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 تخیلی فانتزی عاشمانه ژانر:

 pdf 010صفحه: د تعدا

به خودم  یاز اون عمارت و آدماش فرار کنم.ولت خواستیم دم،دلمیبا تمام وجودم دو :خالصه

 .نفس هام گوشم رو پر کرده بود یبودم،صدا ستادهیبلند ا یاز درخت ها یاومدم،وسط انبوه

 یب یلیللبم احساس خالء کردم و خ یمن،من گم شده بودم.تو یترس به اطرافم نگاه کردم،خدا با

 .سابك باشم نیشدم همون به داریب یخواب باشه و ولت نایهمه ا دی. شادمیکش ادیاراده از ته دلم فر

زانوهام خم شدم و  یصورتم روون شدند.رو ینفس کم آوردم و صدام لطع شد،اشکام رو باالخره

 .شکستیهك همم سکوت جنگل و م یافتادم.صدا نیزم یدو زانو رو

 .کرد یدلمو خال یخودم و جمع و جور کنم.صداش تو کردم یرو حس کردم،سع اومدنش

 !نی_به
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 فصل اول

 

 

 

 "شش ماه لبل"

 مهر:داد

 یه نگاه بنداز بهشون! رادمان جان_

ی که اون دست خیابون پارک کرده بود،خیره بود و میخواست انداختم،به ماشین رادماننگاهی به 

 انگار الوند و نمیشناسه.الوند و مجاب کنه نگاهی بهشون بندازه.

 الوند._

بود که باعث شد رادمان ساکت شه و حیره به  .مثل همیشه تنها نگاه الوندباالخره عصبانیش کرد

 مشؽول به انجام کارش بشه.رو به روش،

 به کجا رسیدی دادمهر؟!_

خودمو جمع و جور کردم.لب تاب و روی پام جا به جا کردم.با اینکه الوند برادرم بود ولی همیشه 

 جایگاهی که داشت،کامال به جا بود.داشت که با توجه به یه جذبه ی خاصی 

 همینجان،راداری که به حسین وصل کردم همینجارو نشون میده._

 انگشت اشارشو روی لب پایینش کشید و سری تکون داد.

ماشین،به دخترا نگاه کردم.یکیشون از بمیه سر تر بود و با آب و تاب از پشت شیشه های دودی 

 دخترا تعریؾ میکرد.بمیه موضوعی رو برای 

 دادمهر._

با اخم از آینه بهم نگاه .نیم نگاهی به الوند انداختمنگاهمو از دخترا گرفتم واز ترس لالب تهی کردم.

 میکرد.

 رادمان حواسش و پرت نکن._

 رادمان معترضانه نالید:

اره من و من که کاری نکردم الوند،اصال باید با روش طبیعیمون میومدیم.این لوطی حلبی د_

 میخوره به خدا.

 نکنه دلت جلب توجه میخواد!_نمیبینی شلوؼه؟

 جلب توجه بخواد. دل من ؼلط بکنه_

 ما بذای کار دیگه ای اینجاییم که شما داری باعث حواس پرتی میشی._
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 به سمت پایین.پیراهنشو کشید رادمان یمه 

 ماشین. حدالل شیشه رو بده پایین باد بیاد تو_

 یشتر توی هم رفت.باخمای الوند 

 باد بیاد یا بهتر دید بزنی؟_

 رادمان لبخند بزرگی به پهنای صورت زد و با نیش باز گفت:

 الوند جان. ضدحال نباش انمدر_

رات داره با داداش اینجوری حرؾ جرادمان بهترین و نزدیک ترین دوست داداش بود،وگرنه کی 

باید به حالت یمی بکشم.حك با رادمان بود،باد خنکی توی ماشین پیچید و باعث شد نفس عم.بزنه

 طبیعیمون میومدیم.

که گرمای شدیدی از طرؾ الوند به سمتم چشمام رو بسته بودم و نفس های پی در پی میکشیدم 

 و به الوند خیره شدم. با تعجب و ترس چشمام و باز کردماومد،

خیلی خفیؾ بود.ولتی به ی تشنج فرمون و محکم بین دستای لدرتمندش فشار میداد و انگار تو

صدای دورگه الوند توی رادمان نگاه کرد،از چیزی که دیدم نفسم تو سینم حبث شد.امکان نداره!

 خودشه!_ گوشم پیچید:

❊❊❊ 

 

 بهین:

کنار بلوار پارک کرده بودم و نازنین همش با چشماش به اومده بودم بام کرج. با سوده و نازنین

 ه میکرد.اشارماشینی که اونور خیابون بود 

 بهی دیدی چه جیگرایی تو ماشینن؟_

 چپ چپی نگاش کردم و ؼریدم:

 من و دریاب.بابا، گور باباشون_

 سوده از پشت زد تو سر نازنین و با خنده گفت:

 اینجا دیگه ول کن،اومدیم حرؾ بزنیم.بابا _

 اخه نگا کن ..._

 و با اعتراض گفتم: نذاشتم ادامه بده،کوبیدم تو بازوش

هم که سرت گرم این و حاال از تهران کوبیدم اومدم اینجا،من و برداشتی آوردی بام،نازنین _

 اونه.دو دیمه اروم بگیر دیگه!

 نازنین بازوش و مالید و با اخم گفت:
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 رامش کجاست؟چرا نیومد؟_

 _رفت سالن،کار داشت.

 خب!بگو._

خیلی جدی بهم نگاه خنده و شوخی درومده بود و خندم گرفته بود،نازنین سریع از اون حالت 

 میکرد.

 .آراد اینا اومده بودند خونمونچهارشنبه _

 دیشب کردم. ماجرایکامال حواسش به من بود.با آب و تاب شروع به تعریؾ 

آراد بهم گفت دوستم داره،منم بهش گفتم ولی من دیگه دوست ندارم.وای نازنین لیافش دیدنی شده _

 .فکرشم نمیکردم یه روز از عشمش ببرمبود.

 سوده خودشو جلو کشید و با لبخند پر ؼروری گفت:

 ،مگه میشه از پس کاری برنیای!خواهر منیا_

 لبخندی به سوده زدم.نازنین دستمو گرفت و آروم پرسید:

 والعا دیگه حسی نداری بهش بهی؟_

 نمیدونم،ولتی دیدمش دیگه هیچ حسی نداشتم نازی،دیر کرد حسش از دلم پرید._

 ...ه بریدیلربون دلت.حاال ک_

 حرفش رو خورد و نگاهی با سوده رد و بدل کردند.

 چی شده؟_

 :چشماش و آروم باز و بسته کرد و نازی و تایید کرد.نازی لباشو با نوک زبونش خیس کردسوده 

باری  ۸،۷اونجا پاتولشون بود،فکر کنم من و سوده با یه دختره دیده بودیمش،تو کافه الالیا._

 ماه پیش با سوده رفتیم دیدیم اراد با یه دختر دیگه اومده.یم بگیم بهت.دیدیمشون ولی میترسید

 لبخندی زدم و محکم گفتم:کردم کنار بزنمش.ؼم کوچیکی روی دلم نشست،ولی سعی 

 گور باباش!_

.یه حال عجیبی سوده و نازی زدن زیر خنده.درحالی که میخندیدم حس کردم گرمایی از للبم رد شد

 .گذاشتم،نفس عمیمی کشیدمدستمو روی للبم شدم.

.انگار یه خالء بزرگ توی للبم ایجاد شده نسیم خنکی توی ماشین پیچید،دوباره نفس عمیك کشیدم

 بود.

 چی شد؟خوبی؟_

از به شیشه سمت من که باال بود.خواستم جواب نازی و بدم که یه از خدا بی خبر با دست کوبید 

داشت بهم یه خدای جذابیت ه حبث شد.سینسم تو ترس پریدم،با اخم برگشتم به سمت پنجره که نف

 نگاه میکرد.
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طلبکار اخمامو تو هم کشیدم و شیشه رو دادم پایین.بعد از چند ثانیه خودم و جمع و جور کردم و 

 خم شده بود و با اخم نگام میکرد.ی که به سمت پنجره زول زدم به مرد

 بیا پایین._

 ا اخم گفت:جان؟؟درست شنیدم؟؟نازی پیش دستی کرد و ب

 برو پی کارت تا ..._

و سرش و بندازه  اخم وحشتناکی به سمت نازنی روونه کرد که باعث شد نازی حرفشو بخوره

 به من نگاه کرد:دوباره  پایین.

 بیا پایین._

 پسری از توی ماشین اون طرؾ خیابون که نازی تو کفشون بود داد زد:

 الوند._

پسری که تو  دلیمهپسره نگاه کرد.فمط نگاه کرد،بعد از چند  پسری که حاال فهمیدم اسمش الونده،به

 ماشین بود دستی توی موهاش کشید و نفسشو رها کرد.

نگاهم توی صورتش میچرخید،توی تاریکی ای بابا،دوباره زول زده به من.للبم داشت تو دهنم میزد،

 ده بود و یه طرؾ کامال تاریک بود.یه طرؾ صورتش سایه روشن ش

،در ماشین و باز کرد که سوده ولتی دید مثل منگال نگاش میکنمبرق عجیبی داشت.  ولی چشماش

 به خودش اومد داد زد:

 هوی یابو،ببند ببینم درو!_

 .با همون اخمی که به نازی کرده بود به سوده ام زول زد

 چته؟نگاه سگیتو به من ول نده،در و ببند!_

پسره که فهمیده بودم اسمش الونده نفس کالفه ای نده.با اخم به پسره نگاه کرد و منتظر بود در و بب

 کشید و صاؾ ایستاد.

 سوده از پشت محکم کوبید تو کتفم و با خشم گفت:

 نمیبینی در و باز کرده میخواد بخورتت!؟زبون شصت متریت کو؟_

 هنوزم گیج بودم.فمط بهش نگاه کردم.

 چته؟_

و یه فندک گذاشت رو پای مدارک یؾ در سمت سوده باز شد و الوند سرشو اورد تو و یه ک

 سوده با اخم بهش نگاه میکرد.سوده.

 اون مازراتی و اون دست خیابون میبینی؟این مدارک و سوییچش._

 سوده طلبکار بهش نگاه کرد و گفت:

 خب که چی؟_
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 میخوام با خواهرت فمط حرؾ بزنم،اگه احساس خطر کردی همه چیو اتیش بزن!_اینم فندک،

 ست خیابون داد زد:پسره از اون د

 الوند داری چیکار میکنی؟ای بابا!_

 سوده داد زد:

 بیا بگیر برو پی کارت بابا.مردم مسخره کردن خودشونو.این به چه درد من میخوره مرتیکه،_

با بهت به سوده نگاه میکرد.بعد از چند ثانیه به خودش اومد و اخمای الوند تبدیل به تعجب شد.

 سوده رو بست و دوباره به سمت من اومد.در سمت دوباره اخم کرد.

 بیا پایین،میریم اون دست خیابون،فمط حرؾ میزنیم.خب؟_

 آروم سری تکون دادم و خواستم پیاده شم که سوده دستمو گرفت:

 بهین!!!_

 اجازه بده سوده جان._

نستم با درگیر احساساتم بودم که ایستاد و به زور توحس عجیبی داشتم کنارش.از ماشین پیاده شدم.

 فاصله کمی ازش بایستم.

با اخم نگاهی بهش انداختم و فاصلمو باهاش حفظ کردم.من دختری نیستم که با این بادا بلرزم.اون 

 بید نبود بهین؟هرچی بود حاال.

 خب!_

 و چند ثانیه چشماش و بست. دستی توی موهای خرماییش که حاال کامال تو نور مشخص بود کشید

 اری؟از ماهیت خودت خبر د_

 اخمام بیشتر شد.این دیگه چه سوال چرت و پرتی بود؟

 نه فمط تو میدونی ماهیتت چیه!من و کشوندی اینجا که همچین سوال مسخره ای بپرسی؟_

 زیر لب زمزمه کرد:

 امکان نداره!_

و بعدش دوباره با اون چشمای لعنتیش زول زد به من.دوباره تو للبم حس گرمی پیچید.ناخودآگاه 

 ،نگاهش از چشمام به دستم کشیده شد.اشتم رو للبمدستمو گذ

 توام حسش میکنی؟_

 از سوالش جا خوردم،از کجا میدونست چه حسی دارم؟ترس وجودم و پر کرد.یه لدم عمب رفتم.

 تو کی هستی؟_

 با بیچارگی نگاهم کرد و دستاشو آروم آورد باال.

 نترس،من بهت صدمه نمیزنم!_
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 گرمای للبم هرلحظه داشت بیشتر میشد.،بیشتر هم ترسیدم.این حرفش ترسم و کم نکرد هیچ

 به من نگاه کن،نفس عمیك بکش.آروم باش!_

 چند ثانیه بهم نگاه کرد،حس کردم از گرمای للبم کم شده.ولی فمط یکم.

 خوبه،آفرین دختر خوب._

طرز  تاحاال همچین حسی نداشتم.تلفیك ترس و یه حسی که نمیدونم چیه باعث شده بودم للبم به

 و این مرد با چند کلمه تونست کنترلش کنه. باورنکردنی ای داغ بشه

 نگاهش کالفه بود.

 ،جونت در خطره!تو نباید اینجا باشی_

بعد از چند ثانیه به سمت صدای پرنده ای باالی سرمون باعث شد الوند به سرعت به باال نگاه کنه،

.شکار بعدی نگاهش جنب و جوش بیوفتن پسرایی که باهاش بودن نگاه کرد که باعث شد پسرا به

 خیلی محکم و شمرده گفت:من بودم.

 .همین االن میری خونه بهین،به هیچ کس اعتماد نمیکنی،فهمیدی؟یه راست میری خونه_

 این و گفت و مچ دستم و لمس کرد که باعث شد مچم بسوزه.نگاه کوتاهی بهم انداخت و به سمت

و من  ده گرفت و بعد از چند ثانیه انگار اصال اونجا نبودنماشینم رفت،سوئیچ و مدارک و از سو

 همچنان دست به للب به جای خالی ماشین زول زده بودم.

 هوی بهین،مردی؟_

 سریع سوار ماشین شدم.با صدای سوده به خودم اومدم،من چم شده؟

 نازی ما باید بریم._

 صدای معترض نازی و شنیدم و در همون حال استارت زدم.

 ه نگفتی شب میمونید؟چی شد؟پسره چی گفت بهت؟کجا؟مگ_

 سوده شونم و لمس کرد..گیج بودم،فمط میخواستم زودتر برسم خونه.ترس بدی تو دلم بود

 بهین خوبی؟_

 !خوبم_

 نازی و مخاطب لرار داد:این و گفتم و به چشمای سوده نگاه کردم.متوجه حال دگرگونم شد.

 نازی جان،بذار برای یه ولت دیگه._

در اخر لبول کرد.رسوندمش خونشون و با سوده به سمت خونه حرکت ی یکم ؼرؼر کرد ولی ناز

 کردیم.

❊❊❊ 

 الوند:
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به جایگاه اصلیم برسم و لدرت والعی خودم و باورم نمیشه که باالخره پیداش کردم.باالخره میتونم 

 نمشه ی جدا کردن مارو کشیده بود،االن دیگه شکست خورده.هرکی به دست بیارم.

یاد .هنوزم گرمای للبش و بوی لوی و مخصوصشو حس میکنم.دیگه نمیتونن از من لایمش کنند

ولتی جلوم لد علم کرد و از نوع لدرتش برام شگفت انگیز بود،پررنگ شد.تو ذهنم سوده،خواهرش 

 خواهرش دفاع کرد.

ته باشه. ولی مثل ما باشه و خبر نداش.شاید کس دیگه ای هم تو خانوادش دختر کنارشون عادی بود

 از ماهیت ما بی خبر باشن؟البته اگه هنوز زنده باشن میشه فهمید.چطور میشه که پدر و مادرش 

 صدای دادمهر رشته افکارمو پاره کرد:

 الوند حسین و گم کردم._

 یعنی چی؟_

 دادمهر نگاه مضطربی بهم انداخت.

 فکر کنم شناساییش کردن!_

 ه برگردم به کار خودم.لعنت.بهین تمام ذهنمو بهم ریخت،ولتش

 اخرین جایی که نشونش میده،کجاس؟_

 سریع مختصات و گفت.دادمهر نگاهی به لبتابش انداخت و 

 میریم همونجا._

 و گفت:رادمان با تعجب بهم نگاه کرد 

 تو کجا؟میدونی که چمدر با ارزشی الوند،نمیتونی بری تو دلشون._

 تنهاشون بذارم.خودم خوب جایگاهمو میدونستم.ولی نمیتونستم 

 با هم میریم._

 رادمان اخم کرد و با جدیتی که کم ازش دیده میشد گفت:

 تو برمیگردی پایگاه و برامون نیروی کمکی میفرستی!با همی درکار نیست،من و دادمهر میریم._

دادمهر هم حرفش رو تایید کرد،ولی من خودم و مسئول جون حسین میدونم و اگه مثل ترسوها فرار 

 ذاب وجدانش ولم نمیکنه.کنم،ع

 .من و توام میریم پیش حسین.دادمهر برمیگرده پایگاه،برامون نیرو میفرسته_

الوند نمیفهمی نه؟اگه بالیی سرت بیاد،هیچ فکر کردی چه اتفالی برای ماها میوفته؟نمیخوام این و _

 .عالالنه فکر کن!بگم ولی تو هنوز یه وارثم نداری الوند

 .میکرد.عصبانیتم رو توی چشمام ریختم و نگاهم و به چشماش دوختم دیگه داشت زیاده روی

 فکر میکنی من از پسش برنمیام؟اره؟_
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 یکم عمب نشینی کرد،ولی فمط یکم.

.لدرت هنوز کامل نمیخوام صدمه ببینی،میدونی که چی سر مردممون میاد ولتی تورو ضعیؾ ببینن_

 و مدیریت میکنیم تا تو برامون نیرو بفرستی. من و دادمهر اوضاعنشده،ممکنه آسیب ببینی الوند.

از زندگی سالتش میکردم به خاطر دست کم گرفتن اگه به اندازه دادمهر برام عزیز نبود،همین االن 

 لرار نیست آسیب ببینم.اخمم و حفظ کردم و محکم گفتم:خودم.من آسیب نمیبینم،

 ه گفتم و انجام بده.دادمهر جلوتر پیادت میکنم،مواظب باش کسی نبینتت.کاری ک_

 دادمهر سری از روی اجبار تکون داد که دوباره صدای رادمان رفت رو مخم.

 دادمهر عملتو از دست دادی؟چرا هیچی نمیگی بهش._

 رادمان!_

 رادمان صاؾ نشست و با اخم به جلو زول زد.

 به روش خودمون برم؟_

 اره،مواظب باش!_

 سین اخرین فرکانس و فرستاده بود رفتم.دادمهر و پیاده کردم و به سمت جایی که ح

 

❊❊❊ 

 بهین:

چند ساعتی میشه که برگستم خونه و روی تختم نسشتم.حتی برای شامم نتونستم از اتالم برم 

 رژه میره. بیرون،هر لحظه صورت سخت و جدیش جلوی چشمم

اشتم و که نازی،دوست چندین و چند سالم و گذچرا عمل کردن به خواستش انمدر برام مهم بود 

 برگشتم خونه.

 تو افکارم ؼرق بودم که با صدای سوده تو جام پریدم.

 تو هپروتی؟دوساعته دارم صدات میکنم بهین._

 با گیجی نگاهش کردم،پس چرا نشنیدم؟

 نشنیدم ببخشید._

 نگاهش نگران شد و رو به روم روی تخت نشست.

