبود و تمام ا یدیبه زنده ماندن من ام یعنینگفتم.  یز یچ  چیکردم و ه اخم
 سست شدند.  میزانوها  بود. حس کردم
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سرنگ در دستش به سمتم آمد.  ک ی با  ،یاز مهربان  یرنگ  چیو بدون ه یجد یا افهی بعد دکتر با ق یکم
 بکنند و بخواهند نجاتم بدهند؟ یکار  میسه نفر که از من متنفر بودند، برا ن یواقعا انتظار داشتم ا

 اش دلم شکست.   یتفاوت ی سرگرم کرده بود. از ب  لش یکرد و خودش را با موبا ینگاهم نم  ایمیک

شدم. داشت   رهی بود خ شهیتر از هم الیخ  یکه ب  نیسوزن سرنگ را به سمت گردنم آورد. به شرو دکتر
 کرد!  ینگاه سردش ذوبم م ریز

 یجواب م  دیگ شاسرن نیزنده ماندنم نبود و ا  یبرا یراه  چیه یکنم اما وقت ی خواستم زندگ یم من
هم  یقبل یکه احتماال بدتر از بالها  یاحتمال  یبال کیهم نه، پس چرا خودم را در مقابل  دیداد و شا

 دادم؟ یبود قرار م 

متعجب   یها افهیق دنی. با ددم یخودم را عقب کش د،یایسوزن داخل رگ گردنم فرود ب  نکهیاز ا قبل
 گفتم:  نیکه گرفته بود رو به شرو ییبا صدا شان،ییسه تا

 . میکن یحمله آماده کن. صبح حرکت م  یافراد رو برا -

  یرمق رو  یرفتم. ب  رونیرفتم. نگهبان ها را رد کردم و از انجمن هم ب رونی ب شگاهیبا دو از آزما سپس
 را بغل کردم.   میعمارت نشستم و زانوها یجلو یپله ها

و منتظر مرگ تلخ و   یعمرت را بشمار   یداخل ساعت شن یشن ها دیشد افسانه. از فردا با شروع
 .دیزوزه کش  یدرونم، با ناراحت یز ی شدم. چ  رهی. به ماه خیدردناکت باش

وجودم چنبره زده  یبر رو یدیرا بغل کرده بودند گذاشتم. غم شد میکه زانوها می دست ها یرا رو سرم
روم. اشک   یبود فرو م میپا ریکه ز  یدارم در لجن زار   شتریکردم لحظه به لحظه ب یبود. احساس م 

 شمچ یمهربانش جلو یداشت؟ چهره  یمامان، االن چه حال چارهی . بختیر نیی از چشمم پا یسمج
که چه به روز   دانست یمهم بود که دخترش گم شده؟ اصال م شیبسته ام نقش بست. اصال برا یها

 دخترش آمده؟

سرد  یدادم و اجازه دادم هوا هیکنارم تک  یرا رها کردم و به نرده ها میو زانوها  دمیام را باال کش ینیب
داشتند آن  یکه چه حال بد دمیفهم یام کم کند. تازه م یاز سست یکم  دیبه بدنم بخورد و شا

 عمرشان زمان دارند. نای سه ماه تا پا ایگفتم فقط دو  ی که بهشان م یمارانیب
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بار اول خودم و شبنم را داخلش   یکه برا یبلند شدم و به طرف انبار حرکت کردم. همان اتاق میجا از
و   کیداخل اتاق تار ن؛ی و مال  نیبرهنه، خون مهی که ن یزن دنیاش را باز کردم. با د یکردم. در آهن دایپ

بود مثل   یک یزن هم  نیشدم. ا رهی دادم و به او خ هیدر تک یبود به چهارچوب زنگ زده  دهینمور خواب
 داشت مثل چند ماه قبل من.  یتیچند ماه قبل من. وضع 

 یها هی ال ریگذاشتم و داخل رفتم. کنارش نشستم و به چهره اش که ز یمانی را داخل اتاقک س میپا
 یبود. طور  دهینبود، رنگ پر یصورتش که خون از  ییخون پنهان شده بود چشم دوختم. قسمت ها 

 وقت است مرده است.  یلیبود که انگار خ  دهیآرام خواب 

به بدنش زده بودند و احتماال   یاد ی ز یلیخ  بیتن و بدنش بود مطمئن بودم که آس یکه رو  یخون از
 شانه اش زدم و صدا زدم:   یآرام رو نیهم یهم داشت. برا یشکستگ

 شو.  داریخانم؟ خانم ب  -

 میخواستم بگو  یدر هم رفتند. محکم تر به شانه اش زدم و بلندتر صدا زدم. م  مینداد. اخم ها یجواب
 هوش شده بود.  یب  ادیز  یز یو خون ر  یحال یجانت را بردار و در برو اما انگار از ب 

 نهیمعا کیزده بود. با  خیبود. دستش را گرفتم،  تر نگاه کردم، خشک شده قیبدنش دق   یخون رو به
 است که مرده. یکه طفلک چند وقت دمیکوچک فهم ی

کردم   ینداشتم و احساس م  یخوب  یرفتم. اصال حال و هوا رونی کردم و از اتاق ب  شینزار رها یحال با
 دستم بود. ریکه تا االن ز یجان   یاز ترس جسم ب ای از سرما  ایلرزد. حاال  یتمام بدنم م

را باز کردم. حالم داشت به   اطیآب داخل ح  ری شد قورت دادم و ش  یدهانم را که تند تند ترشح م آب
 میکه بخار نفس ها یدر حال خ،ی دستم بود را با وسواس و با همان آب  یکه رو یخورد. خون یهم م

 گرفت، شستم. ی را م دمید یدائم جلو

شود و ماه بعد، همه  یتمام م زی خودم فکر کردم که فردا همه چدادم. با   هیتک  واریرا بستم و به د آب
به داخل اتاقم تله پورت    دمیلرز یکه م یرسند. در حال   یم انیبه پا شهیهم ی کابوس ها برا نیا ی

تا از   دمیچی پ دمپتو رفتم و آن را دور خو ری که نجس شده بودند را عوض کردم و ز میکردم و لباس ها
 شود. بدنم کم یلرزش و سرما
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همان طور که  ری دل س کی. دیچانه ام لرز دنشیبه در خورد و آرمان وارد شد. برگشته بود. با د یا تقه
هست.   زهایچ  یلیدانست که اتفاقا خ  یکردم. او چه م  هیگر ست،ین  یز یچ گری گفت آرام باشم، د یم

 دانست؟  یچه م

 شده افسانه؟  یچ -

  شیرا برا  زیکه آرام تر شدم، همه چ یداشت؟ کم ینه چه فرق  ایگفتم  یگفتم؟ م یم شیبرا دیبا
 . ختمیگفتم را گفتم و اشک ر یم دیکه با  ییها زی چ یکردم. از اول تا آخر همه  فیتعر

 درهم گفت:  ییبا اخم ها میاز تمام شدن حرف ها بعد

 . یکن  کاری چ یخوا یم  گمیم نیمن به شرو -

  یبلند شدم. باورم نم  میاز جا یلباسش را گرفتم و با ناباور  نیبلند شد که برود که آست  شیبعد از جا و
خواست    یکه به او کرده بودم، م  یاو هم بعد از اعتماد یبکند. حت  یکار  نیخواست چن  یشد که م

 که واژه ها را گم کرده بودم گفتم:   یخدشه دارش کند؟ در حال

 ؟ یار ی... سرم ب ییالب  نی... چنیتون یم یتو... چه طور  -

 گفت:  تی را پس زد و با عصبان دستم

 ؟ یزنده بمون یتون  یم یوقت  نجایسخته تحمل کردن ا نقدریا ؟ینی منتظر مرگت بش یخوا یم -