 خوبی تو؟پسره چی گفت که انمد بهم ریخته تورو!_

 ،نمیدونم چیه ولی یه حس خیلی عجیبی دارم!،ولی یه حسی دارم سودهچیزی نگفت_

 راجب چی؟_
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ولتی نگاه مستاسل من و دید با مهربونی دستم و نمیدونستم چطوری حسم و بهش بگم که بفهمه.

 گرفت و مچم و نوازش کرد.

 .رو در محل اتصال انگشتاش با پوستم احساس کردم به محض تماس دستش با پوستم،سوزش کمی

 بیا بریم ببینی از این حال و هوا دربیای! بهش فکر نکن، یه فیلم جدید دانلود کردم_

 احساس سوزش بیشتری میکردم،ولتی دستمو کشید تا از روی تخت بلند شم جیؽم رفت هوا.

 چته؟_

سوده چشماش و درشت مچم و از دستش آزاد کردم و با دست دیگم جای انگشتاش و ماساژ دادم.

 ت گفت:کرد و با به

 نگو که دردت گرفت؟!ببینم دستت رو!_

 آروم دستم و توی دستاش گرفت و بررسیش کرد.با تعجبی که از صداش فوران میکرد گفت:

 این دیگه چه کوفتیه؟تتو کردی بهین؟_

حاال این من بودم که چشمام درشت شد.دستمو از بین دستاش کشیدم بیرون و به مچم نگاه 

 وفتی بود؟عالمت عجیبی روی مچ دستم بود،ولی تتو نبود.والعا این دیگه چه ککردم.

ولی لابل تشخیص انگار شبیه یه اژدهای خوابیده بود که دور یه مدال پیچیده شده.خیلی کوچیک 

 بود.با تعجب به سوده نگاه کردم.

 به خدا..._

 با صدای زنگ،صدام خفه شد.سوده بلند شد و گفت:

 جات! حتما رامشه،االن میام.تکون نخور از_

بعد از حاال انگار کجارو دارم برم.چشم ؼره ای بهش رفتم که اصال ندیدش،چون پشتش بهم بود.

 چند دلیمه با رامش اومدن تو اتاق و مثل همیشه رامش رفت سر اصل مطلب:

 ببینم تتوی دستت و ورپریده._

تم و گرفت ش رو از تنش درآورد و انداختش رو تخت.رو به روم نشست و دسدر همون حال پالتو

 بین دستاش و مشؽول بررسی شد.

 چه نازم هست.همچین طرحی ندیدم.کی تتو زدی؟تاحاال _

 بعد رو به سوده گفت:

 سوده،میخوایم حساب کتاب کنیم. ساناز نیم ساعت دیگه میرسه_

 باشه،مشکلی نیست._

 دوباره برگشت سمت من،لبل اینکه حرؾ دیگه ای بزنه گفتم:

 زدم،نمیدونم این از کجا اومده به خدا.مون ولی من تتو نبچه ها نمیخوام بترسون_
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 جفتشون با تعجب نگام میکردند.

 یعنی چی؟اوسکولمون کردی بهین؟_

 مگه مرض دارم؟نه به خدا،_

 نداری؟_

 مشت ارومی به بازوش زدم.

 !گمشو جدی میگم_

 دوباره صدای زنگ بلند شد.

 یعنی سانازه؟چه زود رسید._

 ید و رفت.سوده پوؾ کالفه ای کش

 بهین!_

 نگاه ترسیدمو به رامش دادم.

 رام،به خدا نمیدونم از کجا اومده این لعنتی!_

 رامش با دلت به عالمت خیره شده بود.

 رام من میترسم!_

 از چی؟_

توشه،از ولتی برگشتم خونه یه جوری ام،اصال نمیدونم از همه ی این لضایا،انگار یه مشکلی _

 چجوری بگم که متوجه بشید.

 گفت:رامش سری به معنی فهمیدن تکون داد و 

 باید اول بفهمیم این از کجا اومده!_

 چی از کجا اومده؟_

 سوده با خنده گفت:سانازم به جمعمون اضافه شد.

 بهین تتو زده،بابام ببینه میکشتش._

 آخ بابام،اصال یاد بابا نبودم.

 زهرمار سوده،نخندا!_

 ساناز اومد حلو و گفت:

 کو؟ببینمش._

،بعد به ما سه تا نگاه امش مچم و گرفت باال و به ساناز نشون داد.ساناز یکم به دستم نگاه کردر

 کرد و با سوءضن گفت:
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 دراگ زدین؟_

 رامش با گیجی گفت:

 ها؟_

 ساناز صاؾ ایستاد و با چشمای باریک شده گفت:

 میگم مواد زدین؟گلی چیزی؟_

 و با بدخلمی گفت: رامش هم اخم کرد

 ؼلطا کردیم که بار دوممون باشه؟کی از این _

 ساناز شونه ای باال انداخت و با بی تفاوتی گفت:

 بهین که چیزی نیست.یا دارین ایسگام میکنین یا توهم زدین!نمیدونم واال،رو دست _

 نفر رد و بدل شد. این و گفت و از اتاق رفت بیرون.نگاهی بین ما سه

 ه ولی اونمدرام کوچیک نیست که نشه دیدش!یعنی چی؟والعا این و نمیبینه؟درسته کوچیک_

.تو یه لحظه للبم تیر کشید ذهن هر سه تامون درگیر شده بود.دوباره اون حس برگشت،للبم داغ شد

و نفسم تنگ شد.به دست رامش چنگ زدم و با دست دیگم للبم و گرفتم،تا شاید بتونم از این 

 .حرارت وحشتناک نجاتش بدم

و برم در تکاپو بودن و من به طرز مسخره ای حرکاتشون رو رامش و سوده با ترس دور 

 نفس کم آوردم،به معنای والعی کمه.اسلوموشن میدیدم.

 ولون میداد و زمزمه کردم.لحظه اخر تنها اسمی که تو ذهنم ج

 الوند!_

 چشمام سیاهی رفت و دیگه چیزی نفهمیدم.

 

❊❊❊ 

 رادمان:

خراش کوچیکی از همه ی وجودش صاتع میشد. الوند جلوتر از من داشت راه میرفت،عصبانیت

 ،ولی اهمیتی نمیداد.روی بازوش بود

الوند و عصبانی کرده بود.تا تونستیم حسین و نجات بدیم ولی اون عوضیا بازم فرار کردن و این 

 زمانی که دایره کامل نمیشد،ما ضعیؾ تر از اونا بودیم.

حسین اروم ده بود و خبری از وضعیتش نداشتیم.پایگاه زخمی ش از همه بدتر اینکه دادمهر توی راه

 گفت:

 اوضاع خیلی بده راد،دیگه نمیدونم چجوری میتونیم اون عوضیارو گیر بندازیم._
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 حسین عضو مهمی از حلمس و برای همه ی ما خیلی عزیزه.نگاهی به صورت زخمیش کردم.

 الوند پیداش کرده!_

ولتی مطمئن شدم حواسش بهمون نیس با سر به حسین  سرجاش ایستاد،سریع به الوند نگاه کردم.

 حسین اشاره کردم تا راه بیوفته.سریع خودش و بهم رسوند.

 !جدی میگی؟کجاس؟خدایا باورم نمیشه_

 اره،نمیدونم کجاس ولی حتما الوند میدونه!_

 آره،اگه اون سه نفر دیگه ام پیدا کنیم راد،حلمه کامل میشه!_

 ،آروم باش.پیدا میکنیم_

بازوش رو توی دستش آخ کوچیکی که الوند گفت نگاه جفتمون به سمتش کشیده شد. با صدای

 گرفته بود و با اخم بهش نگاه میکرد.

به سمت الوند دویدم که همون لحظه نگاه پردردش و به من دوخت و نه،این نمیتونه اتفاق بیوفته.

 لبل از اینکه روی زمین بیوفته فریاد پر دردی کشید.

زخمی بود ولی سریع تر از من به الوند رسید و من درحالی که خشکم زده بود،به حسین با اینکه 

 صحنه رو به روم زول زده بودم.

 رادمان،تکون بخور پسر!_

چطور همچین حمالتی کردم؟چطور با داد حسین به خودم اومدم و سریع خودم و به الوند رسوندم.

 اجازه دادم همچین چیزی اتفاق بیوفته؟

 الوند!_

 .ضربه آروم توی صورتش زدمچند 

 الوند تورو خدا!_

 حسین به اطراؾ نگاه کرد،بعد از چند ثانیه گفت:

 میتونی بلندش کنی؟باید  سریع ببریمش پایگاه تا دیر نشده!رادمان صدامو میشنوی!؟_

.من باعث شدم د احممم بودمومیشنیدم ولی نمیتونستم جوابش رو بدم،چرا؟چون درحال سرزنش خ

چطور نتونستم جلوشو بگیرم؟با سیلی ای که تو دست کم گرفتمش.خدا من و لعنت کنه.لج کنه،من 

 :صورتم خورد به خودم اومدم

 تن لشت و بلند کن و الوند و بردار از این خراب شده بزنیم بیرون تا دیر نشده!_

بوند به حسین نگاه کوتاهی انداختم و متوجه وضعیتش شدم،مطمئنا با این حالش،خودش نمیتونست ا

 سریع الوند و روی دوشم انداختم،اوه پسر چمدر سنگینی!و بلند کنه.

تونستم خودم و با شرایط ولؾ بدم و اولش به خاطر وزن الوند،زانوهام یکم خالی میکرد،ولی بعد 

 تا در ورودی اون جهنم تمریبا دوویدم و به محض اینکه تونستم،به پایگاه رفتم.
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❊❊❊ 

 سوده:

بهین از هوش رفته،از استرس دارم میمیرم.یه حسی بهم میگه تموم این نیم ساعتی میشد که 

 کارد میزدی خونم درنمیومد.ماجراها مربوط به اون عوضی تو بامه.

 رامش،ببریمش بیمارستان._

 رامش نبضش و چک کرد و با تعجب گفت:

 سوده،انگار که خوابیده باشه.همه چیزش نرماله _

رامش دوباره اون تتوی فت،ناخن انگشت اشارش رو میجوید.ساناز مثل همیشه که استرس میگیر

 یهو برگشت سمت ساناز و مشکوک پرسید:مسخره رو چک کرد.

 تتوی بهین و نمیبینی ساناز؟والعا _

 تو این شرایط،نمیفهمم چرا گیر داده به ساناز.

 ساناز متعجب نگاش کرد و با ناراحتی گفت:

ره بازی ام حدی داری،تو این شرایطم دست از اذیت مسخبس کن رامش،من والعا هیچی نمیبینم!_

 کردن من برنمیداری؟

 با اعصابی داؼون گفتم:

 پنج دلیمه دیگه به هوش نیاد میبریمش بیمارستان.د بچه ها،رامش اگه بهین تا نیبس ک_

.هنوز یک دلیمه ام از حرفم نگذشته بود که بهین چشمش و باز کرد رامش سری به تایید تکون داد

 ن اتفاق مصادؾ شد با ورود بابا به اتاق.و ای

 چه خبره دخترا؟_

 .ولتی بهین و روی تخت دید،رنگش پرید:و بعد با تعجب زول زد به لیافه های ترسیده ی ما

 بهین،بابا جان خوبی؟_

صورتش و بین دستاش گرفت و یررسیش کیفش و کنار در اتاق رها کرد و به سمت بهین رفت.

 .ابا لبخند بزنهکرد.بهین سعی کرد به ب

 خوبم بابا جونم،خوبم._

 چرا رنگت پریده؟پاشو بریم دکتر!_

 سریع نگاهشو به من دوخت و مضطرب گفت:

 سوده،حاضر شو بابا جان._

 بعد به رامش نگاه کرد و گفت:
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 رامش،توام میای عمو جان؟_

م.ساناز اومد تو رامش سر تکون داد و سریع بلند شد.با هم رفتیم تو اتاق من و سریع لباس پوشیدی

 اتاق و گفت که باید بره،ولی حتما بهش خبرارو بدیم.ولتی ساناز رفت به رامش گفتم:

 وای تتو،اگه بابام ببینه چی؟_

 متفکر نگام کرد و گفت:رامش 

 امیدوارم باباتم مثل ساناز نبینتش!_

 خدا کنه!_

 ممنوعات برای من و بهینه!تتو هم جزء بابا ادم سخت گیری نیست ولی لانون ولواعد خودشو داره.

 سوده بابا!_

 اومدیم!_

 رامش گفتم:به 

 بدو االن کلمونو میکنه!_

 سریع از اتاق زدیم بیرون،بهین دستم و گرفت و آروم زمزمه کرد:

 چه بالیی داره سرم میاد سوده؟_

 !دستم و روی دستش گذاشتم و سعی کردم آرومش کنم.کاش منم میدونستم چه بالیی داره سرت میاد

 

❊❊❊ 

 رادمان:

من و حسین جلوی ماهور ایستادیم و منتظریم که توبیخمون کنه.درست ده دلیمس که فمط بهمون 

 و حرفی نمیزنه،ولی اخماش به شدت گره خوردند.باالخره شروع میکنه به حرؾ زدن: خیره شده

 ا الوند؟تک و تنها،بدون پشتیبان،مهمتر از همه بکی گفت سرخود برید بین اونهمه حرومزاده؟_

حسین خسته تر از اونی بود که بیشتر از این سرپا بمونه،پس شروع جمله اخر و تمریبا فریاد کشید.

 کردم به حرؾ زدن:

الوند نمشه ی این عملیات و کشید،همه چی داشت خوب پیش میرفت تا اینکه اون عوضیا حسین و _

گفتم برگرده پایگاه ولی اون به  ،من به الوندشناسایی کردن.مجبور شدیم برای نجاتش الدام کنیم

 جاش تصمیم گرفت دادمهر و برگردونه پایگاه برای درخواست پشتیبانی.

 نگران و ناراحت باشه. اشماهور متفکر نگاهمون میکرد،اون پدر الونده و حك داره برای پسر

 چطوری زخمی شد؟_

 نمیدونم،فکر نمیکردم همچین زخمی باشه!_
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هردوشون دارن با مرگ  تونستن فرار کنن رادمان و پسرای من اون عوضیا زهرش و ریختن و_

.خوب میدونی که اگه براشون اتفالی بیوفته چرا بالیی سرمون میاد،مگه دست و پنجه نرم میکنن

 نه؟

 بله میدونم!_

 پس داشتی اونجا چه ؼلطی میکردی؟_

 ابش بزنم.از صدای بلندش وجودم لرزید.حك با ماهور بود و من حرفی نداشتم که در جو

 من متاسفم ماهور!_

 تاسفت چیزی و درست نمیکنه!_

 در همون لحظه آوا از اتاق اومد بیرون و لبخند شیرینی زد.دستش و بین موهاش کشید.

 فمط یکم زمان میبره تا بهوش بیان پسرا!حال جفتشون خوبه._

 بخیر گذشت.هر سه تامون نفس راحتی کشیدیم و روی صندلی ولو شدیم.

❊❊❊ 

 :بهین

بعد از فوت ناگهانی مامان،بابا خیلی هنوزم تو للبم احساس گرما میکردم ولی حالم بهتر بود.

 مضطرب و نگران بود.اگه شک داشتم که همه چی مربوط به الونده،االن مطمئنم.

سوده و رامش روی زمین نشسته بودند و فکر میکردن.سوده ماجرای بام و برای رامش تعریؾ 

 ق من نشسته بودن و هراز چند گاهی چند تا فرضیه با هم رد و بدل میکردن.تو اتاو جفتشون  کرد

 بهین نظر تو چیه؟_

 گیج نگاشون کردم که سوده گفت:

 اونو ول کن تو باغ نیست._

به عالمت روی مچم خیره شدم.یعنی این والعا هم تو باغ نبودم.و دوباره به تبادلشون ادامه دادن.

 ؟والعا کار الوندهچه عالمتیه؟

،کیا بود؟ ادمای زیادی تو زندگی الوند بهم گفت به هیچ کس اعتماد نکنم،یعنی منظورش از هیچ کس

 با من چیکار کردی لعنتی!به جز نازی و رامش که دخترخالمه،دوست دیگه ای ندارم.من نیستن.

 میگم بهین!_

 هوم؟_

 هوم و مرض،پایه ای فردا بزنیم بربم شمال؟خودمون سه تا!_

 دوتا خل و چل رو به روم زول زدم.با تعجب به 

 شمال از کجا درومد دیگه؟_
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 رامش به سرش اشاره کرد و با لودگی گفت:

 هم میتونیم سه تایی کلی خوش بگذرونیم.چطوره؟از اینجا،بریم هم حال و هوامون عوض میشه،_

 پیشنهاد خوبی بود،مخصوصا اگه میتونست ذهن من و از الوند خالی کنه.

 باشه!_

 یهو سوده لیافه ی خبیثی به خودش گرفت و گفت:اهی کشیدن و دستاشونو کوبیدن به هم.جیػ کوت

چطوره همین امشب بریم؟هوم؟یه پیام برای بابا میذاریم و الکی میگی ساعت شیش صبح راه _

 افتادیم،چطوره؟

 سوده خودت میدونی بابا چمد نگران میشه،پس همون صبح بهش میگیم و بعدش میریم._

 ال نباش بهین،لطفا!انمد ضدح_

ای جز رضایت نداشتم.پس رامش هم بهش ملحك و شد و ولتی دیدم دارن من و میخورن،چاره 

 گفتم:

 من خستم،رامش تو بشین پشت رول._

 چشم!_

 این و گفت و چشمی رونم کرد.

ساعت یک شب از حاضر و آماده بودیم و این برای خودمونم عجیب بود.ساعت در عرض یک 

 و انداختیم تو جاده،د برو که رفتیم. دیم بیرونخونه یواشکی ز

دلشوره ی عجیبی داشتم،للبم هنوز گرم بود و انگار تو بدنم فعل و انفعاالت ؼیر عادی ای داشت 

 این چرت و پرتا چیه میگی اخه؟سوده از پشت گفت:خل شدی بهین؟اتفاق میوفتاد.

 بچه ها من یه چرت میزنم،بعد جامو با رامش عوض میکنم._

 باشه بخواب،اگه سردته از صندق پتو بیارم._

 نه خوبه!_

 .رامش بعد چند دلیمه سکوت گفت:سوده سریع خوابید

 به نظرت عالمت روی دستت چی میتونه باشه؟_

 :دستم و تکیه گاه سرم کردم و با درموندگی گفتم

 هیچ نظر جهنمی ای ندارم._

 چه خشن!_

یمه رامش از کسب و کارش گفت و تمریبا حواس من لحنش باعث شد به خنده بیوفتم.بعد از چند دل

 و از گرمای محسوس للبم پرت کرد.
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رامش جاشو با سوده عوض دو سه ساعتی میشد تو جاده بودیم و تعدا کمی ماشین توی جاده بود.

کرد،ولی نخوابید.دلشورم دوباره برگشته بود،انگار یه چیزی این وسط کم بود،یا شایدم یه چیزی 

 اشتباه بود.

،یهو حرارت للبم رفت رامش و سوده درحال بحث بودنهرچی که بود،حس خوبی بهم نمیداد.

 باال،نفسم گرفت و دوباره همه چی اسوموشن شد.

یه مرد با لباس سفید و ریش بلند وسط جاده ظاهر شد و دیدم که سوده فرمون و چرخوند و از جاده 

 .منحرؾ شدیم

روی سمؾ به زمین و ماشین چند بار ملك زد و در اخر  همه چیز بعد از اون سریع اتفاق افتاد

 و چشمم تار میدید.با دست چشمام و مالیدم و سعی کردم بهتر ببینم. نشست.گوشام نمیشنید

ولی چشمام هنوزم تار میدید.دستمو به سمت سوده دراز کردم  کم کم صدای ناله ی دخترارو شنیدم

 سعی کردم حرؾ بزنم:و 

 سوده،خوبی؟_

،دوباره چشمام و مالیدم که متوجه شدم دستام خیس شدن،به اهای اطرافم واضح شده بودحاال صد

جفتش خونی بود.به سوده نگاه کردم که سرش به سمت جاده بود و با ترس به دستام نگاه کردم،

 چیزی خیره شده بود.