 در هم رفت. قبلم شکست.   میها اخم

 هیبق ی ندهیبه آ م؟یش  یم یبعد از تو ما چ یات. اصال فکر کرد ندهیبه آ یگند بزن  دمیمن اجازه نم -
 اد؟ یکه دوستت دارن م ییسر اونا ییچه بال یفکر کرد ؟یفکر کرد

 

 را باال بردم و گفتم: میصدا یشناختم. با دلخور   یباشد که م  یهمان آرمان نیشد ا ینم  باورم

من راحته بخوام دل بکنم؟ اما   یبرا  یمنتظر مرگم باشم؟ فکر کرد ادیخوشم م  ی لیمن خ یفکر کرد -
من رو   یک  اد؟یکه من رو دوست دارن م ییسر اونا ییچه بال یگ یجبورم. مم  ؟یفهم  یمجبورم، م

دستمال  هی. االن من فقط نقش نی خواستن از من استفاده کنن فقط هم  یهمه م نجایدوست داره؟ ا
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من رو دوست   یک  ی. واقعا فکر کردامی به کارشون نم گهیرو دارم که بعد از تموم شدن کارم د یچرک
کرده، اون از   زیکه برام دندون ت  نی اون از شرو ست،یداره؟ اون از سپهر که بود و نبودش اصال معلوم ن

 هیکه هر کدوم  مه سودایو آ  ایمی . کمیزندگ یو گند بزنه تو ارهیسرم ب ییبال  هیآرشام که منتظره 
  دیبا یک یما منتفر شده. برا  یشبنم که حتما تا االن از همه  هیمونه  یکنن. م  یرنگ عوض م  یجور 

  ؟یک یکنه من مردم؟ برا  یاالن هم فکر م نیمامان بدبختم که هم یزنده موندنم بجنگم؟ برا یبرا

 بلندتر ادامه دادم.   ییکه با صدا  دیبگو یز ی چ خواست

دستم  ریز  یبدبخت  هیرو ندارم که هر روز  نیا دنیسخته. من طاقت د یل یخ نجایآره، تحمل کردن ا -
بشه و خونش رو هم خون آشام ها بخورن. من   لی تبد یو آخر سر، جسمش به زامب  رهی جون بده و بم

و   کننازم استفاده  یدستمال کاغذ هیرو ندارم. طاقت ندارم مثل   یهمه کثافت کار  نیا دنیطاقت د
   ؟ی فهم یرو م  نایبعدم بندازنم دور. تو اصال ا

 که انگار دلخور بود، گفت:  یمکث، در حال یز کمشد، هم صورتش هم چشمانش. بعد ا سرخ

   ؟ی پس من چ -

زدم، با استفهام نگاهش    یکه داخل دلم بود نفس نفس م یم یو درد عظ یکه از شدت ناراحت یحال  در
 داد. هیتخت نشست و به آن تک نیی کردم که پا

 ارم؟ ینبودنت رو تاب ب دیبا یرفت. من چه جور  ادتیمن رو  ،یهمه رو گفت  -

نشستم و   شی خواستم باور کنم. رو به رو  یبودم اما نم دهی... انگار فهمیعنی. دمیفهم یرا نم  ظورشمن
 یام باشد، ناباور به چهره  دهیکه فهم  یز یکه برخالف چ  دیبگو یز ی که منتظر بودم تا چ یدر حال 

 ناراحتش زل زدم. 

  یمدت کم، بخوام بهت حس  نیا یاز نظرت احمقانه باشه که تو دیانگار وقتشه که حرف بزنم. شا -
وجودم تکون خورد. تا حاال   یتو  یز ی چ هی یکه درد دلت رو بهم گفت یکنم اما من همون روز  دایپ

  سپهربا  دمی فهم یو غصه باز هم بخواد بجنگه. وقت یهمه سخت نیبودم که با وجود ا  دهیرو ند یآدم
نظرت بهم   دیکردم تا شا یخواست  یارمت اما نشد. کنارت موندم و هر کار خواستم کنار بذ  ،یرابطه دار 

 .  یکن  یدور و برت حساب نم یجلب بشه اما انگار هنوز هم من رو جزو آدما 

 شد.  رهی صورتم خ به
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تونم جمله هام رو مرتب   ینم یو بهم زل زد  یکه رو به روم نشست یجور  نیا ؟ ین یشه کنارم بش یم -
 کنم.

ُسر خوردم و  نی زم یکه داخل وجودم شکل گرفته بود، رو یدیو احساس ترحم شد یشرمندگ  با
 .میزل زد مانیرو به رو واریکنارش نشستم. هر دو به د

گم. فقط به خاطر   یرو به خاطر خودم و زنده موندنم نم  نیا ،ینبر  نیخوام انجمن رو از ب  یازت م  -
 .  یبش دیتونم تحمل کنم که ناپد یمن زنده بمونم، باز هم نم یاگه بذار  یتخودته. ح

 کردم بحث را عوض کنم.  یسع

 نجا؟ یا یاومد  ی. چه جور یدر مورد خودت نگفت یز یاما چ ،یدون یمن م یرو درباره   زیتو همه چ -

 نگاهم کرد و گفت:  یدلخور  با

حرف زدن راجع    نقدریشدنت و درمورد عالقه ام حرف بزنم؟ ا  دیدر مورد ناپد  یخوا ینم  یعنی نیا -
 بهش برات سخته؟  

 انداختم و گفتم:  نییرا پا سرم

 کنم. دوارتی ام یخود  یندارم که بخوام ب یا ندهیمن آ -

 زل زد.  واریو دوباره به د دیکش ی نکردم که آه نگاهش

  یمونم من با کل ی. م ینک یحس نم  یز یچ گهیو د یر ی . تو میبهش فکر کن  ینخوا یحق دار  -
 . یناراحت 

 و گفتم:   دمیام را باال کش ینیب

 نجا؟ یا یچرا اومد ؟ینگفت -

 : گفت 

 دهیند  کیوقت از نزد چیهاشون خبر داشتم اما ه  تیانجمن ها و از فعال  نیمن دورادور از ا -
 از خواهرام افتاد. یک ی یاون اتفاق برا نکهیبودمشون. تا ا
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 کرد. ی در اتاق به وجود آمد. انگار داشت خواهرش را تجسم م یقیکه کرد، سکوت عم  یمکث  با

 ونیکرد و هذ یبود که هرشب تب م یدختر خوشگل و سرزنده بود. چند وقت هیخواهر داشتم.  هی -
کار   دمیازش نبود فهم یرد و نشون چیکه ه  ییگم شد. از جا شهیهم یشب برا هی نکهیگفت تا ا یم
  گهید یآدم ها  ای باشن  ضیمر  یلیکه خ  ییاز آدم ها ی انجمنا بعض  نیدونستم که ا ی. مانجمنه نیا
گشتم تا  یل یکنن. خ یم لی مثل خودشون تبد یکی دزدن و بعد به  یرو م  کنیکه به مرگ نزد یا

و  نمی نبود اما تونستم. شانس آوردم که تونستم سپهر رو بب  یکنم. کار راحت دایرو پ   نجایتونستم ا
کنم.   رتونه خواهرم رو نجات بده که تا آخر عمرم براش کا  ی م  یباهاش حرف بزنم. گفت فقط در صورت

 خون آشام ها کار کنم تا خواهرم زنده بمونه.   نیو تا ابد ب  نجایا امیمجبور شدم ب

 : دم یتاسف پرس با

 زنده است؟  االن خواهرت کجاست؟ -

 . دیقطره اشک از چشمش چک  کیام   یناباور  نیانداخت. در ع  ن ییرا پا  سرش

 دونم.  ینم -

 باال رفته گفتم: یابروها با

 ذاره؟  یمگه سپهر نگفت که اون رو زنده م -

 .دیکش آه

 کنه.  یداره و ازش مراقبت م یبره اما زنده نگهش م رونی ب نجایذاره خواهرم از ا یسپهر گفت که نم  -

کرده بود؟ خواهرش، خواهرش، خواهرش...   یزندان نجایدر هم رفتند. سپهر خواهرش را ا میها اخم
  یم نیرزمیاش از اتاقک ز هیگر  یبود که صدا یدر مغزم جرقه زد. خودش بود! همان دختر  یز یچ

 آمد.

 : دمیَشک پرس با

 انجمنه؟  نیکدوم بخش از ا یتو  یدون یکه م نهیاالن خواهرت کجاست؟ منظورم ا یدون  یتو م -

 را تکان داد و گفت:   سرش



 گرگ درون 

269 
 

داده  شی دونه وگرنه تا حاال صد بار فرار ینم یزندان رو هم کس ی. جاهیزنداِن مخف ینه. اون تو -
 بودم.

بردن انجمن،   نیاز از ب توانستم احساس کنم. به خودم قول دادم که قبل یم  دهیچشمانم را ند برق
 حتما خواهرش را نجات بدهم. 

 گفتم:  ی رپوستیلبخند ز کیشانه اش گذاشتم و با  یرا رو دستم

 .میکن  یم داشی نگران نباش آرمان، پ  -

  ینم گریمسخره نزد. د یاز آن عالقه  یحرف  گریقدر خوب بود که به خواسته ام احترام گذاشت و د چه
 . نیباشد، چه دروغ یخواست واقع  ی ابراز عالقه ها را باور کنم، چه م نیتوانستم ا

دلشوره  کیدفعه  کیبه سراغم آمد.  یرفت احساس کردم حس بد رونیآرمان از اتاقم ب نکهیاز ا بعد
  دایبود که امشب جسدش را داخل انبار پ یشد. نکند خواهرش آن دختر  داری در وجودم پد میعظ ی

 آمد؟  یسر آرمان م ییطور بود، چه بال نیمنجمد شد. اگر ا میرگ ها کردم؟ حس کردم خون در

 شده بود.  ی. چه قدر امشب طوالناوردیب رونمی از فکر ب یتله پورت کردم تا سرما کم  اطی داخل ح به

که بخواهد رابطه   یگر یبرادر. حس د  کی دیدوست و شا کی را دوست داشتم اما فقط در حد  آرمان
  یجا تمام م نی ابراز عالقه هم ن یا یر وجودم وجود نداشت. بهتر بود پرونده تر کند د  قیمان را عم
 همخواستم او را  یبود اگر م یفرصت داشت. خودخواه  یلینداشتم و او هنوز خ  یا ندهیشد. من آ
 خودم بکنم.  یزندگ یوارد ماجرا

زد، به طرفش رفتم.   یبرق م   یکی در آن تار گارشیبود و نور س ستادهیکه رو به جنگل ا یکر ی پ دنید با
 سپهر دوباره آمده است.   نکهیا دنیسخت نبود فهم 

و مانند او به جنگل زل زدم. از خودم   ستادمیصدا کنارش ا یحرف و ب  یقلبم بود، ب یکه رو یغم با
مردانه و   کلی ه یافتاده بود، باز هم دلم داشت برا می که برا یهمه اتفاق نیدلخور بودم که بعد از ا 

 نگاهم کند، گفت:  نکهیرفت. بدون ا یاش ضعف م یت قوعضال

 پس حافظه ات برگشته؟ -
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خوردم، ماتم برد. حس کردم روح از تنم جدا شد. ضربان قلبم باال رفت و تنم در آن   کهی شدم،  خشک
 بود؟  دهیسرما، عرق کرد. از کجا فهم

 زد و گفت:  گارش یبه س  قیعم  یپک

 سراغش. یا ی باشم که بعد از برگشتن حافظه ات م ینفر  نی کردم اول یفکر م -

 اورد؟ یسر آرمان ب  ییگشاد شدند. نکند بال میحبس شد و چشم ها نفسم

 ؟ یو سرم داد بکش یکن  تی شکا  یخوا  یدخترعمو؟ نم ی حرف بزن  یخوا  ینم -

 باره کیکرد. پوزخند زدم. به  یم میهمه وقاحتش که هنوز هم دخترعمو صدا  نیعجب بودم از ا در
 زبانم از دستم در رفت و شروع کردم به حرف زدن.  اریسِر درد دلم باز شد و اخت

 یبهت دلبسته بودم، تو یو آخر سر، وقت یو عاشقم کرد یکه اومد زادیبگم؟ بگم دست مر یچ -
 یجهنم و حاال دار  نیا یتو یمن رو آورد نکهیکنم از ا قت یتشو ؟ یو رفت یولم کرد ت،ی وضع  نیبدتر
سر خودم و   ییکه چه بال یار یخودت نم  یبه رو یو حت یر ی راست راست جلوم راه م  یالی خ یبا ب 
هنوز عاشقت باشم و   یانتظار دار  ؟یدیام رو به گند کش ندهیآ نکهیخوشحال باشم از ا ؟یآورد میدگزن

 ؟ یبرد  نیببگم ممنون که اعتمادم رو نسبت به همه از  ؟ینحس  نقدریکه ا یبگم مرس

 را باال بردم.  میبغض صدا با

 هان؟ ؟یبشنو  یخوا  یم یچ -

را داخل   یرنگ دیآمدند و رد سف  رونی با هم ب شیبا بخار نفس ها گاریداد که دود س رونی را ب  بازدمش
 شب به وجود آوردند.   یاهیآن س

گرگ ها هم  یزوزه  ی. صدادیرس یبه گوش م کیکردند از دور و نزد یکه عوعو م ییسگ ها یصدا
از آن ها از    شتریب  دم؛یترس  یاز گرگ ها و سگ ها م شتری مرِد کنارم، ب  نیبود اما به خدا که از ا کینزد

  یلیخ  وعموض نیکرد و ا یدل دل م شیحال هنوز هم دلم برا نیمرد کنارم نفرت داشتم. با ا نیا
شود   یم  ای کمتر؟ و آ ایار مو است ت کی عشق و نفرت،  نیب یبود. و فاصله  خته یاعصابم را به هم ر

 ؟ یو از عشقت بترس ی عاشق باش

 نداشت بلند شد.  ت ی از عصبان ییبو چیآرام و بمش که ه یصدا
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مردن. ما اون موقع  لیرودبار و منج یزلزله  ینوجوون بودم که مامان و بابام تو یپسربچه  هی -
خونه مون بود رفته بودن، که با  کیغار که نزد هی دنید ی. مامان و بابا برامی کرد یم  یشمال زندگ

حالم   قع. من اون مورنی م یو م  شنیشه و داخلش گرفتار م یغار بسته م یکه اومد دهنه  یزلزه ا
تو که عموم   یتنها شدم. فقط بابا  یبد بود. مگه چند سالم بود؟ چهارده پونزده سالم بود که تنها  یلیخ

  ی هینوجوون غد و مغرور بودم درست مثل بق هی. رمیکمک بگ یسخواستم از ک  یبود رو داشتم اما نم 
 نوجوونا.  