 سوده!!رامش!_

 سوده با لکنت گفت:

 او...اون د...دیگه چ...چه کو..کوفتیه؟_

رامش بیهوش روی کم و کمی چرخوندم تا جایی که سوده نگاه میکنه رو ببینم.یخ کردم.سر دردنا

یه مرد با لباس سمؾ ماشین افتاده بود و از سرش خون جاری بود،پشت سر رامش،توی جاده،

 سفید،ریش بلند و یه گرگ عظیم الجثه به سمت ماشین میومدند.

 رامش!_

ی تمالی من و دید به خودش اومد و سعی کرد خودش و سعی کردم کمربندم و باز کنم،سوده ام ولت

 ،همین که حرکت کرد فریاد دردناکی کشید.به سمتش برگشتم:از شر کمربند راحت کنه

 سوده،خوبی؟_

 فکر منم پام شکسته،تو فرار کن بهین،زود باش!_

 چرت و پرت نگو،من تو و رامش و اینجا ول نمیکنم._

دوباره مشؽول کمربندم شدم که دست سوده از ترس بلرزم. گرگ زوزه ترسناکی کشید که باعث شد

 :روی دستم نشست و پشت بندش صدای پر از ترسش گوشم و پر کرد

 بهین!_
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رد نگاهش و گرفتم و از چیزی که دیدم بهش نگاه کردم که دیدم با وحشت به رو به روش زول زده.

 یه گله گرگ،درست رو به رومون بودند.نفسم بند رفت.

سوده از وحشت بیهوش شد و منم دست کمی از هم زوزه کشیدن و به سمتمون دویدن،همگی با 

 اون نداشتم.

للبم دوباره داغ شد و نفسم گرفت،لبل اینکه دنیا جلوی چشمام تار شه سایه مردی رو دیدم که زد 

 م.به گله و پشت بندش چنتا مرد دیگه ام به گله حمله کردند.چشمام بسته شد و دیگه چیزی نفهمید

 

❊❊❊ 

 :الوند

آروم و به سرم گرفتم.،ناله ی آرومی از بین لبام خارج شد و دستم درد شدیدی توی سرم پخش شد

به سرعت تو جام چشمام و باز کردم و به اطرافم نگاه کردم.سریع درمانگاه پایگاه و تشخیص دادم.

 نشستم که باعث شد درد دوباره تو تنم بپیچه.

 آروم الوند،آروم._

 به سمت آوا باال کشیدم.نگاهم و 

 چه بالیی سرم آوردی؟_

 و با تعجب گفت: با اون چشمای درشتش به من زول زد

 با منی؟_

 ؼیر تو دیگه کی اینجاس مگه؟_

 .و دستاشو روی سینه لالب کرد شدآوا حك به جانب 

!ولتی رفته بودی لهرمان بازی،یکی از اون فکر کنم فراموشی گرفتی،ولی من روشنت میکنم_

 ضیا رو بازوت زخم سیاه ایجاد کرده بود،توام انمدر ماشاال حواست جمعه که اصال نفهمیدی.عو

.من به تمام نیروم احتیاج باید هرچه سریع تر بهین و میاوردم پیش خودمسردردم بیشتر شد.لعنتی!

 دارم،این ضعؾ حالم و بهم میزنه.

 دادمهر چطوره؟_

 ت:تیشرت جدید برام میاورد گفآوا درحالی که 

 اون زرنگ تر از تو بود،یک ساعت زودتر از تو بهوش اومد._

 کجاست؟_

 تیشرت و ازش گرفتم و سریع پوشیدم.

 با رادمان تو پایگاهه!_
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بهین و پیدا میکردم.از تخت پایین پریدم که دست آوا ولی اهمیتی ندادم،باید  بازوم هنوز درد میکرد

 روی ساعدم نشست:

 الوند مواظب باش!_

 یید براش تکون دادم و به سمت مرکز پایگاه رفتم.سری به تا

ولتی بهشون رسیدم،زن سفید رادمان و دادمهر،مشؽول حرؾ زدن با زنی بودند که نمیشناختمش.

 پوش با دیدنم خودش و عمب کشید و با صدای اعصاب خردنش گفت:

 سرورم!_

 اخمام و کشیدم تو هم و تمریبا نادیده گرفتمش.رو به دادمهر پرسیدم:

 خوبی؟_

 مثل همیشه لبخند جذابی زد:

 خوبم._

 به آنی جدی شد و گفت:

 ،من باید بیشتر مواظب میبودم.ببخشید الوند_

 سعی کردم آرومش کنم.دوباره صدای اون زن و شنیدم:دستی روی شونش کشیدم و 

 .داره دیر میشه سرورم_

 دادمهر نگران بهم نگاه کرد و زن و مورد خطاب لرار داد:

 ماسیا،ممنون برای اطالعات!ری میتونی ب_

 .زن که حاال فهمیدم اسمش ماسیاس،رفت

 چی شده؟_

 رادمان با تبلتش اومد جلو و گفت:

 چطوری رفیك؟_

 خوبم._

و متاسفانه همون یه گروه افتادن  البته فمط یه گروه تونستن شناساییش کننبهین و پیدا کردن،_

 دنبالش.

 چشمام نگاه کرد: سرش و از تبلتش آورد باال و مستمیم تو

 تو اینجا میمونی،ما میریم بهین و میاریم._

اون دختر مال منه،اگه دنبالشن،باید از من فکر کن یک درصد این کارو جز خودم،کسی انجام بده.

 .بگیرنش.دستام و پشتم به هم گره زدم و کامال صاؾ ایستادم

 بدم،همون بهتر که بمیرم. اگه نتونم چیزی که مال خودمه رو نجاترادمان یه لدم رفت عمب،
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 کدوم گروهن؟_

 دادمهر به جای رادمان جواب داد:

 وایت ولؾ._

دستم و گذاشتم روی میز و سعی کردم بهین و گروه لدرتمندی هستن،ولی من از پسشون برمیام.

 چک کردم،نبود.توی خونه نبود،لعنتی.بهش گفتم بره خونه.دوباره پیدا کنم.کجایی دختر،کجایی!

 دادمهر!_

از این ضعؾ متنفرم،از اینکه مجبورم از بمیه کمک بگیرم درحالی که وجودم پر از لدرت و 

 و از احساس ضعفم کم کرد. دست دادمهر روی شونم نشستنیروئه.

بدون اینکه به رادمان بگم،اون هم دستش و روی شونه دیگم گذاشت.حاال نیروی کافی داشتم برای 

 پیدا کردنش.

،رادمان دادمهر و رادمان سریع تر از من به خودشون اومدن.سط جاده بوداون وایت لعنتی ولعنت،

 مهمات برداشت.چندتا از بچه هارو خبر کرد و دادمهر 

 الوند!_

 .من و به چالش کشیدن میام رادمان،اون عوضیا با این کارشون_

 خدایا صبر بده._

 و همه چیز و با دادمهر چک کردم. اهمیتی به رادمان ندادم

 اید بریم شکار؟اماده _

 .صدای فریاد پر شورشون گوشم و پر کرد

.چشم چرخوندم و دنبالش دلیما به مولع زدیم به گله ی اون عوضیا،من باید میرفتم سراغ اصل کاری

 .گشتم.حرومزاده دلیما کنار ماشین بود،لبل اینکه دستش به بهین بخوره بهش رسیدم

 سالم عوضی!_

به من میگن الوند،اگه توی ت سریع،کارش و یه سره کردم.و با چند حرک لبخند پر حرصی زدم

هر سه نفر بیهوش سریع داخل ماشین و چک کردم،حرومزاده بخوام ضربه بخورم،بمیرم بهتره.

 بودند. 

 رادمان!_

 سریع خودش و بهم رسوند.

 .کمک کن بیارمشون بیرون_

نبض بهین و چک مون اومدند.گله ولتی دید رهبرشون از بین رفته،پراکنده شدن و بمیه هم به کمک

 کردم،لوی میزد.نفس راحتی کشیدم و روی دستام بلندش کردم.

 دخترارو بیارید پایگاه._
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 رادمان سوده رو کشید تو بؽلش و دادمهر هم دختری که عمب بود.کنارم ایستاد و گفت:

 د ببریمشون پایگاه؟اگه دخترا از ما نباشن چی؟حتما بای_

 !نیروشون و حس میکنم_

 دمهر سری به تایید تکون داد و به پایگاه رفتیم.دا

 

❊❊❊ 

 بهین:

بیدار بودم ولی دلم نمیخواست چشمام و باز کنم.بوی مواد ضدعفونی کننده تو سرم سنگین بود،

 دماؼم پیچیده بود و در کنار یه عطر شیرین زنونه حس میکردم که با این بو مخلوط شده بود.

 بهم نزدیک شد و نبضم و چک کرد.بعد از چند ثانیه اون بوی شیرین 

 چرا چشمات و باز نمیکنی عزیزم؟خواهرت خیلی نگرانته!_

،نفس از زیباییش حبث از کجا فهمید بیدارم!آروم چشمام و باز کردم و به دختر کنارم نگاه کردم

 شد.لبخند زیبایی زد و دوباره شروع به حرؾ زدن کرد:

 ضعؾ داری؟_

 تکون دادم. محو زیباییش شده بودم،آروم سر

 بهین!_

صبر کن ببینم،مگه پای سوده نشکسته به سمت صدای سوده برگشتم.مطمئنا تو بیمارستان نبودیم.

 بود؟

،پوشیده شده با تعجب به پاهاش نگاه کردم که با شلوار جین مشکی که تاحاال تو تنش ندیده بودم

 بود و هیچ نشونه ای از شستگی توی پاهاش دیده نمیشد.

ورتش نگاه کردم،به آوا لبخند زد و آوا هم متمابال لبخند دلبرش و زد و رو به سوده دوباره به ص

 گفت:

 اینم خواهرت،صحیح و سالم._

 :سوده کنار تخت ایستاد و دست آوا رو برای تشکر فشار داد

 ممنونم،اگه شما نبودید نمیدونم چه بالیی سرمون میومد._

 وده نگاه کردم..به سرامش کجاست؟نگرانی کل وجودم و پر کرد

 آخ بابا!رامش کجاست سوده؟_

 من رو دعوت به ارامش کرد.سوده دستمو گرفت و 

 !ما خوبیم،آروم باش.آروم باش بهین.رام خوبه،نگران باباهم نباش_
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 که باعث شد اون دو نفر بزنن زیر خنده. احساس ضعؾ میکردم.همون لحظه شکمم لار و لور کرد

 مرض،خب گشنمه!_

 ع و جور کرد و با ته مایه خنده گفت:آوا خودش و جم

 بیست و چهار ساعته که بیهوشی عزیزم،طبیعیه گرسنه باشی!_

 بیست و چهارساعت؟؟؟؟_

 به خاطر این باشه که از بمیشون لوی تری!،از همه دیرتر بهوش اومدی.فکر کنم آره_

 منظورش و متوجه نشدم.اهمیتی ام نداشت برام.

 سوده،پاهات...!_

 گفت:رد و حرفم و لطع ک

 ،بعد راجبش حرؾ میزنیم.اول یه چیزی بخوربریم _

.از روی تخت بلند شدم لبخند مضطربی زد و به آوا نگاه کرد.فهمیدم نمیخواد جلوی آوا صحبت کنه

 دست سوده رو فشار دادم که بهم نگاه کرد.و از آوا تشکر کردم.ولتی از اتاق اومدیم بیرون،

 اینجا چه خبره سوده؟_

 و آروم گفت: طراؾ نگاه کردسوده به ا

 بذار بریم تو سالن ؼذاخوری!_

با هم وارد یه سالن بزرگ شدیم وجودم و پر کرده بود. شدم.استرس همراه باهاش سکوت کردم و

 که میز خیلی بزرگی که تمریبا گوشه سالن بود،اول از همه نظرت و جلب میکرد.

بعد،دیوار سنگی بود که  مؾ بلند سالن بود وبعد از اون پنجره های بزرگ و بلندی که تا نزدیکی س

 که کنار پنجره ها جمع شده بودند. جلب توجه میکرد.پرده های لرمز مخمل

شمع های بزرگی روش خودنمایی میکرد.ما کجاییم؟انگار پرت لوستر بزرگی وسط سالن بود که 

 .زمان های خیلی لدیمشدم به 

 چیزی باشیم سوده؟ اینجا دیگه کجاست؟مگه نباید تو بیمارستانی_

سوده با استرس دستم و فشار داد،ولی حرفی نزد.پشت میز بزرگ،روی اولین صندلی ای که بهم 

 سوده هم کنارم نشست.باالخره شروع به حرؾ زدن کرد:نزدیک بود نشستم.

،شاید اینجا خیلی عجیبه بهین،هم خودش هم آدماش.نمیدونم چجوری بهت بگم.بذار رامش بیاد_

 کمک کنه!اون بتونه 

 رامش کجاست؟_

 بردش،منم خواستم کولی بازی دربیارم که رامش نذاشت. همین اطرافه،یه پسره اومد با خودش_

 چند ساعته به هوشی؟_
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 تمریبا یکساعت بعد از اینکه از اوردنمون اینجا._

 مرد میانسالی وارد سالن شد.

 چی میل دارید خانوما؟_

 یم یا نه.ولی گرسنگی امونم و بریده بود.نمیدونم درست بود که اینجا چیزی بخور

 هرچیزی که خیلی زود اماده شه._

 لبخندی زد و با سر تعظیم کوتاهی به من کرد.بعد رو به سوده گفت:

 شما خانوم جوان؟_

 همون که برای بهین میارید و میخورم._

 مرد کارش و برای سوده هم تکرار کرد و سریع رفت.

 ینجا چه خبره!سوده،درست تعریؾ کن ببینم ا_

 سوده کامل به سمت من چرخید و شروع به حرؾ زدن کرد.باالخره!

یه پسره کنار تختم وایساده به جز یکم سرگیجه هیچ درد دیگه ای نداشتم.ولتی بهوش اومدم،_

 ولتی دید چشمام بازه بهم گفت خوش برگشتی گمشده!بود،اسمش رادمانه.

 گمشده؟یعنی چی؟_

اون اومد و رادمان و برد.من مطمئنم پام دهه اومد،الوند بود اسمش؟نمیدونم،بعد اون پسر گن_

،مطمئنم.به پام نگاه کردم،ولی هیچ دردی نداشتم و راحت تونستم تکونش شکسته بود تو ماشین

 بدم.

هیچ زخمی روی سرم اومد که سر خودم شکسته بود،دستی به سرم کشیدم.درد میکرد ولی یادم 

 نبود.

 وب شده!آره،شکستی سر توام خ_

 !اینجا چه خبره سوده؟بابارو چیکار کنیم؟حتما تا االن از نگرانی دق کرده_

 استرسم بیشتر شده بود.

 نگران نباش،زنگ زدم بهش._

 چی گفتی؟_

 شمالیم،نمیخواستم الکی نگران شه.گفتم _

 با داد رامش از جا پریدم:سری به تایید تکون دادم،خواستم سوال دیگه ای بپرسم که 

 ابا،یه مشت روانی توهمی دور هم جمع شدید.این چرت و پرتا چیه میگی اخه!برو ب_

جفتمون به سمت در برگشتیم و با رامش عصبانی و پسری که با اخم دنبالش میومد رو به رو 

 شدیم. پسر با حرص گفت:
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 فکر کردم چون از اون دوتا بزرگتری بهتر درک میکنی،ولی انگار از همشون احمك تر تویی!_

 مؽز سوده سریع تر از من حرفش و پردازش کرد و با اخم از جاش بلند شد:ن به ما گفت احمك؟اال

 هوی ببو گالبی،احمك تویی و کل دار و دستت._

رامش با دیدن پسره نگاهی به سوده انداخت،سری از زوی تاسؾ تکون داد و از سالن رفت بیرون.

 رد.من اخماش باز شد و سریع به سمتم اومد.محکم بؽلم ک

 وای خدا،شکرت!_

 ولتی لشنگ من و چلوند باالخره عمب کشید.سوده سوال توی ذهنم و بلند پرسید:

 چی میگفت؟_

 رامش دوباره اخماش و کشید تو هم.

 بریم بشینیم،پاهام میلرزه._

به سمت میز رفتیم و همین که نشستیم،چند نفر سینی به دست وارد شدند.میز و چیدن و بدون اینکه 

 دوباره شکمم لار و لور کرد.ن رفتن.حرفی بزن

رامش و سوده زدن اخم کردم و حمله کردم به ؼذاهای روی میز. شرامش با خنده بهم نگاه کرد.به

 ولتی کامال سیر شدم،به رامش نگاه کردم:زیر خنده،اهمیتی ندادم.

 ما تصادؾ نکردیم؟یعنی توهم زده بودیم؟خب؟اینجا چه خبره؟_

 ی به صورتش کشید.رامش کالفه شده بود.دست

 یادتونه چی باعث انحرافمون از جاده شد؟تصادؾ کردیم._

 رنگ سوده پرید.به مؽزم فشار آوردم،ولی جز تصاویر مبهم،هیچی یادم نبود.

 یادت نیست؟_

من فمط یادمه سوده فرمون و چرخون و ما چک کردیم.بعدشم سوده بهم گفت که پاش شکسته و _

 ن افتاده بودی و پر از خون بودی!باید برم.تو هم روی سمؾ ماشی

 بیشتر فکر کن بهین،هیچی یادت نیست؟یادت نیست یه مرد سفید پوش و دیدیم؟_

 سوده متفکر نگاهم میکرد.به رامش گفت:

 .منم یادم نیست رام،حتی حرفای بهینم یادم نیست_

 رامش سرش و بین دستاش گرفت و نالید:

 نمیخوام باور کنم حرفاشون حمیمت داره!_

 اینجا چه خبر بود؟من و سوده گیج و منگ زول زده بودیم به رامش.

 بهین!_
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بهش نگاه کردم،لعنتی!گرمای موذی للبم وایساد،صداش توی گوشم پیچید و مستمیم رسید به للبم.

 .حاال کؾ دستام هم احساس گرما میکردم.ای تو للبم پیچید

 بزنیم. حباید حرف_

 بهم زد و با چشم به الوند اشاره کرد.رامش سملمه ای از جام تکون نخوردم.

 لطفا همراهم بیا._

و با لدم های آهسته به سمتش رفتم.دستش و به سمتم دراز  با استرس فراوون از جام بلند شدم

به دنبالم از سالن کرد،با وجود میل شدیذم به گرفتن دستش،این کار و نکردم و از کنارش رد شدم.

 اشاره کرد: اومد بیرون و با دستش به سمت چپ

 از اینور لطفا._

 حاال ترس هم به استرسم اضافه شده بود.

❊❊❊ 

 رامش:

دستم و تکیه سرم سنگین بود.اطالعات زیادی وارد مؽزم شده که لادر به تجزیه و تحلیلش نیستم.

 گاه سرم کردم و به ؼذای جلوم چشم دوختم.

 اینجا چه خبره؟رام،_

ئنم اگه بهش بگم چه خبره،اونم مثل من فکر میکنه گیر به چشمای ترسیده ی سوده نگاه کردم.مطم

 یه مشت روانی توهمی افتادیم.

 ،ما ادمای عادی نیستیم.،ولی اونطور که اینا میگننمیدونم چجوری بگم_

درست حدس زدم چون چند ثانیه بعد از خنده ترکید.میون نگاه پر از ترسش،حاال پر از خنده بود.