را هم از پشت باال آورد و به   شیپا کیداد.  هیدرخت تک   نیاول یجلوتر رفت و به تنه  کمی کرد،  مکث
 داد و به من زل زد.   هیدرخت تک 

خواستم   یخودمون بمونم. نم  یخونه  یکنم که همون جا تو یاصرار تونستم بابات رو راض یبا کل  -
شرط قبول کرد تنها بمونم اون هم  هیتو. بابات هم فقط به  یمزاحم برا هیشما و بشم  یخونه   امیب
  ینم م؛نداشت یخونه ام باشن. منم قبول کردم، چاره ا  یبود که دو تا باغبون تمام وقت تو نیا

  یور و اونور م نیجنگل ا یداشتم تو یکه گذشت، وقت کمیشم. با  یکس زونی خواستم مزاحم و آو
هنوز نوزاد بود. همون موقع ها هم بود  یکیبزرگ تر بودو اون  شونیکیکردم.  دایرفتم، دو تا بچه پ

باغبون  از یکی شب که با  هیازشون خبر نداره.  یکس چی هست که ه ییجنگل، خبرا  یتو دمیکه فهم
شد اما باغبونمون    لیآدم به گرگ تبد هیکه  دمید م،یشد  یجنگل رد م رفتن به شهر از یهامون برا

  نیهم یکس حرفم رو باور نکرد. عمو گفت از بس که تنها بودم خل شدم برا چی حرفم رو باور نکرد. ه
جدا  یخونه  هیتهران. ازش خواستم  امی قبول نکرد که بخوام تنها بمونم و مجبورم کرد که ب گهیهم د

پرستار براشون گرفتم و   هیشمالم.  یخونه  یو اونم قبول کرد. اون دو تا پسر موندن تو رهیبرام بگ 
 بگم. یکس  چیاز وجودشون به ه دیکردم نبا یدونم چرا اما حس م یبزرگشون کردم. نم انهی مخف

ستم کردم تا تون قیوحش تحق  اتی شدم. در مورد خون آشام ها و ح  یمیاون مدت با تو صم یتو
و آرشام هم بزرگ و بزرگ تر   نیکنم. شرو دایداد پ یرو م زای چ نیآموزش جادو و ا انهی که مخف ییجا

 ردنخون آشام و جمع ک  دیکار دستم داد و شروع کردم به تول میجوون   یحس بلند پرواز   نکهیشدن تا ا
  دمیفهم نکهی. تا ادمیرو آموزش د گهید یزای و چ یانجمنم. انواع جادو و ذهن خون  یبرا یافراد

شکل ممکن بعد از    نیفرو رفتم. به بدتر یچه لجن یتو دمیسرطان دارم. تازه اون موقع بود که فهم
 یدیما چی بودم و ه  ضی. من مری من نسوز  یبه پا گهیمرگ بابات و سوختن صورتت ولت کردم تا د 

  یبود اما نم یبکنم؟ در هر صورت خودخواهخودم   یتونستم تو رو قربان یام نبود. چه طور م ندهیبه آ
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و خودم هم  یفراموشم کن یدرس رفتم خارج تا راحت تر بتون ی. به بهونه ی خواستم به پام بسوز 
چند بار   یخوندم هم هفته ا  یکردم هم درس م یراحت تر به فکر درمانم باشم. اونجا هم کار م 

هم  نیهم یتر از قبل بشم برا فی ضع یل یشد خ یباعث م  یدرمان یمیشدم. هر دفعه، ش یم یبستر 
 نیچشمم بود. داغون بودم و ا یناراحتت جلو ی  افهیتونستم بهتون سر بزنم. اما هر روز ق ینم

شدم.  خوبنه اما  ای دونم معجزه بود  یکرد اما باالخره خوب شدم. نم یرو بدتر م  میماریب  تیوضع
منبع    هی دمیببرم اما فهم نی ن رو از ب خواستم انجم  یبرگشتم. م نیهم یطاقت نداشتم برا  گهید
و آرشام    نیبشه. با شرو لیتبد  یادیز یل یتونه به قدرت خ یهست که م ران یا یتو یبزرگ   یروین

از   یکرفتن انجمن کم رنگ شد. خب    نی. فکر از بمی اری تا اون قدرت رو به دست ب میدینقشه کش
تونستم قدرتت رو   یشدم راحت تر م  یتر م کیهر چه قدر که به تو نزد  اد؟ی قدرت برتر بدش م

 یقو یلی خ  یروی ن هیسرم آوار شد. تو  یرو ای دن ییاون قدرت برتر تو نکهیا دنیاحساس کنم. با فهم
  شیپ رفتمتار موت رو برداشتم و    هیهم  نیهم یآوردم برا  یسر در نم روتی . از نیوجودت داشت یتو

  ی. بهم در مورد قدرتت گفت. م دم یکردنش برات رو د ز ی. دندون ت دمیموردت پرساستادم و ازش در 
اونا  یافته. همه  یخطر م یترکه و جونت تو یانجمن ها م نیشدنت مثل بمب ب  دایدونستم خبر پ
  دیگفت که با نی . شرودیو آرشام هم رس  نیزود به شرو یلی بودن. خبرها خ شتریدنبال قدرت ب 

 یهم گفتم باهات کار  نیهم یداد برا  یاجازه رو نم  نی خودمون اما احساسم بهم ا شی پ متیاریب
به من بگه خودش اومد سراغت و نقشه رو شروع   نکهیبچه نبود. بدون ا  گهیاون د ینداشته باشه ول 

 کرد.

خراب شد.    یبکنم اما همه چ یباز   نیخواست تو رو وارد ا یشده بودم. دلم نم وونهیرسما د گهید -
  یو بلند پرواز   یسالگ  ستیتو اوج ب  نیشدم و شرو یم کینزد یو پنج سالگ یداشتم به س  گهیدمن 

هم راحت تر به سمتت اومد.   نیهم ینداشت. برا یبود. جاه طلب تر از من بود و نسبت به تو حس
  یآوردت. نم نجایرو سرت آورد و راحت تر به ا  دیکه نبا  ییزد و راحت تر بال بی راحت تر بهت آس

  یتو دیکنم با یفکر م  ی. گاهستیبچه ن هی گهیقدرتمنده و د یلیتونستم کنترلش کنم. حاال اون خ 
 گرگا بشن.   یکردم تا غذا  یجنگل ولشون م

 و گفت:  دیکش یآه

  یحت  ،یکن رونیب  بردن انجمن رو از سرت نیخوام فکر از ب  یازت نم  ،یخوام من رو ببخش   یازت نم -
  نجایا یبرا یل یدل چیآرشام بسوزه، اما آرشام ه ای  نی شرو  ایخوام که دلت به حال من  یازت نم 
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 ندنزنده مو قیرو انجام داد. اون ال میخواست  یم نیکه من و شرو یهر کار  شهیموندن نداشت. هم
 هست. 

 را گرفته بود. پلک زدم و با پوزخند گفتم:  دمید یجلو اشک

 . میبه زندگ یممنون که گند زد -

 ام دادم و با نفرت ادامه دادم:  ین یبه ب  ینیچ بعد

  نی. تا االن تو و شرویکن یامر و نه  یکار نکنم. حق ندار  یچ  ایکار کنم  یچ یبه من بگ یحق ندار  -
مثل  گهید یک ی  یخودتون زنده بمونه و زندگ مثل یکی  دمیاجازه نم گهید ن،ی رو داغون کرد  میزندگ

 . زهی شبنم رو به هم بر

  گرید د؟یتوانست بگو یچه م د؟یتوانست بگو ینگفت. چه م یز ی چ چیانداخت و ه ن ییرا پا  سرش
 داشت؟   یه یچه توج

توانستم باور کنم که مسبب  یهمه مدت هنوز هم نم نیداد. بعد از ا  یرا خراش م میداشت گلو بغض
مرد، قبال   نیتوانستم باور کنم که ا  یآن نامه افتادم؛ نم ادیبود. به  میمرد رو به رو نیهمه ماجرا ا نیا

  یشده. نم  یتکرار  یسرم آورده و حاال دوباره مسبب تکرار شدن همان بالها ییبال نیبار چن  کیهم 
 کشنده؟ ایم قدرت را. و عشق مهربان است خواست، ه یتوانستم درکش کنم. هم من را سالم م

 شد، گفتم: یم یکه اشِک داخل چشمم پر و خال   یلرزانم، در حال یرا باز کردم و با صدا دهانم

 من که اون قدر دوستت داشتم.  ِف یح -

از دستش افتاد. سرش همچنان   گار ی. سدمیخرد شدن قلبش را شن ی. صدادمیشدن کمرش را د خم
 بود.   نییپا

و   نمیتوانستم بنش یرا گرفتم. نم ممیقدم با او فاصله داشتم. تصم کیدم جلوتر رفتم. حاال فقط ق چند
 . ردی توانستم بگذارم سپهر راحت بم یمرگم باشم. نم یساعت شن ی منتظر افتادن شن ها

 خوام.   یازت م  یز ی چ هیبار   نیآخر یبرا -

 دم؟ ید یاشتباه م ایکرد  یم هیرا به صورتم داد. گر نگاهش
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 .  یُکش  یکه من رو م ی باش یخوام فردا بعد از ظهر، تو کس  یم -

. چند بار  دی. مبهوت شد. اشکش چکدمیبود را د دنش یاش که نشان از نفس نکش نهیشدن س متوقف
 که گفتم:  دیبگو یز یدهانش را باز کرد تا چ 

 . یدر حقم بکن یتون یکه م  هیتنها لطف نیا -

  یز یدانم به کجا رفت. چ ینم گری گونه ام نشست. بعدش د یآمد و رو رونیب م یاپلک ه یاز ال اشکم
 . رمیم یکردم دارم از قلب درد م  یام درد گرفته بود، گر گرفته بودم و احساس م نهیس یدر قفسه 

بود که در  رهی که برآمده شده بود به چهره ام خ یو سرخ و با رگ نیغمگ ینگفت فقط با نگاه یز یچ
افتادم و  ن ی زم یجان شدند. رو ی ب  میمقابل نگاهش به اتاقم تله پورت کردم. با ورودم به اتاق زانوها

 هم نگذاشتم و ضجه زدم.  یتا صبح چشم رو

. میفردا راس ساعت هفت صبح حمله دار د،یانجمن خون آشام توجه کن  یاعضا یتوجه توجه! همه  -
. مانهی . حمله به طرف مقر گروه سادیحال نباش یکه فردا ب دی. امشب استراحت کندیهمه مرخص

 . دیپس مغزتون رو خسته نکن  دیاریاون ها دووم ب یذهن  یدر برابر حمله ها  دیکه بتون رهی انتظار م

بود.  نیمرد شرو  یم دیکه با ینفر  نیدواند. اول شهیبه دلم ر ینفرت بزرگ  ن،ی شرو یصدا دنیشن  با
 نفر...  نیاول

 

 *** 

 آخر«  »فصل

و به طرف مقر   میکرد یآمدند، حرکت م یکه پشت سرشان م ییها و خون آشام ها یزامب یجلو در
که درختانش سوخته  میدیرس  یکوچک یبه محوطه  م، ی. جنگل را که گذراندم یرفت یم  مانیگروه سا

 بودند.  رنگ  اهیبودند و س

رها   یسرباز   چیبود که بدون ه یکوچک اما ترسناک یآمد. قلعه  ینم  رونی کس ب چیاز ه ییصدا چیه
ها دستور دادم  یمنظورش، در ذهنم به زامب  دنیبه سمتم کرد و من با فهم  یاشاره ا نیشده بود. شرو

 و گفتم: 
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 حاال.   نی. همدیببر ن یها رو از ب  یمان یسا -

به طرف قلعه  یرا باال گرفتند. بعد هم به آرام شانیو سرها  دندیلرز م،یصدا دن یها بعد از شن یزامب
شد و باالخره دِر قلعه را از سر را برداشتند و به درون قلعه  شتریحرکت کردند. سرعتشان رفته رفته ب

 هجوم بردند. 

به طرف قلعه حرکت کردم. خون  و آرشام  نیتا راه باز شد. سپس، جلوتر از سپهر، شرو میصبر کرد یکم
 هم به دنبالمان آمدند.  میکه آورده بود  یمحدود  یآشام ها و انسان ها

که در فضا   یمتعفن  یتوجه به بو  یتوجه به آن و ب یخورد. ب  یقلعه شکسته بود و تکان تکان م  درِ 
ا پخش بود و به در فض یادیز  یبود، دامن لباسم را باال گرفتم و وارد قلعه شدم. امواج ذهن دهیچ یپ

 گذاشت.   یم  ریمغزم تاث  یمحض ورودم، داشت رو

نکنم   یبدقواره توجه یها یمان یرفتند و به سا  یها م یمان ی که به سراغ سا ییها  یکردم به زامب یسع
 را با ذهنم دفع کنم.  شانیو امواج ذهن

کردن شبنم   دایهم، حواسم را پرت مبارزه شان نکردم و رو به گروه انسان ها گفتم که به سراغ پ بعد
 بروند.  

 . میکن  دایاونو پ دی. ما بادیکل قلعه رو بگرد -

 از انسان ها گفت:  یکی

 خانم؟  یاگه نباشه چ -

 کردم و با خشم گفتم:  ی نگاه شیدر هم رفتند. به سر تا پا میها اخم

 . دیبگرد دیفقط بر -

که همراهم آورده بودم مشغول کشتن  یس یاز رفتن انسان ها، نگاهم را به اطراف گرداندم. سه رئ بعد
  یدادند، به آن ها ضربه م یم لی تشک  شانیکه در دست ها یها بودند و با امواج سرخ رنگ یمانیسا

 شدند.  یم  نیخورد، پخش بر زم  ی زدند. آن ها هم بعد از سه موج که بهشان م
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نباشد.   نجایخواستم باور کنم که ممکن است شبنم ا  یرا از آن ها گرفتم و به قلعه دادم. نم اهمنگ
گفت که شبنم   یو همه، م نیشرو  یخواستم. حرف ها ینباشد، هم نم نحایخواستم ا یهم م یعنی

 استمخو یهم نم  یوسط اشتباه بود. اما از طرف نیا یز یچ  یعن یجا نبود،  نیجاست. اگر ا نی حتما هم
را از دست داده و واقعا تا مرگ هم    شیکه واقعا انگشت ها نمیخواستم بب یباشد چون نم نجایشبنم ا

 امکان نداشت.  یز ی چ نیخواستم اما جز ا  یرفته است. نم  شیپ

به طرفش رفتم. آن را که بود  دهیپوش هیبهتر از بق ییها که انگار لباس ها یمانیاز سا یکس دنید با
 گفتم:  یاش را گرفتم و رسا و جد قهیها بود به طرف خودم برگرداندم.  یبا زامب  دنیدر حال جنگ

 کجاست؟  ،یدیکه از ما دزد یاون -

 زد و گفت:  یچندش آور  شخندین

 . یزن  یحرف م  یاز چ یدونم دار  ینم -

 : دم یهم چفت شدند. غر یرو میها دندان

 حرف بزن.  -

 صورتش بود.    یهنوز رو شخندشین

 .میندار یها کار  گانهیما با ب -

صورت کج و کوله اش کردم که   یرا روانه   ی. مشت محکمدندیترک یم تی داشتند از عصبان عضالتم
دادم که به سراغ   یدستور م  یپرت شود. بعد همان طور که در ذهنم به چند زامب نی زم یباعث شد رو