 خندیدنش گفت:

 لشم میدونستم معلولیم!از اویعنی چی؟_

این و گفت و دوباره خندید.ولی من خندم نمیومد،چون همون طور که دادمهر گفته بود،هیچ 

ولتی متوجه شد نمیخندم،کم کم خودش و جمع و کدومشون صحنه تصادؾ و به یاد نمی آوردند.

 جور کرد.

 درست حرؾ بزن رام!نمیفهمم چی میگی!_

 .و بهش گفتم.ناباور به چشمام نگاه میکردهرچیزی که دادمهر بهم گفته بود 

 امکان نداره!_

❊❊❊ 

 بهین:
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مشؽول لفل در شد که متوجه صدای .از راه روی طویلی رد شدیم،کنار در چوبی لدیمی ای ایستاد

 ناله از اتاق پشتیم شدم.یخ زدم و چشمام از تعجب و ترس گشاد شد.

حالتم شد.سریع به سمتم اومد که از ترس  الوند به سمتم برگشت،انگار متوجهیعنی درست میشنوم؟

 جیػ کشیدم و خودم و کشیدم کنار.

ولتی صدای کوبیدن در دستامو جلوی صورتم سپر کردم،نمیدونم دلیما چرا همچین کاری انجام دادم.

 و شنیدم،یه چشمم و باز کردم.الوند عصبانی به در اتاق کوبید و داد زد:

 همایون!_

 ه کمر به سمتم برگشت.اخماش هنوز توی هم بود.صدا لطع شد و الوند دست ب

اگه میخواستم بهت دست درازی کنم،تاحاال کرده بودم.پس این ترس مسخرت و بذار کنار چون _

 والعا داره بهم برمیخوره.

جذبش شم.چند من چم شده؟چی این مرد عصبانی جذابه؟االن باید از عصبانیتش بترسم،نه اینکه 

 .شده بودیم،نه اون عمب میکشید نه من ثانیه بود که به هم خیره

 الوند!_

 الوند هم با تاخیر به سمت مرد برگشت.با صدای مرد به خودم اومدم و اول نگاهم و گرفتم.

 بله ماهور!_

ولی بی  ولتی مرد جواب نداد،سنگینی نگاهش رو،روی خودم حس کردم.نمیخواستم بهش نگاه کنم

 ال میدونم اسمش ماهوره،چشمای عجیبی داشت.اراده نگاهم سمتش کشیده شد.مردی که حا

عجیب نه از نظر فیزیکی،از این نظر کامال عادی بود،ولی حسی که بهت منتمل میکرد خیلی عحیب 

 بود.

 ماهور!_

 باالخره نگاه خیرش و از روم برداشت.

 پس باالخره پیداش کردی!_

سالی  ۰۳معلوم بود که کمه کم، از چهره ی ماهورالوند جواب نداد و منتظر بهش نگاه کرد.بی ادب،

 از الوند بزرگتر بود.

 میبریش اتاق کهن؟_

 اگه همایون و جناب عالی بذارید._

 ماهور یه تای ابروش و باال انداخت و با خنده گفت:

 بازم؟_

 دوباره ردی از عصبانیت از صورت الوند رد شد:

 !کنننمیدونم کی میخوان بهفمن که باید زندگی شخصی رو از کار جدا _
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 ماهور تک خنده ی بلندی سر داد و گفت:

 چرخ گردون گرده پسرم،نوبت توام میرسه!_

الوند نگاه گذرایی بهم انداخت و رو به پسرم؟یعنی ماهور پدر الونده؟یا همینجوری بهش گفت پسرم؟

 ماهور گفت:

 میبینیم!_

 با هم حرؾ میزنند. که اینجوری حس کردم کل کلی بینشون هستماهور با خنده از کنارمون رد شد.

 پدرت بود؟_

 الوند به سمت در رفت و باالخره لفلش و باز کرد:

 آره،بیا تو!_

،ولی با اعتماد به نفس وارد اتاق شدم که این و گفت و منتظر نگاهم کرد.ترس به دلم برگشته بود

 نفسم برید.

❊❊❊ 

 :الوند

عادی لادر به دیدن وسایل داخل  دیگه مطئنم که خودشه،آدمبهین محو اتاق شده بود،منم محو اون.

 این اتاق نیست.

اینجا تنها جایی بود که میتونستم حمیمت و بهش بگم و اون فراموشش نکنه.بعد از بهین نوبت 

 امیدوارم بتونم از پسش بربیام و فراموشیش و از بین ببرم.سودس.

 معرکست!نمیدونم چی بگم._

که میخواستم.به گوی آبی حمیمت نزدیک ی بود اولین چیزی که نظرش و جلب کرد،دلیما همون چیز

 شد.

 اون گوی حمیمته.ولتی لمسش کنی نشونت میده چی هستی و چه هدفی داری!_

 از حرکت ایستاد،لعنت.به سمتم برگشت و چند لدم بهم نزدیک شد.

 رمالی؟منظورت چیه؟_

 رد.حس نمیکرد؟اخمام خود به خود به هم گره خورمال؟خدای من،یعنی حتی یه ذرشم 

 مطمئن نیستم لبل از لمس اون گوی،حرفام و باور کنی.رمال نیستم،_

عین بچه های تخس دستاشو جلوی سینش به هم گره زد که باعث شد سینه هاش بیشتر به چشم 

 .الوند چه مرگته؟به صورتش نگاه کن.به زور نگاهم و از باال تنش گرفتم.بیان

باید این و به ماهور بگم،تا از اینکه به من گفته ود.و این از من خیلی بعید ب احساس گرما میکردم

 ،شرمنده بشه.بود همجنسباز
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 خب!_

اول باید نفس عمیمی کشیدم و دستم و توی موهام فرو کردم.باورم نمیشه انمدر اراجیؾ به هم بافتم.

 به گوی حمیمت دست بزنه،وگرنه تمام حرفامون از یادش میره.

 برگرد و به گوی دست بزن بهین!_

 خماش و کشید تو هم.ا

 .تو به من نمیگی چیکار کنم_

 .محکم و شمرده شمرده تکرار کردم:مجبور شدم از لدرتم استفاده کنمبر خالؾ میلم،

 ،و به گوی،دست بزن.برگرد_

 خب که چی؟االن انتظار داشتی رو من اثر بذاره لحنت؟_

ولتی دید فمط نگاهش میکنم االن چی شد؟با دهن باز زول زدم بهش،اون االن من و نادیده گرفت؟

 دستاش و از هم باز کرد و به سمت در حرکت کرد،در همون حین گفت:

 هرولت حرؾ داشتی صدام کن._

یه لدم به سمتش م اومدم و جلوش ایستادم.یه لدم به عمب رفت،خودت خواستی.سریع به خود

 ه سمت گوی حرکت کرد.چند لدم به سمتش برداشتم و اون دلیما ببرداشتم،دو لدم عمب رفت.همینه!

این تخسی و سرسختیش،هم عصبیم میکرد،هم سرحالم میاورد.یک لدیم گوی ایستاد،نور گوی 

 بیشتر شد.برای شکستن طلسم فراموشیش،یه کوچولو کمک من هم الزم بود.

 چرا حرؾ گوش نمیدی؟_

 چون حر..._

نشست و از اون به با لبام به سکوت دعوتش کردم.دستش دلیما روی گوی به سمتش خم شدم و 

 .چند ثانیه گذشت تا گوی عمل کنه،فکر کنم کار دست خودم دادم.عنوان تکیه گاه استفاده کرد

برای از بین بردن طلسم الزم بود که ما به هم متصل شیم و بهین گوی و لمس تپش للبم رفت باال،

 کنه.

 همچین کاری کردم. ی و میکنه،نمیدونم چرامیخواستم فمط دستم و روی شونش بذارم ولتی گو

ولتش بود ازش .بهین چشماشو تا اخرین حد باز کرد و باالخره نور آبی گوی به چشماش رسید

 بعد از چند ثانیه،با بی میلی کنار کشیدم.اگه میتونستم البته.فاصله بگیرم،

 چه ؼلطی داری میکنی؟_

ه بود و رادمان هم سمت سوده برگشتم که با عصبانیتی که تو چهرش مشهود بود،بهم زول زدبه 

 پشتش ایستاده بود و با چشمای گشاد نگاهم میکرد.

 عالی شد!

❊❊❊ 
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 سوده:

.انگار رفته بودم توی فیلم هالیودی که ژانرشم چیزی که میشنیدم و نمیتونستم باور کنم

 تخیلی،فانتزی بود.

 !ممکنه این حرفارو به همین زودی فراموش کنی سوده_

 ی رو توی چشمای لهوه ای مهربونش میدیدم.نگاهم و به رامش دوختم.نگران

 کی این کار و با ما کرده؟_

 رامش سری تون داد و گفت:

 خودشونم هنوز نمیدونن،ولی همایون گفت میفهمن!_

 همایون دیگه کیه؟_

 یکی از اعضای حلمشونه،یعنی همون حلممون!_

 اوهوم،گفتی چند نفر موندن؟_

 نفر،به جز بهین! ۴_

 نیست؟یعنی بهین جزو ما _

 جزو ما هست،ولی اون با الوند،بالی این هرم لرار میگیرن،لدرتشون تمریبا برابره!_

 اینارو از کجا میدونی؟_

گفت من تنها کسی ام که طلسم فراموشی نداره،پدرم آدم معمولیه،پس اون پسره دادمهر بهم گفت._

 اشه.،دیگه کسی توی حلمه نبود که از وجود من خبر داشته بولتی مامانم مرد

 یاد بابا افتادم.سوالی ذهنم و مشؽول کرد.

 ... یعنی بابای منم_

 ادامه حرفم و خوردم و با ؼم به رامش نگاه کردم.

 یا پدرتون نیست،یا حافظش پاک شده!_

 و پرسیدم: سری به تایید تکون دادم

 چیکار باید بکنم که حافظم پاک نشه؟فکر کنم همین االنم نصؾ حرفات یادم نیست رام._

 .کمکت کنم من میتونم_

با لدم های آهسته و به منبع صدا نگاه کردم.از لحظه ای که تو این جهنم بهوش اومدم،کنارم بود.

 ون اومد.استوار به سمتم

 چجوری؟_

 نگاه کوتاهی به رام انداخت و در جوابم گفت:



 Zahra.sknنویسنده: رلص تاریکی

31 
 

 باید بریم اتاق کهن،اونجا به گوی دست میزنی و همه چیز و میبینی._

 یز یادم میمونه؟بعدش همه چ_

 نه،اینجاست که من کمکت میکنم._

 چه کمکی؟_

ولتی تو گوی و لمس کنی،منم تورو لمس میکنم،نیروی جفتمون باعث میشه طلسم از روت _

 برداشته بشه.

 خیلی ساده بود و این ساده بودن خیلی مشکوک میزد.

 فکر نمیکنی یکم مشکوکه؟به همین سادگی؟_

 .دستاشو روی سینه لالب کرد و لبخند کوچیکی زد.ن،به میز تکیه دادجلوتر اومد و کنار صندلی م

کسی زیاد تر هم میشه!این لدرت ،و با پیوند خواهرت و الوند،اینجا ما لدرت داریمسادست چون _

 بعدش براتون طلسم فراموشی گذاشتهکه شما رو دزدیده،مطمئن بوده که هیچ ولت پیداتون نمیکنیم،

 پیدا کنید.که شماهم نتونید مارو 

 حس میکردم مؽزم در حال خالی شدنه و هرلحظه کمتر به یاد میاوردم که چرا اینجام.

 فکر کنم فرایند فراموشیم شروع شده،تمریبا هیچی یادم نمیاد از مکالمه خودم و رامش!_

 صاؾ ایستاد.تکیه شو از میز برداشت و 

 پس بهتره هرچه سریع تر بریم._

 دمان به سمت در رفت و بلند گفت:،رااز روی صندلی بلند شدم

 زود باش،بیرون در به سمت چپ بپیچ که گمم نکنی!_

 دست رامش و گرفتم و آروم زمزمه کردم:

 احساس میکنم همه ی اینا یه خوابه،امیدوارم احساسم درست باشه رام!_

 لبخند کم جونی زد و دستم و فشار خفیفی داد.

 برو،مواظب باش!_

 تو چیکار میکنی؟_

 اطالعات بیشتری به دست بیارم.ن جا میمونم تا برگردین،شایدم برم پیش دادمهر همی_

 خوبه،میبینمت پس!_

که  سریع از سالن ؼذاخوری رفتم بیرون و به چپ پیچیدمسری تکون داد و لبخند دیگه تحویلم داد.

 محکم خوردم به رادمان.

 آخ دماؼم،لعنتی از سنگی مگه!_

 و مالش دادم تا از دردش کم بشه.اخم کوچیکی کرد و من بینیم ر
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 جلوی پاتو نگاه کن._

 جلوی من راه افتاد و زیر لب گفت:

 خدا به دادمون برسه._

اخمام و کشیدم تو هم و پشت سرش راه افتادم.هنوز چند لدم نرفته پسره ی پرو،فکر کرده کیه!

د و تیز از بؽلم رد یه پسر با نمک با موهای ژولیده که دست یه دختر و گرفته بود،تنبودیم که 

 شدن.به سرعت خودم و کشیدم کنار و دستم و روی للبم گذاشتم.

 همایون!_

 و با ؼضب ؼرید: پسر ایستاد و به رادمان نگاه کرد،رادمان اخماشو بیشتر کشید توی هم

 دوباره؟_

 گفت:پسر لبخند خجولی زد و 

 متاهل که بشی درک میکنی داداش!_

 گفتم! پس مجرده!به تو چه؟وا مگه چی

 نگو که الوند دیدتت!_

 اتفالا از خشم همون دارم فرار میکنم!_

نگاه عاشمانه ای روانه ی دختر کرد که دل من و برد،چه این و گفت و دختر پشتش نمکی خندید.

 برسه به دختره طفلک!

 صد دفعه بهت گفت مولع کار،شیطنت نکن!اخرش کار دست خودتون میدید!_

 حواسم هست!_

ه تایید تکون داد و راهش و گرفت و رفت.لبخندی به دختره زدم و پشت سر رادمان رادمان سری ب

 تمریبا دویدم.

 این کی بود؟_

 همایون!_

 خیلی مودب گفتم:تو دلم اداشو دراوردم ولی 

 ،چیکار میکنه اینجا؟اون و خودم متوجه شدم_

 جزو حلمس،رده سوم!_

 کدوم حلمه؟_

 متوجه میشی!_

 و گفت:به در چوبی اشاره کرد 

 اینجاست._
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 منظورش چی بود؟

 چی اینجاست؟_

 دستی روی پیشونیش کشید و نگاه کالفش و دوخت بهم.

 لدرت فراموشیت خیلی باالست دختر!_

 گیج نگاهش کردم،دستش و تو هوا تکون داد و گفت:

 حاال هرچی،بیا بریم تو اتاق،بهت میگم چه خبره!_

شدم خشکم زد،این پسره ی عوضی داشت چه ؼلطی این و گفت و در و باز کرد.ولتی وارد اتاق 

 داشت خواهر من و میبوسید؟خشکم زده بود از عصبانیت.میکرد؟

بهین چشمام و باز کرد و نور آبی درخشانی ازچشماش به بیرون تابید،الوند بعد از چند ثانیه عمب 

 کشید.نتونستم طالت بیارم.

 داری چه ؼلطی میکنی؟_

 بود.بعد از چند ثانیه سریع به خودش اومد و اخم کرد. به سمتم برگشت،نگاهش اشفته

 !باید لمسش میکردم،تا طلسمش از بین بره_

صبر کن ببینم،یعنی منظور رادمان از لمس کردن من،بوسیدنم بود؟با خشم به سمتش برگشتم که 

 دیدم با دهن باز و چشمای درشت شده زول زده به الوند.به بازوش کوبیدم و گفتم:

 نره،منظورت از لمس همین بود؟ ببند مگس_

 به زور نگاهش و از الوند گرفت و رو به من گفت:

 هان؟_

 مشت دیگه ای به بازوش زدم و تمریبا داد زدم:عصبانیتم بیشتر شد،

 منظورت از لمس بوسیدنم بود؟_

 به خودش اومد و با لکنت شروع به حرؾ زدن کرد:

 ...!اره...نه...یعنی...چیزه_

 شمام افتاد تند گفت:ولتی نگاهش به چ

اونا باید اون جوری هم و لمس کنن،ولی من دستم و روی شونت بذارم کافیه.تو به لدرت من _

 احتیاج داری!

 دوباره به الوند نگاه کردم که توجهم به بهین جلب شد،وای بهین!

 چه ؼلطی داری با خواهرم میکنی؟_

 خواستم برم سمتش که رادمان دستم و گرفت:

 مشکل جدی ای براش پیش میاد.و طی کنه سوده،اگه االن ارتباطش و لطع کنی، بذار زمانش_
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سعی با خشم به الوند نگاه کردم که با نگاه عصبیش داشت بهم نگاه میکرد،حمیمتا ترسیدم،ولی 

 کردم نشون ندم.

چند لدم آروم به سمتم برداشت،دستاش و پشتش لالب کرد،سرش و با ؼرور باال گرفت و با صدای 

 و محکمی گفت:بم 

 بار اخری باشه که به من توهین میکنی!فهمیدی؟_

به شدت داشتم دربرابر اطاعت کردن ازش مماومت میکردم.داشتم کم میاوردم،تا چشمم به بهین 

 اخمام و بیشتر کردم و دستمو تو هوا تکون دادم و گفتم:افتاد.انگار دوباره جون گرفتم.

 برو بابا!_

 که بهش دست بزنم رادمان گفت:،لبل اینبه سمت بهین رفتم

 بهش دست نزن!_

.نمیدونم چند دلیمه بود که اونجا ایستاده بودم،متوجه نار بهین ایستادمکچشم ؼره ای بهش رفتم و 

 به پسرا نگاه کردم.الوند اومد جلو و گفت:شدم پاهای بهین میلرزه،

 برو عمب،داره برمیگرده._

اد.همین که چشمای بهین باز شد،الوند اون و توی بؽلش الوند نزدیک بهین ایستچند لدم عمب رفتم،

 از کنار شونش بهم نگاه کرد و گفت:کشید و از سموطش جلوگیری کرد.

 حاال نوبت توئه!_

،انگار نیروی نامرئی من و به اون بهین و بؽل کرد و از اتاق رفت بیرون.به گوی آبی نگاه کردم

و روی شونم حس کردم،نیروی عحیب و لوی  جلوی گوی ایستادم،دست رادمانگوی جذب میکرد.

 ای از للبم زد شد و دستم و روی گوی گذاشتم.

❊❊❊ 

 بهین:

به جلو اومدن ادامه داد تا زمانی که انمدر رفتم ،عمب کشیدم.ولتی الوند بهم نزدیک شد،برخالؾ میلم

 دستم و به جایی بند کنم،تا نیوفتم.عمب که برای ایستادن مجبور شدم 

،ولی کاری که الوند ،انرژی زیادی وارد بدنم شدرد دستم با جسم سردی که پشتم بودبه محض برخو

،بدنم تحمل این همه انرژی و کرد،شوک و انرژی بیشتری و وارد بدنم کرد.چشمام روی هم افتادن

 نداشت.

انرژی خیلی زیادی و درونم نگه داشته بودم،نفسم بند اومد،چشمام و باز کردم و سعی کردم نفس 

 با تعجب به اطرافم نگاه کردم،اینجا کجاست؟که متوجه شدم دیگه توی اون اتاق نیستم. مبکش

پیراهن نخی و سفید بلندی داده جین و تیشرت عروسکیم،حاال جاش و به به لباسام نگاه کردم،

 ،با نخ جمع شده بود.بود.آستین های لباس گشاد بود و دور یمه و دور مچ
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مشخص بود.به سمت کلبه چوبی ای،از دور باره به اطراؾ نگاه کردم.نگاهم و از لباسم گرفتم و دو

 نزدیک تر که شدم،مردی رو دیدم که در حال شکستن چوب با تبر بود.کلبه حرکت کردم.