 .  دمیبود، دو یاصل یکه کنار قلعه  یکوچک یاو بروند، به طرف قلعه  

نسبت   یبهتر   تیآورد. خون آشام ها هم وضع یبود که داشت از پا درم م ادیز  یبه قدر  یذهن امواج
 رونیخون ب شانیدهان و چشم ها یو حت  شانیها ین یکه از گوش ها و ب دمی د یبه من نداشتند. م

  دومتن به تن و بدون توجه به سالح  یداشتند با مبارزه  یکردند و سع  یزده اما همچنان مبارزه م
  نیزم یدرد رو  که از دیکش یطول نم ادی ببرند اما ز نی آن ها را از ب ،یامواج ذهن یعنیها  یمانیسا
. تنها  دندیکش  یم رونی کردند و قلبشان را ب یها هم از فرصت استفاده م  یمانیافتادند و سا یم
 . ندرفت یم  نیاز ب ی نه به راحت  دندیشن یم  یادیز زیها بود که نه چ یبه زامب دمانیام



 گرگ درون 

277 
 

گشت اما دلم طاقت نداشت. هم نگران آن پنج نفر   یانسان ها به دنبال شبنم م  یپنج نفره  گروه
ها را بکشم و به دنبال شبنم نگردم.   یمان یبمانم و سا  رونیتوانستم ب  یبودم هم نگران شبنم. نم

 مه نی هم یآمدند برا یتر بودند راحت تر از پا در م فیانسان ها هم چون از خون آشام ها ضع
 را با خودم آوردم. خودم را هزار بار لعنت فرستادم که آن ها 

 یسبز رنگ م یلجن ها شانیگروه زشت و بد قواره بودند که از سر و رو ک یها!  یمان یاز سا آخ
 آمدند.  یبا تفنگ به استقبالمان م شان یها یو کمان و بعض  ری و ت زهی. با ن ختیر

داشت اشکم  داخلش بود جز شبنم.  یو رو کردم. هرکس   ریرفتم و زندان ها را ز  نییقلعه پا یپله ها از
 آمد. شبنم کجا بود؟ او کجا بود؟   یدر م

 را بستم و در ذهنم صدا زدم:  میها چشم

   ؟ییشبنم؟ شبنم؟ من اومدم نجاتت بدم، کجا -

مردم. اگر کشته باشندش   یزدم. داشتم از غصه م ادیرا داخل دستم گرفتم و فر مینگرفتم. موها یجواب
 وقت.  چیبخشم، ه یوقت خودم را نم  چیه

که انسان ها هستند، به طرفشان   دمید یزندان برگشتم و وقت یبه سمت ورود  ییصدا دنیشن  با
 و با لبخند گفتم:  دیزدم با ام یو داد زدن، نفس نفس م  دنیو همان طور که از شدت دو دمیدو

 ن؟ی کرد داشیشد پ  یچ -

 گفت:  شانیک یبه هم نگاه کردند و بعد  ی. کمیبودند و خون خسته

 اما نبود.  میم ما همه جا رو گشتخان -

 دورگه گفتم:  ییقفل شده و با صدا یمشت شدند. با فک میدر هم رفتند. دست ها میها اخم

 . نجایا دیاریرو ب مانی گروه سا سیرئ   دیبر -

که   یشده بود زل زدم و در حال یرا آوردند، به چهره اش که تکه پاره و خون  یکه پسرها آن عوض یوقت
 : دم یغر دمیلرز یاز خشم سرخ شده بودم و م

 شبنم کجاست؟  -



 گرگ درون 

278 
 

 گفت:  یجد  ییپوزخند زد و با صدا یهم مثل قبل او

روغن سرخت   یبدم تو دی. بایو افرادم رو کشت یقلمرو من و جنگ راه انداخت  یتو یاومد لیدل  یب -
 کنن، نه؟  

بلندم را داخل گردنش    یشدم. ناخن ها یوحش  شیو با حرف هافشردم  گریهمد یرا رو میها دندان
 زدم:   ادی. فردیچ یپ فشان ی و کث کینعره اش بلند شد و داخل زندان تار یفرو کردم. صدا

 . حرف بزن.یشبنم کجاست؟ نخواستم که برام حکم صادر کن  دمیازت پرس -

که  ییبه سمتم آورد و با صدازدند را   یم  یدیکه به سف شیچفت شده از درد، چشم ها یدندان ها با
 آمد، خرخر کنان گفت:  یم رونی به زور ب

 .  یگیم یچ یدونم دار  یشناسم. نم  ینم  یمن شبنم -

 دیدروغ بگو دیگفت؟ نه، از دروغ نگفتنش مطمئن بودم. چرا با ی دستم متوقف شد. دروغ م فشار
باره فروکش   کیاز دست دادن ندارد؟ خشمم به  یبرا  یز یچ گریکل انجمنش نابود شده و د یوقت

  یافتاد. تشنج کرده بود و م نی زم  یو رو دیآوردم که لرز رونی را از داخل گردنش ب میکرد. ناخن ها
شده بودم، رو به انسان   رهیافتاده بود، خ میپا یبه جسم لرزانش که جلو ی. همان طور که به آرامدیلرز

 ها گفتم: 

 . دیخالِصش کن  -

 رفتم.   رونیمن بلند لباسم را باال گرفتم و از زندان بدا سپس

را   تیشد، وضع  یداشت از شدت فشار امواج نابود م گریکه د یشده بود و مغز   ریکه درگ یفکر  با
از خون آشام ها هم محو شده و   یمیرفته بودند و ن  نی از ب  یادیها تا حدود ز  یمانیکردم. سا یبررس 

 مرده بودند. 

 اش قرمز بود، گفت:  ی نیب  رِ یکه ز یدر حال  ،یخون ی افهیدوان دوان به طرفم آمد و با همان ق آرشام

 حالش خوبه؟ کجاست؟  ؟یکرد داشیپ -

 همان طور که فکرم مشغول بود، رو به آرشام گفتم:  یخون سرد با
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 . نجایا اریبرو آرمان و سپهر رو ب  -

 : دیپرس  یسوال یا افهیق با

 شد؟  یشبنم چ  -

 زدم:  ادیکه کالفه بودم، فر یحال  در

 . نجایا اریگفتم برو آرمان و سپهر رو ب  -

گفت و از   یباال رفته باشه ا ینفر به طرفمان برگردند. آرشام با ابروها  نیبلندم باعث شد چن یصدا
 رفت.   ییمقابلم دور شد و به طرف جا

 فشردم.  گریرا به همد میکردم و چشم ها ی. دندان قروچه ا دیترک  یداشت از درد م سرم

ها دستور دادم تا تمام افراد را از   یجمع کردم و سپس به زامب   گریآرشام و سپهر را دور همد آرمان،
 رفتند؛ همه.  یم نیاز ب  دینداشت؛ همه با یتینماندن انسان ها اهم ایزنده ماندن  میببرند. برا نیب

 *** 

  

  نیخواستم آرشام را هم از ب ی. اول ممیدید یو تکه تکه شدنشان را م میبود ستادهیپله ها ا یباال
هنوز آزارم   زیچ  کیکردم. فقط   یاک بودنش قلبش را احساس منداشت. پ ی ببرم اما او واقعا گناه