که مثل لباس خودم،دور یمه و مچ با نخ جمع شده  پیراهن نخی و گشاد مشکی به تن داشت

 نزدیکش شدم و گفتم:بود.بود.شلوار چرمی جذبی به پا داشت و پا برهنه 

 سالم!_

 تعجب کردم..دوباره به کارش برگشت.مرد به سمتم برگشت،ولی واکنشی نشون نداد

 هی،سالم!_

در کلبه باز شد و زن مرد واکنشی نشون نداد.دستم و جلوی صورتش تکون دادم،همچنان هیچی!

تا پسر بچه لد  ۴،شت بند اونهاو پ زیبایی با دوتا دختر که کامال شبیه هم بودند از کلبه خارج شدند

 .و نیم لد

زن موهای مشکی ای داشت و لباسش شبیه لباس من بود.موهاش و از دو طرؾ سر جمع کرده 

 ریخته بود. بود و پشتش

،مرد لبخندی به زن زد و و به سمت پسرا رفتن تا با اونها بازی کنن بچه ها از مادرشون جدا شدن

 و دوباره گفتم: از کار کشید.به سمت زن رفتمدست 

 سالم،هی!من و میبینی؟_

هنوز به مرد نرسیده بود که جسم سیاهی به سرعت از زن بی توجه به من به سمت همسرش رفت.

 و لحظه ای بعد،خون بود که از گلوی زن به بیرونی میجهید. کنار زن رد شد

رش رو توی بؽلم به سمت زن دوویدم و سجیػ بلندی کشیدم و دستم و روی دهنم گذاشتم.خدای من،

 مرد فریاد پر دردی کشید و دوزانو روی زمین افتاد.گرفتم،دستام از خونش رنگین شد.

زن نگاه بی ،به زن نگاه کردم،سعی کردم با دستم جلوی خونریزی رو بگیرمنبود، بچه ها خبری از

 رممش رو به صورتم انداخت.

 پنهان شو بهین،اونا میبیننت!_

چشماش و بست.دوباره به مرد نگاه کردم،نفس های کوتاه و پشت  و دستش و روی صورتم گذاشت

 انرژی زیادی ازش آزاد شد.و  .فریاد دیگه ای کشیدهم میکشید،دستاش مشت شده بود

پنهان شدم.ولتی زیر میزی که نزدیک در بود،سر زن رو زمین گذاشتم و به سمت کلبه دوویدم.

 نفسم بند رفت.نگاهم به مرد افتاد،

مرد دوباره فریاد کشید و شعله های ،ک متر از زمین فاصله داشت،زمین زیر پام لرزیدنزدیک به ی

 .از زمین نیزه های گلی به طرؾ اون موجودات پرتاب میشد.آتش بود که به اطراؾ پرتاب میشد

،شاخه ی بزرگی وارد سینه گرگ ،لبل اینکه به مرد برسهگرگ بزرگی از پشت به مرد حمله کرد

 جنگی که اصال عادالنه نبود.به پا شده بود،جنگ بزرگی  شد.
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فمط برای چند لحظه،مرد به سمتم برگشت و تو چشمام خیره از هر طرؾ به مرد حمله میشد.

روی زمین .ؼم،خشم،حرص،محبت،اینها چیزهایی بودن که تو اون چند لحظه از چشم مرد گذشت.شد

 فرود اومد و یه کشتار بزرگ راه انداخت.

محو جنگوی رو به روم بودم که سمتش میومد،با یه حرکت مرد،ناک اوت میشد.هر موجودی که به 

 .لدرت و مهارت و با هم ترکیب کرده بود و به خوبی ازش استفاده میکرد

اژدهای لرمز ،به زمین افتاد.از چیزی که دیدم،نفسم برید.جسم بزرگی از سمت آسمانناگهان 

 بزرگی،با گلوی بریده روی زمین افتاده بود.

،باالی بزرگ سیاه رنگی ایه ی بزرگی روی اژدها افتاد،یکم از زیر میز بیرون اومدم.اژدهایس

 و نعره میکشید.نمییتونستم از صحنه رو به روم چشم بردارم. اژدهای لرمز پرواز میکرد

مرد سیاه پوش کریهی به سمتم میومد.به سمتش برگشتم،از گوشه ی چشم،جسم سیاهی رو دیدم که 

 و لبخند چندشی زد که دندون های نیش بلندش نمایان شد. ه بود،گردنش و کج کردجلوم ایستاد

 باورم نمیشد،یه خون آشام؟انگار توی یه فیلم گیر کرده بودم.

 پیدات کردم هرزه کوچولو!_

و دستام و سپر خودم کردم.چند ثانیه گذشت،ولتی متوجه  به سمتم حمله کرد که جیػ بلندی کشیدم

 لطع شده،دستام و پایین آوردم.شدم همه ی صداها 

 با تعجب به اطرافم نگاه کردم،اینجا دیگه کجاست؟توی سفیدی مطلمی گیر افتادم!عالی شد.

 باالخره موفك شد پیدات کنه!_

 سریع به سمت صدا برگشتم ولی کسی اونجا نبود.

 تو کی هستی؟_

 به زودی میفهمی فرزندم!_

 ذهنم درگیر اون مرد بود.سریع پرسیدم:

 ه بالیی سر اون مرد اومد؟چ_

 تونست اونارو شکست بده،ولی اون بدون جفتش،زیاد دووم نیاورد!_

 یعنی مرد؟_

 درسته!_

 اون اژدها..._

پنهان ،صورتش رو با کاله بزرگی که به شنلش متصل بود،مرد سفید پوشی از سفیدی بیرون اومد

 د:شده بود.به دورم چرخید و در همون حین شروع به صحبت کر

 .،به جز انسان های معمولی،دو گونه ی دیگه هم روی زمین زندگی میکردندر سالهای خیلی دورد_

 میون صحبتش پریدم و گفتم:
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 خون آشام ها وجود دارن؟_

 رو به روم ایستاد،دستش رو دور عصاش شل کرد و گفت:

از چند سال بعد هرکدوم به صورت جداگونه،انسانها رو شکار میکردند.خون آشام ها و گرگینه ها._

مردم متوجه هویت اون ها شدند،پس به درگاه خدا دعا کردند که لدرت ممابله با این شیاطین رو پیدا 

 کنند.

 دعاشون لبول شد؟_

 مرد لوی و باهوشی،رهبری انسان هارو بر عهده داشت.صبور باش فرزند،بله لبول شد._

 اون مرد..._

 دستش به معنای سکوت باال اومد.

 گهدار،به اون ها پاسخ خواهم داد.سوال هات و ن_

 سری به تایید تکون دادم.ادامه داد:

خداوند نیرویی رو در مرد لرار داد که با اون میتونست چهار عنصر طبیعت رو کنترل _

ولی نتونست اون هارو برای  با این لدرت،تونست از پس شیاطین بربیادباد.کنه،آب،خاک،آتش و 

 همیشه از بین ببره.

 کشید و ادامه داد:نفس عمیمی 

 با هم متحد شن.بعد از گذشت چند سال و شکست پی در پی شیاطین،اون ها تصمیم گرفتند _

 متحد شدن؟_

لوی تری به مرد داده شد تا پس نیروی پاسخ گوی جنگ با اونها نبود.بله،و لدرت مرد،به تنهای _

 بتونه از پس شیاطین بربیاد.

 چه نیرویی؟_

 جادوی اژدها._

 الت عادی بود،حتما میزدم زیر خنده.اما این کامال والعی به نظر میومد.در حاگه 

مرد به همراه جفتش،لدرت الزم رو از اژدهایی که به اون ها هدیه به واسطه ی این جادو،_

 میشد،به دست می آوردند.

 کی بهشون هدیه داد؟_

 اون هارو زاده کنند.و ازشون خواست با نیرویی که دارند، پروردگار.تخم هایی به اونها داد_

 سوالی که ذهنم و مشؽول کرده بود و پرسیدم:

 جفت مرد هم نیرو داشت؟_

 سری به تایید تکون داد و گفت:
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 ه بود.هر نیرویی که مرد داشت،در وجود همسرش هم نهادینه شد_

 چه بالیی سرشون اومد؟_

 چیزی که شاهدش بودی!_

 یعنی اون مرد..._

 .بله_

 چرا لربانی شدن؟مگه نیرو نداشتن،پس _

 ؼفلت و ؼرور._

 برای اون مرد و زن احساس ناراحتی کردم.

 بعد از اونها چه اتفالی افتاد؟_

،دو،سه و یا در موارد نادر،هر چهار نیروی اجداد یک که هر کدوم فرزند های زیادی داشتند_

 خودشون رو داشتن.

 لدرت کنترل عناصر؟_

ن رو ادامه دادند،اما خیلی ضعیؾ تر از لبل بودند.این نوادگانشون راهشوبله،بعد از مرگ اونها،_

 .روال ادامه داشت تا سی و چهار سال پیش

 چه اتفالی افتاد؟_

 پسری متولد شد که نماد اژدها داشت و دارای لدرت چهار عنصر بود._

 .تا نفسی تازه کنه سکوت کرد

 هم نماد اژدها داشت.هشت سال بعد،دختری متولد شد که اون مردم خوشحال تر شدند ولتی _

 طین بربیان؟یاچرا همچین اتفالی افتاد؟مگه نگفتید تونستن از پس ش_

اونها مجبور شدند به کمرنگ تر و ضعیؾ تر از زمانی که جادوگران اژدها زنده بودند.تونستن،اما _

 خاطر ضعؾ خودشون،در سایه ها پنهان بشن.

 چه بالیی سر پسر و دختر اومد؟_

ه دنیا ب.مادر پسر هم همینطور.بچه ها مادر خانواده متوجه شد دوباره بارداره چند ماهی گذشت و_

 ،وارد خونشون شدند.برای از بین بردن دخترا درست بعد از تولد فرزند دوم،شیاطیناومدند،

 پدر و مادر بچه ها؟_

 .کشته شد در راه دفاع از فرزندانشپدر خانواده _

 م و نفس عمیمی کشیدم تا آروم شم.للبم تیر کشید.دستم و روی للبم گذاشت

 ؟چه بالیی سر بچه ها اومد_
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و بعد باهاش ازدواج  فرار کنه.بعد از فرار با انسان عادی ای اشنا شد مادر بچه ها موفك شد_

خودشون محافظت ر برابر دکرد.روی ذهن بچه ها،طلسم فراموشی گذاشت تا از اونها 

 کنه.مخصوصا دختر بزرگش.

 .با لکنت پرسیدم:پیچیدحس بدی توی للبم 

 اون...د...دختر...ک...کی بود؟_

دستش رو مرد بهم نزدیک شد،کاله رو از روی سرش برداشت و در ممابل چشم های متعجب من 

 باال آورد و با صدای بلند گفت:

 تو!_

پاهام لرزید،انگشت اشارش رو روی پیشونیم گذاشت و جرله ای بینمون زده شد،چشمام و بستم و 

 ازش کردم،الوند من و توی بؽلش گرفته بود.ولتی ب

سفیدی زیاد اون محیط باعث شده بود اطرافم و به صورت یه هاله ببینم،فمط فک الوند و واضح 

 هنوز کلی سوال داشتم که براش جوابی نگرفته بودم.با صدای ضعیفی تمریبا نالیدم:میدیدم.

 الوند._

 :به صورتم نگاه کرد،لبخند کم جونی زد

 حت کن،خیلی انرژی از دست دادی!استرا_

 گذاشتم و به خواب آرومی فرو رفتم.احساس سنگینی میکردم،دستم و روی للبش 

❊❊❊ 

 رامش:

،کالفه بودم.دادمهر گفته بود برای تعیین رده باید برم از رفتن سوده گذشته بود تمریبا یک ساعتی

 د داشت.دیگه ام وجو به جز الوند و بهین،که راس بودند،چهار ردهپیشش.

،رده دوم،سه تا و رده سوم و چهارم به ترتیب رده اول،افرادی بودند که هر چهار عنصر و داشتن

  و تحت کنترل داشتند.ردو و یک عنصر 

 حاضری؟_

از روی صندلی بلند شدم و سری به تایید تکون با صداش به خودم اومدم،چمدر حالل زاده.

 گذشته.ذهنم رفت به دادم.دستام و دورم حلمه کردم،

رفتارش،پنهان کاریاش.حتی با وجود اینکه بچه همیشه حس میکردم مامان آدم متفاوتیه،

همدمم.چیزی که متوجه نمیشم،اینه که چرا مادر من بعد از رفتن مامان،خاله شد بودم،متوجه میشدم.

 فرار کرده بود.

 تو فکری!_

 اوهوم،کلی سوال تو ذهنمه که میدونم جواب نصفشونو ندارم._
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 یعیه،تازه چند ساعته که با این دنیا آشنا شدی!طب_

 زیاد راؼب به حرؾ زدن نبودم،بیشتر دلم میخواست تو خودم باشم و فکر کنم.

 اگه سردته،میتونم بهت آتیش بدم!_

 م:اگه خودم اتیش باشم نیازی به تو نیست بچه ژیگول.لبخندی بهش زدم و در جواب گفت

 سردم نیست،از روی عادته!_

راه رو و اتاق و کوفت و زهرمار بود.مطمئنم دیگه نمیتونم اتاق ؼذاخوری و پیدا ت پر از این عمار

 نیم نگاهی به من انداخت و در زد.جلوی دری ایستاد،کنم.

 بیا داخل!_

وارد اتاق شدم و دادمهر هم پشت سرم اومد تو و  دادمهر در و باز کرد و کنار ایستاد.چه جنتلمن!

 یوار شیشه ای بود که پشت دیوار رو جنگل پوشونده بود.سرتاسر اتاق ددر و بست.

داشت که کال از شیشه بود.کنار تمام دیوار ها میزهای شیشه ای بود که روشون تراس بزرگی هم 

جلو اومد و باهامون ی پسر،چند تا لب تاب و چند مدل شیشه مربا بود.یه سری وسایل عجیب ؼریب

 دست داد.

 جزو حلمه باشی،اگه نبودی هم اشکالی نداره!سالم،من همایونم.امیدوارم _

نگاهم به حلمه ی توی انگشتش افتاد،طرح عجیبی بود ولی لشنگ بود.پس این و گفت و لبخند زد.

 این آلا متاهله.به افکار خودم خندیدم.

کاسه ی فلزی که تا لیوان روی میز گذاشت به عالوه ی  .دوهمایون میز وسط اتاق و خالی کرد

 ش از درونش مشخص بود.شعله های آت

از درخت چنار هم کنار و خشکی  شاخه ی کوچیکحدس زدن محتوای لیوان ها کار سختی نبود.

 .لیوان ها لرار داد

یکم هول بود و این در کار هاش کامال مشهود بود.ولتی از جایگیری اجسام مطمئن شد،پشت 

 با تامل گفت:گوشش رو خاروند و 

تا دوسالگی کامال معلوم میشه ندادیم،چون هر بچه ای که به دنیا میاد،خیلی ولته این کار و انجام _

 چه عناصری داره.اما خب،شما اینجا نبودین،پس،اوم،باید این مدلی اجرا بشه!

 وزنم و روی یه پام انداختم.دستام و روی سینه لالب کردم و 

 باید چیکار کنم؟_

 :با دستاش به اجسام روی میز اشاره کرد و با هول گفت

باید بفهمیم لدرت کنترل کدوم یکی از این عناصر و داری.باید سعی کنی آتش و شعله ور اوم،_

اجسام مختلؾ شکل بدی،با لدرت باد شاخه رو بلند کنی،آب و از لیوان خارج کنی،خاک و به 

 !!اصال عجله نکن،ما کلی ولت داریم تا استعدادت رو کشؾ کنیمکنی

 و در اخر دوباره لبخند زد. تهمه ی این حرؾ هارو تند تند گف
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 نیرو از کدوم لسمت بدنم ساتع میشه؟_

 تمریبا دو سه متری با میز فاصله داشتیم.لبخندش رو جمع کرد و تمریبا جدی ایستاد.

 اکثرا با حرکات دست._

دلم براش سوخت،درگیری ذهن من هیچ ربطی به این بنده خدا نداشت.تشکر کردم و بهش لبخند 

 ،نفسش به پوستم میخورد.دادمهر دلیما پشتم ایستاده شدم،یاال رام.به میز خیرزدم.

 تمرکز کن،به بزرگ کردن آتیش فکر کن!_

کؾ دستم و به سمت باال تابی به مچم دادم و ،دستم و آوردم باال،سعی کردم روی آتیش تمرکز کنم

دستم ند.این حالت و بمیه انگشتها نیمه باز شد به ترتیب از انگشت اشاره باز شد ،انگشتامگرفتم

 کامال ناخواگاه بود،انگار بدنم با جادو تطابك داشت.

 آفرین همینه،حاال روی خود آتیش تمرمز کن،به گسترشش فکر کن!_

حس کردم نیروی ضعیفی از گرمای تنش و حس میکردم.روی آتیش تمرمز کردم،من میتونم.یاال رام.

ظرؾ آتیش و همون لحظه شعله ور شد. به ،از نوک انگشت اشارم بیرون رفت و رسید دستم رد شد

 دستام و مشت کردم و پریدم باال و داد زدم:به حدی به وجد اومدم که 

 یس!_

 همایون و دادمهر بلند خندیدن و دادمهر میون خنده گفت:

لدرت منترل اتش و داری.باید کلی تمرین کنی و در وحله اخر بتونی خودت  خیلی ضعیفی،ولی_

 با دستای خالی! اتش درست کنی،اونم

 با چشمای کرد بهش نگاه کردم:

 جدی که نمیگی؟_

 .کامال جدی ام،خب برو سراغ بعدی_

دوباره پشتم ایستاد.این همه نزدیک .فس شدم.به سمت میز برگشتم.و با سر به میز اشاره کرد

 .در عین حال باعث تمرکز بیشترم هم میشدبودنش عصبیم میکرد.

 وی حرکت دادن آب تمرکز کنی!داخل اون لیوان آبه،باید ر_

 نکنه اینم باید بعدا به وجود بیارم؟_

میتونی به وجود آب همه جا هست،پس نیازی به این کار نیست.البته اگه خودت دلت بخواد _

 بیاریش.

 لبخند عوضیشو حس میکردم.

 نه ممنون._

 روی حرکتش تمرکز کن،انگار جزوی از وجودته!_
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تمرکزم و ر که نیستم.اخمام و کشیدم تو هم و به لیوان زول زدم.عوضییییی،حرفاش دو پهلو بود،خ

با این تفاوت که کل آب داخل گذاشتم روی لیوان و بعد از چند ثانیه همون اتفاق لبلی تکرار شد،

 لیوان،حاال روی هوا معلك بود.

شکل پی پی لبخندی از رضایت زدم.بعد از چند دلیمه ولتی خاک و از لیوان باال آوردم،دلم میخواست 

خاک رو به شکل ستاره درستش کنم و بزنم تو دهن دادمهر،ولی حیؾ که دستم زیر سنگش بود.

 درآوردم،سخت تر از بمیه بود.

 عالیه،سه عنصر و داری،اخری از همه اسون تره._

 به شاخه درخت نگاه کردم.

 سعی کن نیروی باد و در اختیار بگیری و شاخه رو حرکت بدی!_

 هرچی سعی کردم نتونستم کاری که گفت و انجام بدم. تمرکز کردم،ولی

 اشکال نداره رام،دوباره تمرکز کن!_

حواسم و جمع بعد میگید چرا میخوام پی پی بزنم تو کلش.ببین چجوری پسرخاله شده با من اخه.