 داد و آن هم نبودن شبنم بود.   یم

  ینه اما به امتحانش م  ایدهد  یدانستم جواب م  یگذاشتم. نم شینشستم و دستم را رو نی زم یرو
شبنم را هم با دست گذاشتن   ش،ی کتاب با دست گذاشتن رو کیکردم همانند خواندن  ی. سعدیارز
  یموضوع فکرم را به خود مشغول کرده بود و ب  نیکنم اما نه، نبود. نبود و ا دای پ  نیاز زم یتکه ا یرو

 بکشم. ادیکه مجبور شدم سرش فر ییتا جا ختیر یتمرکزم را به هم م شتریآرشام هم ب  یها یقرار 

  اطیاز ح میکه داشت ی. هنگامنی نفر و نه شرواز خون آشام ها بود نه آن پنج  ینه اثر   گریبعد د یکم
نداشت.   تیاهم یذره ا یحت می. مرگش برادمیرا د  نیسر جدا شده از بدن شرو  میرفت یم  رونیقلعه ب
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ماهه ام  کی  یو تکه پاره اش دلم خنک هم شده بود اما از همان لحظه ساعت شن  یسر خون  دنیاز د
 مردم نه زمان. ینداشت، من به دست سپهر م  یت یاهم ادیهم به راه افتاده بود. هرچند ز

بزرگ   یبعد تمام قلعه در آتش یها دستور دادم قلعه را که پر از جسد شده بود بسوزانند و کم یزامب به
 و ناتمام غرق شد.  

  یآرشام را م  یدیو ناام یو دلخور  یشده بودند، اما کنجکاو رهیدر سکوت به آتش خ  شانییسه تا هر
 گفتم: شیبردن سوال ها نی از ب یو برا ستادمیا  شی. رو به رودمیفهم

 نبوده.  مانیشبنم کار گروه سا دنیدزد -

 گفت:  سپهر

 گفته بود...  نیاما شرو ه؟یمنظورت چ -

 . دمیحرفش پر انیم به

 .هی چ انیانجمن تا بفهمم جر میبرگرد دیدونم. با  یخودم هم هنوز نم -

شبنم نگران بود. سپهر اما   یبرا شتریب ن،ی مردن شرو  یبرا ی ناراحت یآرشام به جا دیرس ینظر م  به
سال تمام از او مراقبت کرده و او را بزرگ کرده   ستیکردم، ب یشده بود. درکش م دهیانگار پشتش خم

از دور   فقطکرد و درست بود که سپهر  یرفتار نم لشیمطابق م  ن یاواخر شرو نیبود؛ درست بود که ا
خوشحال بودم و اصال    نیحال، از مرگ شرو نیبر گردنش داشت. با ا یمراقبش بود اما حق برادر 

 کردم.   ی نم  یمان یاحساس پش 

و به طرف   م یکردند از جنگل گذشت  یحرکت م  یها که پشت سرمان در چند صف طوالن یارتش زامب  با
 میتوانست ی نم ی. از طرف میها را با تله پورت ببر یزامب یهمه  میتوانست ی. نممیانجمن حرکت کرد

 .میداشت ازیها را هنوز ن  ی. زامبمیهمه شان را بسوزان

ها هم پشت سر آن   ی. آرشام و آرمان و سپهر پشت سرم بودند و زامب ستادمیانجمن ا اطی ح یجلو
ها به انجمن حمله   یبعد زامب  م،یاوریب  رونی که قرار است زنده بمانند را ب ییها. قرار بود اول انسان ها

شود. رو به سه  اندهها سوز یببرند و بعد، تمام انجمن با تمام زامب  نی انسان ها را از ب یکنند و باق
 گفتم: پسر 



 گرگ درون 

281 
 

 . دیایبا من ب -

 ها هم دستور دادم و گفتم:  یزامب به

 .دیجا منتظر بمون  نیهم -

بماند و   یباق یتمام  مهی ن زیچ چیخواست ه ی. دلم نممیمکث، وارد انجمن شد  یبعد بدون لحظه ا و
دادم خودم در   یم  حی هم ترج نی هم ی. براندازدیب هیوحش سا اتیانجمن در ح  نیاز ا ینقش چیه

  نهم رو به آرما نی هم یرا خودم حل کنم. برا زیشد همه چ  یمراحل حضور داشته باشم اما نم یهمه 
 گفتم: 

 . رونی رو ببر ب نیبرو شاه  -

مانده در انجمن داخل   یباق یانسان ها یبه سپهر گفتم که پشت بلندگو اعالم کند که همه  سپس
 .دمیدو شگاهیجمع شوند و گفتم که آرشام را هم با خودش ببرد. بعد خودم به طرف آزما یسالن اصل 

 دایداخل انبار پ شبیبود که د یهمان جسد نکهیا دن یکرد. فهم  یکار م یجسد  یداشت رو دکتر
 کرده بودم چندان سخت نبود. 

 ؟ یشده تو هپروت یچ -

دادم پنهان شوم و بفهمم که  حیرا مخاطب قرار داده بود، ترج  ایم یکه احتماال ک  دکتر یصدا دنیشن  با
 .ندیگو یچه م

 تو فکر بودم.  -

 و گفت:  دیکش  یقیآمد. آه عم یم شیاما صدا دمید یرا نم   ایمیک

تنها دوستم رو از دست   نیکردم. شما باعث شد یبه حرفتون گوش م دیکنم که چرا با  یدارم فکر م -
 اون هم بهم بگه نحس.  نیبدم. باعث شد

 شدند. زیت میفعال و گوش ها میرادارها

 م؟یدونست  یبشه افسانه است، م  قیبهش تزر یکه قراره محلول وابستگ یاون میدونست یما که نم -
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 جواب داد:   ایمیک

 شده.  قیکه اون محلول بهش تزر میبهش بگ میتونست  یم  یول -

 ت: گف  دکتر

 . میکمک کن جسد رو برگردون   ایب -

 جواب داد:  سپس

  قیاون محلول رو بهش تزر نیکرد؟ شرو یم ریی تغ یز یداشت؟ چ یچه فرق میگفت  ینم ای  میگفت یم -
 داد. ریی شد سرنوشتش رو تغ یکرده بود و نم 

  رونیگاهم ب یرا پشت گوشم زدم و از مخف  میگفت. موها یسوخت. دکتر راست م ایم یبه حال ک دلم
 با بهت گفت:   ایمیبه طرفم برگشتند. ک میکفش ها یآمدم. با صدا

 ؟ یکن  یکار م ی چ نجایافسانه؟ تو ا -

 رفتم و گفتم:   کشانینزد

 حساب. هیتسو یاومدم برا -

 آمد به طرفش برگشتم: یآرمان که داشت به طرفمان م یصدا دنیشن  با

 . رونی رو بردم ب  نیشاه -

نگاهش به پشت سرم مات مانده.   دمیرا گفتم که د ی. سرم را تکان دادم و خوبه استادیا میبه رو رو
  نیبود، آه از نهادم بلند شد. پس ا  زیم یکه رو یزن ی دهیجسد رنگ پر دنیبا تعجب برگشتم و با د

 زن خواهرش بود.  

بود   شیکه جسد خواهرش رو یتخت یلرزان پا ی. آرمان با بهت و با بدن دیچ یسپهر در بلندگو پ یصدا
را نوازش کرد.    شیو موها دیشده بود کش زی صورت خواهرش که حاال از خون تم  یافتاد. دستش را رو

وداع  دنی. چه قدر دردناک بود ددیصورت و بدنش را ند یخون   تیچه قدر خوب بود که آن وضع
بلند شده بودند و   شی مرد. رگ ها کی یها هیدردناک و گر یها ادیبود فر و برادر. چه قدر تلخ خواهر

و  انیزد و نه نه گو  یکه از ته جانش بود اسم خواهرش را صدا م ییادهایسرخ سرخ شده بود. با فر
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از شدت غصه  شترا شکاند. تمام تنم مورمور شده بود و قلبم دا شگاهیلوازم آزما یوار، همه  وانهید
 . دیترک یم

جان   یکه آرام تر شد، جسم ب ینداشت و وقت یز یشکستن چ یبرا یینا  گریکه د یآخر، وقت در
و سرش را در بغلش گرفت. همه ماتشان  دیتکه جواهر در آغوش کش کیخواهرش را آرام و مثل 

  نیتسک  یکم   دیشانه اش گذاشتم تا شا یبود دستم را رو میکه در گلو یضبرده بود. جلو رفتم و با بغ
 کند.   دایپ

گونه اش را   یقطره اشک مزاحم رو کیمردانه اش را به چشمانم دوخت.  سی سرخ و خ یها چشم
 . دیخراش 

با رفتم. اول   ایمی . کنار کدیآ یسر شبنم آمده باشد چه به روزم م ییبال  نیخودم فکر کردم که اگر چن با
در  یدفعه ا کیاش پکر بود. محکم و  افهیانداخته بود و ق نییسرش را پا  یشرمندگ  دیخجالت و شا

 گوشش گفتم:  ریآغوشش گرفتم و ز

 زدم و زدم.  یم دیکه نبا ییببخش به خاطر حرف ها -

 هم زمزمه کرد:  او

 که ناخواسته سرت آوردم.  ییاون بالها یببخش به خاطر همه  -

 نانیآزار بود که به پاک بودنش اطم  یب یخون آشام  مهی کرد. ن یم یماند و زندگ  یزنده م  دیبا  ایمیک
  یبدهد و اجازه دادم تا زبانم هر چقدر م حی توض مینخواستم برا نکهیبود ا ییجا یداشتم. قضاوت ب 

 . دیکند و در موردش چرت و پرت بگو یرو  شیخواهد پ

 

 *** 

که در دستم   یآهن یا لهیرا با م یدادم شبنم آنجا باشد رفتم. قفل آهن  یکه احتمال م ییجا  نیآخر هب
 دنیخواستم با د ی. نم دیایب ن ییجز خودم پا یبود شکستم و در را باز کردم. اجازه نداده بودم کس

دادم  یمناقص بزنند. هرچند هر لحظه احتمال   یبودند سکته   نیزم یکه رو دهیپوس  یاسکلت ها
 باز شد.   یقژ قژ بلند یخودم از ترس تلف شوم. در با صدا
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  یتنها کس  نیبشود. شرو  نیرزمی گفت که اجازه نداشته وارد ز یخبر نداشت و آرشام م نجایاز ا سپهر
 شده بودند خبر داشت. ی زندان  ،یمخف نِ یرزم یکه در ز یبود که از افراد

هم  یدیشد  یبود و سرما دهیچ یدر فضا پ ینم و متعفن یغ قوه را دور تا دور اتاق چرخاندم. بو چرا  نور
  یو نگران ی افتاده بود با خوشحال  نیزم یحال شبنم که رو  یجسم ب دنیانداخته بود. با د هیسا شیرو

 . دمیاسمش را صدا زدم و به طرفش دو

 صورتش زدم و گفتم:   یکنارش نشستم و سرش را در آغوش گرفتم و چند بار آرام رو عیسر

 ؟ یشبنم؟ شبنم خوب  -

  ییترک خورده اش از هم باز شدند و با صدا یبود. لب ها دهیباز شد. رنگش پر مهین شیها چشم
 گرفته گفت: 

 آب. -

  دینبود. با یگر ید زی گوشه اتاق چ را گرداندم دور اتاق و به اطراف نگاه کردم. جز چند تکه نان در نور
 : دم یتکانش بدهم. با هول پرس دمیترس ی. مرونیب  میرفت یم

 نشکسته؟  تیی جا -

 جمع شده قورت داد و گفت:  یدهانش را با صورت  آب

 نه. -

انداختم و به هر   شیزانو  ریرا ز گرمیگفتم و دست د یهرچند کوتاه خدا را شکر   یکلمه  نیا دنیشن  با
مبل   یو کم عرض را رد کردم و پله ها را باال رفتم و با هول شبنم را رو لیطو یکه بود راهرو  یبتیمص

 گذاشتم و از دکتر کمک خواستم. 

جز خودم   یگر یدادم کس د ی م حی آمد و ترج ینم ادم ی یادیز زی دکتر بودم اما بدبختانه چ خودم
 یغذا ای آب  دیوز غذا نخوردن االن نبار  نیدانستم که به خاطر چند یکند. هر چند م نهی شبنم را معا

 کرد.   دشییبخورد که دکتر هم تا نیسنگ
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. از  دهیکنار گوشش بوده و نفهم ییمدت شبنم جا نیکه تمام ا دیفهم یبد شد وقت  یلیحالش خ آرشام
  نیهم یبرده و برا یم  شیغذا برا یهر چند وقت کم  نیکه شرو  دیشد فهم ی م واریکنار د ینان ها

 هم هنوز زنده مانده بود. 

دست شبنم نگاه کردم و خدا را شکر کردم که آن عکس ها فتوشاپ بوده اند و شبنم  یانگشت ها به
 را داشت.    شیهنوز انگشت ها

خواست من را مجبور کند   یکه آماده کرده بود، م ییکردن شبنم و عکس ها ی. با زندان یلعنت  نیشرو
 بود. یهم مثل محلول وابستگ  نیم. ابجنگ شیتا در انجمن بمانم و برا 

نبود، امشب وارد  یاگر آن محلول لعنت دینداشتم. شا شتریتوان اضطراب ب گری. د دیلرز یجانم م  تمام
 یو فردا هم به خانه  دمیکش یاش را به عمق وجودم م  یشدم و سکوت و سرد یخودم م  یخانه 

 نستمتوا ی نبود م  یلعنت ین محلول وابستگاگر آ دیگفتم که من برگشته ام. شا یرفتم و م  یمامان م
اگر آن   دیپزشک موفق باشم. شا   کیتوانستم دوباره  یام را مرور کنم و م  یپزشک یدوباره کتاب ها

 کردم.  یکز نم  میها ییتنها لهیدر پ گریکردم و د ینبود با آرمان ازدواج م یمحلول لعنت

ام بودم و   یحاال که ساعت هفت بعد از ظهر بود، من محکوم به کشته شدن توسط عشق کودک  یول
عذاب وجدان و محکوم بود به  کیکردن با   یعمر زندگ کیسپهر هم محکوم بود به کشتن من و 

 مادرم...  یاشک ها دنید

جان   یجسم ب کی  گرگ کوچک و کی که قرار بود تنها  ی من یمن بود. افسانه   یافسانه  انیپا نیا و
 بماند.   یباق بمی پر فراز و نش یاز زندگ 

 

 جلد اول  انیپا

۱۳۹۸/۷/۲۷ 

 ۱۴:۵۳  ساعت
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  ی. جلد دوم گرگ درون، با موضوعدیها تا آخر ادامه داد ی: ممنون که با تمام کاستسندهینو سخن
  پیداره تا fariba_romanمن به آدرس  ی" در کانال تلگراماتی ح یتر و جذاب تر و با نام "گو یقو
 . دوستتون دارم. رهیگ  یقرار م ارتونیشه و در اخت  یآماده م لشیشه و بعد از اتمام، فا یم

 

 

 

 

 

 

  

 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 
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