دادمهر صاؾ ایستاد و با حسرت مردم و دوباره سعی کردم.شاخه حتی یک میلیمترم تکون نخورد.

 گفت:

 یؾ شد!ح_

چشمام و بستم و نفس عمیمی کشیدم،ولتی چشمام حسی درونم بود که بهم میگفت این درست نیست.

 و باز کردم،چیزی لز ذهن و للبم گذشت.

پشت دستم،انگشتام و از پشت توی دستی که جلو تر بود دست دیگرم رو آوردم باال و چسبوندم 

ردم و بعد از چند ثانیه انجامش دادم،ولی به کؾ دستم و به سمت شاخه گرفتم،تمرکز کلالب کردم و 

 روش خودم.

 صدای بهت زده ی جفتشون باعث شد دستام و جمع کنم و گره بینشون و باز کنم.

 امکان نداره،چطوری این کار و کردی رام؟_

 و من زول زدم به شاخه ی خشکیده ی چناری که حاال سبز شده بود و داشت جوونه هم میزد.

❊❊❊ 

 دادمهر:

 تعجب به شاخه ی درختی که کم کم داشت تبدیل به درخت میشد چشم دوخته بودم.با 

 متولفش کن رامش!_

 بیشتر وسایل این اتاق از شیشه بودند.همایون با شگفتی و کمی ترس این و گفت.حك هم داشت،

 نگاه میکرد.رامش دستش و به سرش گرفته بود و با ترس به درخت 

 نمیدونم چجوری نگهش دارم._
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باید وسط عمارت یه درخت چنار سبز میشد و همه چی و داؼون میکرد.ید یه کاری میکردم،وگرنه با

 از لدرتم استفاده میکردم و درخت و میبردم بیرون.آره همینه.

در تراس و باز کردم و با لدرت باد درخت و بلند کردم و از تراس سریع دست به کار شدم،

 توی تراس.رامش با کالفگی گفت:رامش و همایون دویدن انداختمش پایین.

 هنوز داره رشد میکنه،لعنت بهت!_

جلوی شونه هاش و گرفتم و به سمت خودم برگردوندمش.اول باید آروم میشد،بعد تمرکز میکرد و 

 رشد گیاه و میگرفت.

 آروم باش رام،چندتا نفس عمیك بکش!_

 توی چشماش موج میزد.کنترلی روی خودش نداشت،آشفتگی 

 فسات و با من تنظیم کن.یاال!هی دختر،ن_

 نفس های عمیمی کشیدم و رامش هم به تبعیت از من نفس هاش رو کنترل کرد.دم،بازدم،دم،بازم.

 عالیه!حاال تمرمز کن روی تولؾ رشد درخت،اوکی؟_

خواستم دستم و بردارم که یکی از دستام و بین دستای گرمش گرفت و به سری به تایید تکون داد،

 ضربان للبم تؽییر ریتم داد.لعنت!س رفت.سمت لبه ی ترا

 نمیتونم کامل متوفمش کنم دادمهر!_

 دست آزاذم و بی اراده روی کمرش گذاشتم و ترلیبش کردم ادامه بده:

 میتونی تبدیلش کنی به روند طبیعی رشد؟اشکالی نداره،_

 نمیدونم،امتحان میکنم!_

،ولی یم و لدش دلیما تا زیر تراس میرسیددلیما یک دلیمه بعد،درخت چنار جدیدی توی عمارت داشت

 خوشبختانه رام تونست اون رشد دیوونه وارش و کنترل کنه.

هر سه نفر زول زده بودیم به درخت و هیچی نمیگفتیم.رامش عمال توی آؼوشم ایستاده بود و بوی 

 همایون اولین کسی بود که سکوت و شکست:فوق العاده ای میداد.

 به جز آوا همراهمونه! فکر کنم یه شفاگر دیگه_

،با خجالت سرش و انداخت پایین و دوباره به بالفاصله با لبخند نگاهمون کرد که با دیدن وضعیتمون

 درخت نگاه کرد.رام سرش و به شونم تکیه داد و پرسید:

 شفاگر دیگه چیه؟_

یما صورتش دلخواستم جوابش و بدم که حس کردم شل شد و اگه نگرفته بودمش پخش زمین میشد.

جلوی صورتم بود،همون لحظه در باز شد و بالفاصله پشت سرش صدای جیػ مانند سوده تو اتاق 

 پیچید:

 خدایا،دارید چه ؼلطی میکنید؟_
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 اخمام و کشیدم تو هم و رام و تو بؽلم کشیدم.رادمان با تفریح بهم زول زده بود.

 نرژی زیادی از دست داده.میبرمش تا استراحت کنه،ارامش شفاگره،با لدرتی باالتر از آوا!_

 رادمان سری تکون داد و سوده با خشم زول زد بهم.

 کجا میبریش؟_

 ولتی کارتون تموم شد،رادمان میارتت پیشش!_

راه و کشیدم و رفتم،با اینکه دختر الؼر اندامی بود،ولی با اخم سری تکون داد و به راد نگاه کرد.

 خیلی ام سبک نبود.

❊❊❊ 

 سوده:

یا دارن خواهرام و بؽل میکنن یا دارن ر دری و باز میکنم یه دونه از این عوضیا نمیدونم چرا ه

دستامو روی سینه به هم گره زدم و با ابروی باال رفته به دوتا مرد رو به روم زول میبوسنشون.

 زدم.

 در هر اتالی و باز میکنی توش یه خبری هست.جریان چیه؟چه خبره اینجا؟_

 حرصم و درآورد.چشم لره ی تپلی بهش رفتم و رو به همایون گفتم: رادمان ریز ریز خندید که

 خب!؟_

 دستپاچه شد و زود گفت:

من برگشتم رامش اومد اینجا برای تعیین سطح،همه ی عناصر و داشت ولی عنصر باد رو نداشت،_

 دادمهر انداختش پایین،درخت تاتا توی سیستم ثبتش کنم،که یهو دیدم شاخه خشک چنار جوونه زد.

 ،بعد...زیر ترلس رشد کرد،بعد رلمش تونست متولفش کنه

 رادمان جلوی صحبتش و گرفت و با شگفتی گفت:

 کنترل ذهن؟هاه؟؟_

 با تعجب نگاهش کردم،چه چرتی و پرتی داشت بلؽور میکرد؟

 چی میگی بابا توام!_

 دوباره به همایون نگاه کردم:

 خب ادامه بده!_

 ه راد پرید وسط و گفت:تا همایون خواست لب باز کنه،دوبار

توام چهار عنصر و نداری،احتماال باید یکیش و نداشته باشی.پس بگو چرا هرچی میپرسی حس _

 میکنم موظفم که جواب بدم!

 متوجه حرفاش نمیشدم.
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 چی میگی واسه خودت رادمان؟_

د و دو لبخند بزرگی زد و با سرعت به طرفم اومد،دستام و سپر خودم کردم ولی اون محکم بؽلم کر

 .جیؽم هوا رفت ولی اهمیتی نداد.دور روی هوا چرخوندم

.کارد میزدی خونم در باالخره بعد از چرخ و فلک و ابلمبو کردن بنده اجازه داد از بؽلش بیام بیرون

 نمیومد.

مردشور دستای گنده و خر زوریت و چه ؼلطی داری میکنی عوضی!؟دل و رودم به هم پیچید._

 دم.ببرن اخه!آی خدا له ش

فهمیدم دیگه زیادی دارم هنوزم داشتم ؼرؼر میکردم که دیدم جفتشون با دهن باز دارن نگام میکنن.

 شورش میکنم،با اخمای مصلحتی ای گفتم:

 خب،دلیل خوشحالیت چیه؟_

 رادمان بعد از چند ثانیه به خودش اومد و گفت:

 اول تست بده ببینیم کدوم عنصر و نداری._

،به سرعت فهمیدم م و به همایون نگاه کردم.توضیحات مختصری بهم دادسری به تایید تکون داد

تحت کنترلم نبود،عنصر خاک بود.رادمان لیافه ی حك به چجوری کار میکنه.تنها عنصری که 

 جانبی گرفت و گفت:

 دیدی گفتم!_

 خب حاال چی میشه؟من میرم رده ی دوم؟_

 لبخندش گنده تر شد و با تفریح نگاهم کرد.

 نگی یا خودت و به خنگی میزنی؟والعا خ_

 اخم کردم،به این پسر روی خوش نباید نشون داد.

 مثل ادم حرؾ بزن رادمان._

 و لبخندش و جمع کرد.خودش و جمع و جور کرد 

لدرت تو و رامش،جزو لدرتای نایابه.به این خاطر به جای عنصر خاک،لدرت کنترل ذهن داری._

اماده بشید و الوند و بهین یکی شن،لدرتمون چندین برابر میدونم ولتی تو و رام خوشحال شدم که 

میشه لدرتت و از روم برداری؟بدون میشه و میتونیم جلوی کشتار اون حرومزاده هارو بگیریم.

 استفاده از اونم همه چیز و بهت میگم!

 چشماش و مالید.این و گفت و 

 بهت صدمه زدم. من متوجه نمیشم که دارم از لدرتم استفاده میکنم.ببخشید اگه_

 با بهت بهم نگاه کرد.

 چیه؟_
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 معذرت خواهی کردی؟_

 اره،چیه مگه؟_

 هیچی!_

 همایون که تا اون لحظه ساکت بود،رو به رادمان گفت:

 اگه اون دو نفر دیگه ای هم که گم شدن و پیدا کنیم،امکان داره اونا هم از این لدرتا داشته باشن؟_

 اد چند لحظه فکر کرد و گفت:ر

 ،اون با ریش سفیدا در ارتباطه!دونم،باید به الوند خبر بدیم.به ماهورم باید بگیمنمی_

 باید میپرسیدمش:سوالی ذهنم و درگیر کرده بود.

نمیخوام به کس دیگه ام هست که لدرت من و داشته باشه؟من کنترلی روی این لدرت کوفتی ندارم._

 کسی صدمه بزنم!

بیست و چهار ساعت کامال بهم ریخته بود.من اون سوده  کالفه بودم،عصبی بودم،زندگیم در عرض

یه هفته پیش نبودم.آدم جدیدی بودم که امکان داشت به کسی صدمه بزنه.رادمان دستم و گرفت و ی 

 با لحن آرومی گفت:

 هی،آروم دختر!لرار نیست به کسی صدمه بزنی._

 به تو صدمه زدم!_

میدم داری از لدرتت استفاده میکنی،چون میدونم نه،اصال اینطور نیست.سر من درد گرفت چون فه_

 اگه کسی از لدرتت خبر نداشته باشه،ااذیت نمیشه.که این لدرت و داری!

ولتی دماؼم و کشیدم باال متوجه شدم دارم گریه میکنم.ماهیانم نزدیکه و باعث شده انمد از لحاظ 

 فتم:احساسی ضعیؾ شم.اشکم و پاک کردم و گ

 والعا؟_

 اره والعا!_

 دستم و توی دست بزرگش لفل کرد و رو به همایون گفت:

 باشه همایون؟نمیخوام هیچ کس بفهمه فعال،_

 همایون سری تکون داد و محکم گفت:

 خیالت راحت!_

ولتی دستم و گرفت احساس امنیت میکردم.به دستامون رادمان دستی به شونه ی همایون کشید.

چیکار دارم میکنم؟لعنت ه ی اون خیلی دلنشین بود.نگاه کردم،پوست سفید من در کنار پوست برنز

 به این هورمون ها.

ای خاک تو سرت برینه سریع نگاهم و از روی دستامون برداشتم و به صورت رادمان نگاه کردم.

 سوده،آبرو نموند برات.
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االن پیش خودش میگه دختر دنبال خواهراش نیوفته زرت و زورت میگه چه ؼلطی میکنید بعد 

 کم چرت بگو سوده.ره ؼلط میکنه.خودش دا

 سوده!_

 جانم!_

 وای خدا،من و بکش.من و بکش راحت شم.لبخند کثافتی زد که چال گونش و به رخ میکشید.

 میخوای بریم پیش بهین؟_

 اره اره!_

نزدیک در بودم که پام گیر کرد به دستم و از بین دستاش بیرون کشیدم و به سمت در پا تند کردم.

 دیک بود با مخ برم تو زمین که یکی کمرم و بین زمین و هوا گرفت.پایه میز و نز

کامال بیا،صحنه فیلم هندی کم داشتیم این وسط.من و به سمت باال کشید،شونه هاش از خنده میلرزید.

 تو بؽلش بودم،خدایا ؼلط کردم مردم و لضاوت کردم.

 هر دومون با هم گفتیم:عصبانی شدم،از خنده هاش 

 میکنی!؟ چه ؼلطی داری_

،شدت از اینکه میدونست چی لراره بگم و اونم به همون چیزی میخندید که االن من داشتم میخندیدم

 خندم بیشتر شد.

یه لحظه به خودم اومدم دیدم رادمان یه جوری نگاهم میکنه،یه جور خطرناک که میگه بیا،بیا 

ی ام انداختم تنگش که خودم و جمع و جور کردم و یه سرفه مصلحتعاشمم شو،بیا خجالت نکش!

 بمیه خندم و بند بیاره.

 خب،دیگه بریم._

 .چشمکی بهش زدم و گفتم:به همایون نگاه کردم که از خنده سرخ شده بود

 به مو فرفری سالم برسون،ممنون بابت زحمتات!_

 رادمان دستش و گذاشت پشت کمرم و با ته مایه های خنده گفت:

 از این طرؾ!_

❊❊❊ 

 الوند:

دلم نمیخواست تنهاش بذارم،با اینکه .میشد که بهین و به اتالم توی پایگاه آورده بودم چند ساعتی

که باید بهشون رسیدگی کنم،اما  میدونستم اون بیرون،کلی وظیفه به عنوان رهبر روی دوشمه

 دل بکنم.نمیتونستم 

از صورتش  ننو وار تکون میخوردم.نمیتونستم چشمکنار تخت،روی صندلی لهستانی نشسته بودم و 

 بگیرم.
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سیب لبای تو پری که لرمز بودنش عین از موهایی که تا سر شونش میرسید و خرمایی بود،از 

چشمای درشت و کشیدش که  وسط بهشت،آدم و به گناه مینداخت،از دماغ کوچیک و بامزش،از

رنگ خاصی داشت،نمیتونستم چشم بردارم.تاب مژه هاش روی صورت معصومش سایه انداخته 

 بود.

خدایا من چش شده؟چرا چند ساعته اینجا نشستم و بی ولفه دارم به صورت دختری نگاه میکنم که 

 ت و چهارساعته که میشناسمش!چه بالیی داره سرم میاد؟فمط بیس

همون از روی صندلی نیم خیز شدم.یعنی ممکنه درد داشته باشه!؟اخم ریزی بین ابروهاش نشست،

 کوچیکی از بین لباش بیرون جهید. لحظه دستش و روی سرش گذاشت و آخ

 بهین!_

.اخماش و کشید توی هم و به اطراؾ آروم چشماش و باز کرد،نگاه گیجی بهم کرد،چند بار پلک زد

نیم خیز شد که بلند شه،از روی صندلی تمریبا پریدم تا کمکش کنم که بین راه متولؾ نگاه کرد.

 شدم:

 خودم میتونم!_

گرفت و دوباره اطراؾ و نگاه کرد.صاؾ ایستادم و به روی روی تخت نشست،دستش و به سرش 

 خودم نیاوردم که از اینکه کمکم و رد کرده،ناراحت شدم.

 خوبی؟_

 سری به تایید تکون داد و گفت:

 من کجام؟بمیه کوشن؟_

خیلی آسیب پذیر به نظر میرسید.طوری که دلم میخواست بؽلش کنم و درحالی که ننو وار تکون 

 !که ما از پسش برمیایم.ولی خودم و کنترل کردم.گم همه چیز درست میشهمیخوریم بهش ب

 .اتاق من،بمیه هم به زودی میان_

 چشماش و ریز کرد و نگاه موشکافانشو به سمتم پرتاب کرد.

 چرا تو اتاق توام؟_

خدای من،این یعنی چی؟میخواد بگه چیزی یادش نیست؟امکان نداره،اون طلسم اون لدر ها هم لوی 

 د.نبو

با فاصله ازش روی تخت نشستم که سریع پاهاش و جمع کرد.کی میخواست بفهمه این کاراش 

 توهین به منه؟اخمام و کشیدم تو هم و تمریبا ؼریدم:

 من و یادت میاد؟_

 پتو رو توی مشتش گرفت و با گیجی گفت:

 منظورت چیه؟_

 داشت کالفم میکرد.
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 من و میشناسی بهین؟_

 بانیت گفت:شاکی نگاهم کرد و با عص

 معلومه که میشناسمت،این چه سوال مسخره ایه!_

 .نفس راحتی کشیدم

 ولتی به گوی دست زدی،چی دیدی؟_

باالخره ولتی برای چند ثانیه طوالنی بهم زول زد،متوجه شدم که تازه همه چیز داره یادش میاد.

 پلک زد و گفت:

 خیلی چیزا._

 تعریؾ کن!_

 حرؾ زدن کرد:دستاش و به هم گره زد و شروع به 

فهمیدم پدرم کشته شده دشمنامون،در اخر هم جادوگرای اصلی رو دیدم،اخرین جنگش،اژدهاشون،_

لراره جفت من باشی و مادرم فراری بوده،پدرم در والع پدرم نیست،اینکه من جادوگر اژدها ام و تو 

 !یا من جفت تو باشم،یا یه همچین چیزی

 بدون زیاده گویی و اؼراق.ی که میخواستم بدونم و گفته بود.خیلی کوتاه،مختصر و مفید تمام چیزای

 آرتا!_

 گیج نگاهم کرد که ادامه دادم:

 ترسا.اسم جادوگر اصلی آرتا بود و اسم همسرش _

 با تعجب بهم نگاه کرد.

 اونها ایرانی بودن؟_

بهم  این کارسری به تایید تکون دادم و انگشت اشارم و به رسم عادت روی لب پایینم کشیدم.

 آرامش میداد.

 انگار اروپایی جایی بود.حدالل پوششون شبیه اونا بود.ولی جایی که من دیدم،_

حتی میتونسم خیلی چیزهارو هم از دید اونها پنهون ما میتونیم از دید مردم عادی پنهان باشیم،_

 کنیم.

 پس یعنی..._

 اونا خلوت خودشونو داشتن.آره،_

حمله کنن!؟مگه لدرت کافی برای از بین بردنشون رو بهشون چطوری اون عوضیا تونستن _

 نداشتن؟

از اونجایی که یه ریز داره سوال میپرسه،اگه جلوش و نگیرم احتماال تا چند روز آینده،بدون آب و 

 ؼذا،باید تو این اتاق بمونم.
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.هر سه ساعت به سه تا فعال فمط به همین سوالت جواب میدم،بعدش میریم یه چیزی میخوریم_

 چطوره؟الت جواب میدم.اینجوری منم میتونم به کارام برسم.سو

 اخم کرد،با ترشرویی گفت:

 از بمیه میپرسم!_

 خندم گرفته بود.دوبار انگشتم و روی بیم کشیدم که متوجه خندم نشه.

اینجا هیچ کس به اندازه من اطالعات نداره به خاطر این کارت،میشه هر سه ساعت،دوتا سوال!_

 مه فمط در حیطه نیرو های خودشون مطالعه میکنن!خانوم کوچولو،ه

 دستاش و روی تخت کوبید و با حرص گفت:

 بی نا...نه نه خیلی بی ادبی!خیلی _

والعا با نمک بود.دلم میخواست تو بؽلم یچلونمش و تا هرولت که طول بکشه به سواالش جواب 

 بدم،ولی من آدم مسئولیت پذیری بودم و هستم.

 خب!لبوله؟_

 ه!لبول_

 سوال آخرت چی بود؟_

 اینکه چجوری شکست خوردن؟_

آرتا جادوگر شریفی بود،برای سالهای زیاد مطمئن شد که اونها به مردم صدمه شکست نخوردن،_

ولی خب همیشه پای یه خیانت کار وسطه،یکی از آدم های ما،عاشك یه گرگینه شده بود و نمیزنن.

اون کلبه رو ساخت تا با چندساله که همه جا امنه،ما برای اونها خبر میبرد،ارتا ولتی دید از 

ی همسرش اونجا خلوت خودشونو داشته باشن و خودش از دور همه چیز و تحت کنترل داشت.ول

بعدشم که خودت میدونی خیلی راحت پشتش توطئه کردن و اینجوری بود که تونستن بهش نفوذ کنن.

 چی شد!

 ولتی حرفم تموم شد با مظلومیت گفت:وخته بود.اخم کرده بود و با دلت تمام به دهنم چشم د

 میشه یه سوال دیگه ام بپرسم؟_

 پس سری به تایید تکون دادم.دلم نیومد بگم نه.

 آرتا بهم گفت که ؼرور و ؼفلت باعث این حادثه بوده!_

 با تعجب بهش خیره شدم.

 توی گوی حمیمت آرتا رو دیدی؟_

 آره،چیز بدیه؟_

 نه فمط..._

 م شد و پرسید:یکم به سمتم خ
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 فمط چی؟_

.اون روح خیلی لوی ای داره،هرکسی لادر به تحمل لدرت روح ارتا هرکسی نمیتونه آرتا رو ببینه_

 نیست.

 حاال که میبینی من تحمل کردم،اون خیلی ام مهربون بود._

 از گوشه چشم بهش نگاه کردم و گفتم:

 پس چرا پرسیدی اونا ایرانی بودن؟_

 و با بی تفاوتی گفت:شونه ای باال انداخت 

 برام ترجمه کردن که بفهمم چی به چیه!گفتم شاید _

خدای من،یه ولتایی حس میکنم فوق العاده باهوشه و یه ولتایی عین االن!اصال نمیدونم چی 

 دستی به صورتم کشیدم.بگم.

 خب نگفتی!_

 چیو؟_

 !جواب سوال آخرم_

چیز و کنترل کنه،به خودش مؽرور شده بود ولتی محفل و ول کرد و فکر کرد میتونه از دور همه _

براش ترتیب دادن بویی نبره،یعنی از وظایفش دور بودنش باعث شد از توطئه ای که و زمانی که 

 .ل شده بودفؼا

 چجوری جاش و پیدا کردن؟_

 !.اونا هم نیروهایی دارنبه آسونی،جاسوسشون مختصات و به اونا داد_

 ام یلند شدم.تا خواست سوال دیگه ای بپرسه از ج

 سوال بسه،بریم یه چیز بخوریم.موافمی؟_

تعادلش و از دوباره اخم کرد.زیر لب ؼرؼر های ریزی میکرد،با ؼضب از رو تخت بلند شد که 

 و کمکش کردم صاؾ بایسته. ک بود بیوفته که بازوش و گرفتمیدست داد و نزد

 _ببخشید،یهو سرم گیج رفت.

 .به خاطر ضعفه_

 سوده با دستش به ما لشاره کرد و گفت:ه باز شد و سوده و رادمان اومدن تو.در اتاق همون لحظ

 بیا،نگفتم بهت؟_

از رفتار جفتشون عصبی شده بودم و این که سوده من و به هیچ جلش رادمان ریز ریز میخندید.

 نمیگرفت عصبی ترم میکرد.

 این اتاق در نداره؟راد بس کن!_
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،ولی خودش و از تک و تا و توی چشمای سوده دیدم رادمان خودش و جمع کرد،باالخره ترس

 ننداخت. نگاهشو از من گرفت و به سمت بهین اومد:

 خوبی دورت بگردم؟_

 خوبم،فمط گشنمه!_

 شکموی خودمی!_

 این و گفت و لبخند بزرگی به بهین زد.بعد به راد نگاه کرد و گفت:

 مارو میبری سالن ؼذاخوری؟_

 من گفت: راد سری تکون داد و بعد رو به

 بعد میا سالن باال،اونجا میبینمت.دخترارو میبرم تا سالن،_

 سوده پرسید:

 رامش کجاست؟_

 راد به سمت سوده برگشت و گفت:

 فکر کنم طبمه باال باشه،به محض بهوش اومدنش میارمش پیشتون!_

 م:ادنگاه بهین نگران شد،باالخره نگاهم و به راد د

 چرا بیهوش شده؟_

 ای زد و گفت:راد لبخند گنده 

 حرؾ میزنیم داداش،خبرای خوبی برات دارم!_

 ،دستش و نزدیک کمراشون نگه داشت و با لودگی گفت:این و گفت و به سمت دخترا رفت

 خانوما،به پیش!_

.لحظه اخری که از در رفتن بیرون سوال بهین به گوشم بهین و سوده خندیدن و با راد همراه شدن

 رسید:

 چرا رام بیهوش شده؟_

 لبخندی روی لبم نمش بست،این دختر پر از سوال و چرا بود.

❊❊❊ 

 بهین:

فکرم درگیر و به ؼذاهای جلومون نگاه میکردیم.با سوده توی سالن ؼذاخوری نشسته بودیم 

 و گفت:اتفالات بود.سوده سکوت و شکست 

 .حس میکنم تو یه رویا گیر افتادم_
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 منم!_

 تو هرچهارتا عنصر و داری اره؟_

 باال انداختم و بی تفاوت گفتم: شونه ای

 !اینطور میگن_

 به سمتم برگشت و گفت:

 من لدرت کنترل ذهن دارم و رام هم یه شفاگره.رادمان میگه _

 با تعجب بهش نگاه کردم.

 یعنی چی؟_

 ،دوباره تکیه داد و به ؼذاش زول زد:حاال نوبت اون بود که بی تفاوت شونه هاش و بندازه باال

،لعنتی من حتی نمیدونم این لدرت من میتونم مجبورت کنم همه چیز و بهم بگیفکر کنم یعنی _

 چجوری کار میکنه!

 و رام؟_

دادمهر گفت حتی از اونم فمط میدونم مثل آوا،همون دختره که ولتی بهوش اومدی دیدیش،شفاگره._

 لوی تره!

 باورم نمیشه این اتفالا داره تو والعیت میوفته!_

آب توی لیوانم،باالی ،کؾ دستش به سمت سمؾ بود،تابی به مچش داد و سوده دستش و آورد باال

 .با شگفتی به کاری که خواهرم انجام داده بود چشم دوختم.لیوان معلك شد

 خارق العادس!_

 و گفت:آب دوباره داخل لیوان برگشت.سوده نگاه مشتالی بهم انداخت 

 امتحانش کن!_

 من!_

 آره،یاال!_

 ر و انجام بدم!نمیدونم چجوری این کا_

 !روی آب تمرکز کن،تصور کن که عضوی از بدنته_

روی آب و معلك کردنش تمرکز کردم و دستام و روی سینه به هم گره کردم و به لیوان نگاه کردم.

 آب داخل لیوان،روی هوا معلك بود.درست یک ثانیه بعد،

 بهین!_

لطره های زیادی از تعجب باز موند. نگاهم و از لیوان و آب گرفتم تا به سوده نگاه کنم که دهنم

 توی هوا معلك شد.،حتی چندتا دونه عرق سوده هم از صورتش جدا شد و روی هوا معلك بود
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و دستام فکرم و اجرا  دستام بی اراده اومد باال و توی ذهنم به یکی کردن تمام لطرات فکر کردم

 شد.کردن.باالی سرمون توده ی کوچیکی از آب تشکیل 

به سوده نگاه کردم که با شگفتی به آب باال سرمون نگاه رضایت روی لبام نشست. لبخندی از

 میکرد.

میتونی از مثانم خارجش کنی و ببری دمت گرم،از این به بعد دیگه نیاز نیست برم دستشویی،_

 بریزی روی سر رادمان!

 دستت درد نکنه!_

م.آب معلك باالی سرمون،حاال روی همه چیز و از دست دادبا صدای رادمان از جام پریدم و کنترل 

 من و سوده ریخته بود.سوده جیؽی کشید و از روی صندلی بلند شد.

رادمان به من نگاه کرد موهاش و از روی صورتش کنار زد و نگاه عصبانیش و دوخت به رادمان.

 و بعد از خنده منفجر شد و منم بعش ملحك شدم.

 آخر اون هم به ما پیوست.عصبانیت سوده کم کم داشت رنگ میباخت و در 

 انمدر خندیده بودم که اشک از چشمام میومد.

 چه خبرتونه؟_

 ولتی صدای الوند و شنیدیم خودمون و جمع و جور کردیم.رام بهم نگاه کرد و با خنده گفت:

 کی شمارو خیس کرده!؟_

رام و پایین. سوده و رادمان سریع با انگشت من و نشون دادند.یکم خجالت کشیدم و سرم و انداختم

 دادمهر و الوند هم اومدن و پشت میز نشستن.

 یکی بهم لباس تمیز میده!؟_

 این حرؾ سوده باعث شد یاد بابا بیوفتم،آخ بابا!

 سوده به بابا زنگ زدی؟_

 محکم با دست کوبید روی پیشونیم و به رادمان نگاه کرد.

 تلفنم کجاست رادمان؟_

 اصال گوشیای ما کجا بودن؟

 :و از الوند پرسیدماین سوال 

 چرا گوشیامونو بهمون برنمیگردونی؟_

 اون و کنار گوشش گذاشت:ابوند موبایلش و دراورد و بعد از یکم باال پایین کردن،

 علی جان،وسایل دخترا کجاست؟_

......_ 
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 آها،میتونی بیاریش سالن ؼذاخوری؟_

......_ 

 ممنون!_

 ولتی مکالمش تموم شد،بهم نگاه کرد و گفت:

 ن میارن!اال_

 ممنون!_

الوند نفس عمیمی کشید ونگاهش و از روی بچه ها گذروند و سوده بیخیال لباسش شد و نشسست.

 روی من تولؾ کرد:

 باید هرچه سریع تر تمرین و شروع کنید،هر سه تاتون!_

 به پسرا نگاه کرد و گفت:

 میخوام زیر نظر خودمون اموزش ببینن!_

 دوباره به من نگاه کرد.

 ا بهین!مخصوص_

 پس بابا چی میشه؟

 اون از نگرانی دق میکنه!ما باید بریم خونه پدرمون رو ببینیم!_

 اون که پدرت نیست!_

 از نظر بیولوژیکی بله،ولی اون مردیه که بزرگم کرده،پس حمشه هنوزم پدرم باشه!_

 سری به تایید تکون داد و گفت:

ما باید هرچه سریع تر اماده شی بهین. خیلی خب،ولی تو باید با سرعت بیشتری نسبت به بمیه_

 اژدهامون و آزاد کنیم و لدرتمون و دریافت کنیم!

 اژدها؟

 مگه اژدها داریم؟_

صورت خیلی جدی ای داشت.الوند ایستاد،نگاهم به همون لحظه مرد لد بلند و زیبایی وارد اتاق شد.

مرد سرش و نگاه میکرد..الوند راحت لبل،حاال با صورتی سخت و جدی به مرد صورتش کشیده شد

 کمی خم کرد و گفت:

 سرورم!_

 الوند سری تکون داد و با صدای محکمی که تاحاال ازش نشنیده بودم گفت:

 چیزایی که خواسته بودم،اعمال شد؟_

 بله!_
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 خوبه،گوشی و به خانوم ها تحویل بده!_

،به جای ولتی بهم نگاه کردولتی مرد بهم نزدیک شد،سرمای گزنده ای ازش ساتع میشد.

 عنبیه،شعله های آبی درخشانی درون چشماش شعله میکشید.

مرد گوشیم با تری به الوند نگاه کردم که ریلکس ایستاده یود ولی حالت صورتش و حفظ کرده بود.

 گوشیه سوده و رام و به دستشون داد.و گذاشت جلوم و 

 به سمت الوند نگاه کرد و دوباره با سر تعظیم کوچیکی کرد.

 !سرورم_

 میتونی بری!_

 مرد چشم بر هم زدنی از اتاق خارج شد.به الوند نگاه کردم.

 دوساعت شد؟_

صورتش از اون حالت جدی خارج شد و چشماش و به معنی تایید چند ثانیه روی هم گذاشت و بعد 

 منتظر بهم چشم دوخت.

 این مرد اصال عادی نبود!_

 با تعجب گفت:لبخند خیلی کوچیکی روی لبای الوند نمش بست.سوده 

 یعنی چی؟اون که کامال عادی بود!_

 نه نبود!_

 .دوباره به الوند نگاه کردم.ارنجاش روی میز لرار داد و دستاش و به هم لفل کرد

کسی که به آرتا خیانت کرده بود،یکی از اجنه بود.اونا طرؾ ما بودن و هستن!اونموله جزوی از _

 ر میکنن!ما بودن ولی از زمان خیانتشون،برای ما کا

 سوده با تعجب بهم نگاه کرد و گفت:

 چرا ما متوجه نشدیم!؟_

 الوند به سوده نگاه کرد و گفت:

پیشرفت میکنه،تا هفته ی آینده شما هم میتونین اونارو از ادمای عادی نیروی خواهرت سریع تر _

 تشخیص بدید.

به کنار گوشش گذاشت.سوده سری تکون داد و گوشیش و به دست گرفت.بعد از چند ثانیه اون و 

 آنی کالفه شد،دوباره شماره گرفت!

 چی شده؟_

 بابا جواب نمیده!_

 به سمت سوده چرخیدم و گفتم:ه بابا تلفنش رو جواب نده!ربا تعجب به سوده نگاه کردم.امکان ندا
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 زنگ بزن خونه!_

 دارم میزنم!_

 گوشیش و اورد پایین و گفت:

 لعنت،جولب نمیده!_

 دوخت و گفت:نکاه نگرانش و بهم 

 باید بریم خونه بهین،همین االن!دلم شور میزنه!_

 به الوند نگاه کردم،از جاش بلند شد و خواست حرفی بزنه که رادمان پرید وسط و گفت:

 من و دادمهر میبریمشون و تو،توی پایگاه میمونی!_

 الچند نگاه عصبی ای به رادمان انداخت که دادمهر گفت:

 .اینجا بمون!ون عوضیا تورو میشناسن ولی بهین هنوز شناسایی نشدهحك با رادمانه داداش،ا_

 بابا تورو خدا سالم باش!الوند با بی میلی موافمت کرد.دلم مثل سیر و سرکه میجوشید.

❊❊❊ 

 سوده:

چند ساعتی میشد توی راه بودیم و تازه به تهران رسیده بودیم.تمام طول مسیر به بابا زنگ زده 

 نکرده بودم.دیگه داشتم به مرز جنون میرسیدم. و پاسخی دریافت بودم

به .باالخره رادمان ماشین و پارک کرد و ما سه تا سریع پیاده شدیم و ما جز بابا کسی و نداشتیم

 سمت خونه دویدیم و هیچ کدوم به فریاد های پسرا اهمیتی ندادیم!

لید و بردارن که سراشون هول شده بود،کلید از دستش افتاد،رامش و بهین همزمان خم شدن کبهین 

 خورد به هم.

حیاط خونه ویالییمون و بازکردم.مسیر کوتاه حیاط و حرصی شدم و کلید و چنگ زدم و سریع در 

 .بهین اولین کسی بود که وارد خونه شد.دویدیم

 بابا!_

نشنیدیم،توی خونه پخش شدیم.بهین به سمت اتاق کار بابا رفت،من به سمت اتاق ولتی جوابی 

 و رام به طبمه باال رفت.خواب 

.امکان بابا هیچ دویت و هانواده ای نداشت که بره پیشش،امکان نداشت تلفنمون و جواب نده

پر از بؽض نداشت!توی اتاق خوابش نبود،همین که خواستم از اتاق برم بیرون فریاد دردناک و 

 بهین توی خونه پیچید:

 بابا!_

با فریادی که دوباره بهین سر تونستم حرکت کنم.ید،نمخشکم زده بوپاهام شل شد.نه،امکان نداره!

 داد و صدای هین رامش به خودم اومدم.
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از اتاق زدم بیرون و به سمت اتاق کار بابا پا تند کردم.دادمهر و رادمان جلوی در و گرفته 

رادمان به سمتم برگشت،چشماش پر پر از درد بهین سکوت خونه رو میشکست.بودن.صدای گریه 

 حتی بود.از نارا

 ناباور از سر راه کنارش زدم،جرات نداشتم نگاهم و از نگاه رادمان بگیرم.

 سوده!_

صدای پر از رنج خواهرم توی گوشم پیچید،اوتوماتیک وار به بهین نگاه کردم که جسد ؼرق خون 

شکم پدرم از هم دریده بود و پوست سرخ و سفیدش،حاال به رنگ گچ .پدرم و در آؼوش گرفته بود

 بود. شده

دنیا رو سرم خراب شد،پاهام طالت وزنم و نداشت.زانوهام خالی کرد و با شدت روسی زانوهام 

آنکارد شده بود،شیشه ی عینک لشنگش شکسته افتادم.به گلوم چنگ زدم،ریشش مثل همیشه 

 دوباره به گلوم چنگ زدم.بود.

 بالی نمونده بود. به بهین نگاه کردم،چی به سرمون اومد؟هیچی از زندگی دو روز پیشمون

سرم و به طرفین تکون دادم.للبم داشت منفجر میشد.بهین دست ؼرق خون بابارو گذاشت روی 

 و شروع به حرؾ زدن کرد: صورتش

 پاشو بابا،بزن تو گوشم بگو اینا همشون یه خواب مسخرس!بابا پاشو!بابـــــا!_

پس چرا من نمیتونم گریه ت.نگاهم به رامش افتاد،گوشه اتاق نشسته بود و آروم اشک میریخ

 شونه هام و بین دستای لدرتمندش گرفت.کنم؟رادمان جلوم نشست.

 سوده،نفس بکش!_

،ولی افاله نکرد.یهو همه چیز جلوی تمریبا فریاد زد،ولی من نفسم بند اومده بود.چند بار تکونم داد

 مد.چشمم حرکت آهسته شد و دست رادمان و دیدم که بلند شد و به سمت صورتم او

لحظه اصابت دستش با صورتم همه چیز به حالت عادی برگشت و ولتی بهم سیلی زد باالخره 

فریاد پر دردم اتاق و پر کرد.رادمان محکم بؽلم کرد،به لباسش چنگ زدم و تونستم نفس بکشم و 

 حك حمم اتاق و پر کرد.

ی که به رادمان خورد صدای ناله ی پر درد رادمان توی گوشم پیچید و ضربه محکمچند لحظه بعد،

 از پشت روی زمین بیوفتم و رادمان هم روی من افتاد.باعث شد 

و از گوشه چشم دیدم  داشتم زیر وزنش له میشدم،صدای جیػ رامش توی گوشم پیچیدچه خبر شده؟

 .گرگ بزرگی وسط پذیرایی وایساده بود

 خدایا،به دادمون برس!

❊❊❊ 

 رامش:

نمدر دلخراش بود که دلم میخواست همین االن دخترارو بردارم و باورم نمیشد.صحنه ی رو به روم ا

 باورم نمیشد تنها کسی که برامون مونده بود و از دست دادم.از اینجا فرار کنم.
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به در اتاق نگاه کردم که همون حاله ی سیاهی از جلوی در اتاق رد شد که از آینه لدی اتاق دیدمش.

،دادمهر کنار در ایستاده بود،لرمزی خون و روی تاق شدبا سرعت باور نکردنی ای وارد احاله 

 دستش دیدم.

که هاله به سمت رادمان رفت و زخم عمیمی روی کمر رادمان به وجود  سریع از جام بلند شدم

 اومد.

به خودم اومدم و جیػ بلندی کشیدم،هاله باالخره ثابت شد و دستاش و روی گوشاش گذاشت،از 

یوم داخل اتاق و با آرنج شکوندم،تا خواستم آب و به کنترل بگیرم آکوارفرصت استفاده کردم و 

 دستای سردش دور گردنم حلمه شد.

 هرزه ی جیػ جیؽو!_

لیافه کریهش ترس تو دلم مینداخت.نفس کم اورده بودم،نه رام،تو لرار نیست اینجا 

 یدم.ستامو آوردم باال،به درست کردن آتیش فکر کردم،دستامو به هم مالبمیری!یاال!د

گرگ بزرگی به سمت بهین رفت،خونم به ماهیچه هام از کمبود اکسیژن در حال تحلیل رفتن بود.

 جوش اومد.یاال لعنتی!

گرمای شدیدی و بین دستام احساس کردم،امیدوارم موفك شده باشم.دستام و از هم باز کردم و از 

 اون حرومزاده کوبیدم!دو طرؾ محکم به سر 

 وارد گوشش شد و جیػ دردناکی کشید و چند ثانیه بعد پودر شد.موفك شدم،آتش از دستام 

به سمت بهین برگشتم که خشکم زد.با یک دست گردن گرگ و گرفته بود و از روی زمین بلندش 

 ،گرگ ناله میکرد اما چهره ی بهین سرد و یخی بود.کرده بود

های خرماییش از زیر با چشم دنبال سوده گشتم،موبیشتر فشار داد،داشت گرگ و زجرکش میکرد.

 ،خواستم به سمتش برم که یکی دیگه از اون عوضیا وارد اتاق شد.رادمان بیرون زده بود

بعد به سمت دادمهر بین راه گرفتش و در عرض یه چشم به هم زدن،سرش رو از تنش جدا کرد.

 رادمان رفت و رو به من گفت:

 کمکم کن رامش!_

پیچید و بهین روی زانوهاش افتاد،خواستم به سمت صدای شکستن استخوان گردن گرگ تو اتاق 

 که فریاد دادمهر باعث شد سر جام بایستم: بهین برم

 لعنت بهت رامش،داریم از دست میدیمش!_

و به دادمهر  به سمت رادمان دویدم،زخمش و که دیدم دلم ریش شد.سوده گریه رو از سر گرفت

 گفت:

 هم از دست بدم!نذار بمیره،دیگه طالت ندارم یکی دیگه رو _

 این و گفت و دستاش و روی دهنش گذاشت و حك زد.به دادمهر نگاه کردم.

 باید چیکار کنم!_
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 گفت:خودش هم زخمی بود،ولی زخم اون سطحی بود.دست خونیش و بین موهاش کشید و دادمهر 

 نه!درستش میکآوا دوتا دستش و با هم میذاره روی جراحت،لعنتی!نمیدونم چه ؼلطی میکنه ولی _

 نگاهش پر از التماس شد.

 یه کاری بکن رام!_

اگه در حالت عادی بود میزدم تو دهنش به خاطر این پسرخاله شدنش،ولی درموندگی تو 

،للبم و لرزوند.درحالی که به چشمای دادمهر نگاه میکردم،دستام و به هم چفت کردم و روی صداش

 زخم رادمان گذاشتم.

دادمهر گرفتم و به دستام زول زدم،تو میتونی!دیدی تونستی آتیش  یاال رامش،تو میتونی!نگاهم و از

 درست کنی،یاال!

و بعد به مؽزم سرایت  روی زخم تمرکز کردم،کؾ دستم داغ شد و داغ بودنش کم کم به للبم

.بعد از چند دلیمه بافت هایی که ترمیم میشدن زیر کرد.زخم بزرگی بود،داغ شدنش و حس کردم

 .دستم تکون خوردن

 کافیه رامش!_

دلایمی بعد به محض لمس پوست ترمیم شدش،احساس ضعؾ  ولی من نمیتونستم متولفش کنم.

 شدیدی کردم و دنیا جلوی چشمم تاریک شد.

❊❊❊ 

 بهین:

سرم داغ بود و موهای بازی که اطراؾ خالء بزرگی و توی للبم حس میکردم،نفسام سنگین بود.

 رد.گردنم و پوشونده بود بدتر سرم و داغ میک

انگار داشتم وارد خلسه ای دردناک میشدم،چشمام از اشک پر و ،گرما از سرم به للبم منتمل شد

 خالی میشد،بدون صدا اشک میریختم.

 بهین!_

صدای سوده باعث شد به خودم بیام و از اون گنگی گیج کننده خارج شم.سرم و باال گرفتم و بهش 

 گریه کرد. خودش و توی بؽلم انداخت و بلند بلندزول زدم.

!دادمهر کالفه بهم نگاه محکم بؽلش کردم،حاال ما سه نفر،دیگه هیچ کس و تو این دنیا نداشتیم

 کرد،رامش و رادمان روی زمین افتاده بودن و بیهوش بودن.

 .باید بریم،هرچه سریع تر بهتر!فکر کنم بهین شناسایی شده_

از توی صورتش کنار زد و گوشیش .موهاش و کالفه دستی بین موهاش کشید و کنار رامش نشست

شماره ای گرفت و تلفن و گذاشت کنار گوشش،در حالی که با موهای رامش و از جیبش درآورد.

 .بازی میکرد

 الوند،چند نفر و بفرست دنبالمون،اینجا اوضاع بهم ریخته!_
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......_ 

 بهین خوبه!_

 نگاهی بهم انداخت و گفت:

 ودمون هم حمله کردن.جسمی خوبه!پدرش و کشتن و به خالبته _

سوده توی بؽلم آروم شده بود،آروم خودش و از بؽلم کشید بیرون و خواست به جسد بابا نگاه کنه 

 :که اجازه ندادم و صورتش و بین دستام گرفتم.توی چشماش زول زدم و محکم گفتم

 نه!_

رد،توی اتاق همون لحظه الوند،به همراه سه مردی که شبیه همون مردی بودند که گوشیامونو او

 ظاهر شد.

با چشم دنبال چیزی گشت و تا چشمش بهم افتاد به سمتم هجوم آورد،سوده سریع خودش و کنار 

بؽضم دوباره و به الوند اجازه داد من و در آؼوش بگیره!ولتی توی آؼوش گرمش فرو رفتم، کشید

 ترکید و به لباسش چنگ زدم:

 الوند!_

 دست نوازشی روی موهام کشید:

 وند!جان ال_

 من دیگه هیچ کس و تو این دنیا ندارم!_

 الوند به نوازش کردنم ادامه داد و زمزمه کرد:این و گفتم و حك حمم اتاق و پر کرد.

 آروم باش،تو هنوز من و داری._

 الوند رو به دادمهر و سوده گفت:حرفش آرومم کرد ولی از دردم کم نکرد.

ه توام کنار رادمان بشین،محکم بگیرش و با اون دادمهر،رامش و بؽل کن و با یکیشون برو،سود_

 یکی برو!

بر خالؾ میل شدیدم جنب و جوشی تو اتاق راه افتاد.الوند بلند شد و با خودش من رو هم بلند کرد،

 به موندن توی بؽلش،یکم ازش فاصله گرفتم و دستام و دور خودم حلمه کردم.

 ود و چشماش بسته بود.دادمهر هم رامش وبه سوده نگاه کردم،سر رادمان و توی بؽلش گرفته ب

 توی بؽلش نگه داشته بود.

یکی از جن ها پشت سوده ایستاد،یه دستش سوده رو لمس کرد و دست دیگش رادمان رو،و بعد از 

 دادمهر و رامش هم رفتن.چند ثانیه ؼیب شدن.

کنار زدم که صداش نمیتونستم دوباره به جسد بابا نگاه کنم،ولی باید خداحافظی میکردم.الوند و 

 درومد:

 بهین باید هرچه زودتر از اینجا بریم!_
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 کنار جسد بابا نشستم.دست لرزونم و روی پوست سرد صورتش گذاشتم.اهمیتی ندارم،

 کاش میتونستم ازت مواظبت کنم بابا._

 صدام از بؽض میلرزید.بوسه ی طوالنی ای روی پیشونیش نشوندم و سعی کردم خودم و کنترل کنم.

 ونه چی میشه؟بابام!خ_

 متاسفانه باید بسوزونمش بهین!_

 با تعجب و خشم بهش نگاه کرد.

 خونه رو بسوزونی،من باید پدرم و دفن کنم و تو این خونه براش مراسم بگیرم!نه تو حك نداری _

 .الوند کالفه دستی بین موهاش کشید

 ی،حمام خون راه میوفته.میدونم ؼم داری بهین،ولی عمالنی فکر کن.اگه اینجا مراسم بگیر_

 چند لدم بهم نزدیک شد و کنارم نشست.برام مهم نبود،

 .همین االنم جونمون در خطره.اونا پیدات کردن بهین،نمیدونم چطور ولی پیدات کردن_

 چرا؟چه خطری؟_

میدونستم حك با الونده،ولی نمیتونستم اجازه بدم ته دلم بی منطك شده بودم.حالم دست خودم نبود.

 چیز نابود شه!همه 

هر لحظه ندیدی چه اتفالی افتاد؟اونا شناساییت کردن،از کجاش و نمیدونم ولی شناسایی شدی._

امکان داره بهمون حمله کنن بهین،من و تو عادی نیستیم،ما وظایفی داریم که باید بهشون رسیدگی 

 کنیم تا انسانهای دیگه،مثل پدرت لربانی نشن!

 م حلمه زد،دست بابارو بوسیدم و گفتم:آخ،بابای مظلومم.اشک تو چشما

 نمیذارم جنازه ی پدرم اینجا بسوزه،باید با خودمون ببریمش!_

 سری به تایید تکون داد.الوند نگاهی به بابا انداخت و 

 بابام باید با شکوه دفن بشه._

 !خیلی خب_

 ؽلش کشید.از کنار بابا بلند شدم،الوند دستش رو زیر زانوهای بابا انداخت و اون و تو ب

البرزی سری برای جن همراهمون تکون .درست میومددرد زیادی به للبم چنگ زد.ولی به نظر 

 داد،تو کسری از ثانیه،اتش کل خونه رو در برگرفت.

 و این آتشی توی للبم به پا کرده بود. خونه بچگی هام با همه خاطراتش داشت خاکستر میشد

 سرورم!_

 بریم!_

 تیم ولی للبم اونجا موند..رفمرد الوند و لمس کرد
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❊❊❊ 

 سوده:

متعلك به من بود،نشسته بودم.گلوله کوچکی از لبه ی پنجره ی بزرگ اتالی که دو روزی میشد 

 به هوا پرت میکردم و دوباره میگرفتمش.آتش و 

حاال راحت میتونم تو این دو روز،هر لحظه ای که عصبانی تر شدم،لدرتم وسعت بیشتری پیدا کرد.

 کنم،حجم زیادی از آب و جا به جا کنم و طوفان نسبتا بزرگی بسازم. آتیش درست

،این عوضیارو نمیدیدیم،االن بابا زنده ؼم توی دلم هر لحظه بزرگ تر میشد.اگه تو اون شب لعنتی

چهل و هشت ساعت مداوم بیهوش نبود،اونم به بود،بهین خودش و تو اتاق حبث نکرده بود و رام 

 .خاطر یکی از این عوضیا

همون درختی رام سبزش از پشت پنجره،به درختی زول زدم که خاکستر بابارو زیرش ریختیم.

 اگه اون الوند عوضی نبود...کرد.الوند میگفت روی جسد بابا،پر از طلسمه.

زندگیم به گند کشیده شده دستم و به صورتم کشیدم و نفس و حبث کردم.داشتم دیوونه میشدم،

 پیدامون نمیکرد؟بود.چی میشد اگه این عوضی 

تو این دو روز به چرا های زیادی فکر کردم.ده ها بار رفتم پشت در اتاق بهین،به جز صدای 

 موندم تنها،بین ادمایی که نمیشناسم.گریش،جوابی نگرفتم.

دوتا اتاق با اتاق من فاصله از پشت پنجره بلند شدم و دوباره به لصد اتاق بهین،از اتاق زدم بیرون.

 ،در زدم.سیاهم و مرتب کردمداشت.تیشرت 

 بهین!_

،به الک مشکی که حاال چند جایی ازشون کنده صدام رنگ التماس گرفت.دستم و روی در گذاشتم

 شده بود نگاه کردم،در حالت عادی هیچولت همچین اتفالی برای دستام نمیوفتاد!

 بهین،خواهش میکنم!_

 ادم و گفتم:دوباره صدای گریش بلند شد.با عجز سرم و به در تکیه د

 بهین من دارم تنهایی دق میکنما!_

 دوباره صدای حك حك.

 بهین دق کردم!_

 راحتش بذار،هرولت آماده باشه باهات رو در رو میشه!_

وثتی صداش و بعد دو روز شنیدم،خون تو رگام به جوش اومد.کؾ دستم به سرعت داغ 

 م.،نفهمیدم دارم چیکار میکنم،فمط میخواستم خشمم و خالی کنشد

گلوله متوسطی از آتیش و به سمت الوند پرتاب کردم.گلوله با در حین برگشتن جیػ بلند کشیدم و 

بازوش برخورد کرد،الوند دست سالم و با ناباوری اورد باال و روی لسمت سوختگی وسیع بازوش 

 گذاشت.گلوله دیگه پرتاب کردم و در همون حین جیػ کشیدم:
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 کی با خواهرم حرؾ بزنم!گی توی حرومزاده نمیتونی به من ب_

 گلوله ی بعدی!

 عوضیه! همه اینا تمصیر توئه_

 گلوله ی بعدی!

 _توی کثافت زندگیمونو خراب کردی!

احساس ضعؾ میکردم،دستام لرزید و روی زانوهام فرود اومدم.دو روز بود هیچی نخورده 

 یدم:صورتم خیس از اشکام بود،دستام و روی رونم گذاشتم و با گریه نالبودم.

 اگه تو نبودی،بابام االن زنده بود!_

سرم و انداختم پایین و بی مهابا اشک ریختم.در پشت سرم باز شد و توی آؼوش آشنای خواهرم 

از دشت دستاشو دور گردنم حلمه کرد،دستام و روی دستش گذاشتم و سوزناک ترین گریه فرو رفتم.

 ی عمرمون و سر دادیم.

 نگاه کنم: صدای ضعیؾ الوند باعث شد بهش

 من متاسفم!_

و  روی تیشرت استین بلند الوند،سوراخ های بزرگی ایجاد شده بودخدای من،من چیکار کردم؟

 ش سوخته بود.نگاهم و به چشماش دوختم،امیدوارم شرمندگی و توی چشمام ببینه.پوست

 .امشب،هردوتون رو تو سالن ؼذاخوری میبینم.ولتشه به بمیه هم معرفی بشید_

 ه که صداش زدم:برگشت بر

 الوند!_

 بهین زیر گوشم گفت:دستش و تو هوا تکون داد و با لدمای محکم ازمون دور شد.

 دستت درد نکنه،منم خیلی دوست داشتم بزنم لهش کنم!_

دستاشو از دورم باز کردم و به سمتش چرخیدم.صورت لشنگش و توی دستام گرفتم،بهین همیشه 

ود.ولتی مامان مرد،بهین چندین ماه پیش روانشناس رفت و مردن عزیزاش،خیلی ضعیؾ بدر برابر 

 آمد کرد تا حالش بهتر شد.

 خوبی تو؟!_

 لبخند کم جونی زد،دستاش و روی دستام گذاشت:

 خوبم،ببخشید اذیتت کردم سوده!_

 محکم بؽلش کردم.

 فدای یه تار موهات،تو فمط دوباره اونجوری نشو!_

 نمیشم،لول میدم!_
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 م،کمکش کردم بایسته!خواهر یکی یدونم خیلی ضعیؾ شده بود.گونش و محکم بوسید

 رام کو؟_

 هنوز بیهوشه!_

 کجاست؟_

 و بهش نشون دادم و گفتم: اتالی که بین اتاق من و بهین بود

 همینجا!_

که متوجه شدم رامش سیخ روی  بهین به سمت اتاق رفت و در و باز کرد.پشت سر بهین رفتم تو

 ه سمتمون برگشت:تخت نشسته و با ورود ما ب

 اینجا چه خبره دخترا!؟_

 .دماؼمو باال کشیدم و با خنده گفتم:نگاهش ترسیده بود،بهین سریع کنارش نشست

 ساعت خواب خرس مهربون!_

 ،در اتاق و بستم و به سمت تخت رفتم.حاال احساس بهتری داشتم!رامش اخمی کرد

❊❊❊ 

 الوند:

سوختگی های کوچیک روی تنم نگاهی روی تخت نشستم،تیشرتم و درآوردم و به جای 

 انداختم.خندم گرفته بود،کوچولوی جیػ جیؽو!

من و اذیت کنه.به خاطر همین درد نداشتم،لدرت سوده هنوز اونمدری پیشرفت نکرده بود که بتونه 

 اجازه دادم همه گلوله هاش بهم بخوره.

ما از خشم فراوونش تخلیه شد.با این کار،به یه تیر دو نشون زدم.بهین حبثش و تموم کرد و سوده 

 به هر سه نفر احتیاج داشتیم،صحیح و سالم.

دلم نمیخواد حتی یکی از اون حرومزاده ها بتونه با دخترا جنگ روانی راه بندازه و تمرکزشون رو 

 بهم بزنه!

در اتاق به صدا داخل اتالک لباس رفتم و تیشرتی شبیه تیشرت لبلیم برداشتم و تنم کردم.

 مه لباسم و کشیدم پایین و به سمت در برگشتم.درومد.ادا

 بله!_

 منم!_

 بیا داخل!_

 کشید داخل و در و بست. در باز شد و رادمان سرش و از الی در آورد تو و بعد کل هیکلش رو

 باال چه خبر بود؟به زور تونستم جلوی بمیه رو بگیرم که نیان باال!_
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 هم از اتالش اومد بیرون! هیچی،سوده داشت عصبانیتش و تخلیه میکرد.بهین_

 باید باهاشون حرؾ بزنی الوند،هر لحظه ای که میگذره به ضرر ماست._

گیر سه تا دختر چموش و سرتك افتاده بودیم.میتونستم مجبورشون کنم بهم گوش کنن،ولی اونا زیر 

 و ارزش باالیی برای هممون داشتن. دست من نبودن

 میدونم._

 .و هرچه سریع تر اماده کنیمباید دست بجنبونیم و دخترار_

میدونم.امشب همه رو جمع کن سالن ؼذاخوری،دخترارو معرفی میکنیم و از فردا تمریناتشون رو _

 شروع میکنیم!

 اوکی،پس من برم به بمیه خبر بدم!_

به سمت بازوم کمی میسوخت ولی میتونستم طالت بیارم.سری به تایید تکون دادم و رادمان رفت.

ه درختی که خاکستر منوچهر و پاش ریخته بودیم نگاه کردم که دخترارو دور درخت پنجره رفتم و ب

 دیدم.هر کدوم به یک سمت درخت تکیه داده بود و با هم صحبت میکردند.

دستم و به سمت سیگار روی لبه ی شومینه دراز کردم و ثانیه بعد سیگار توی دستم بود.بشکنی 

 زدم و آتیش کوچیکی روشن شد.

به بین لبام گذاشتم و روشنش کردم.کام عمیمی گرفتم که باعث شد لب پایینم یکم بسوزه.سیگار و 

 بهین دید نداشتم،مؽزم سعی میکرد تصورش کنه!

نمیدونم چند دلیمه پشت پنجره ایستادم،دخترا هنوزم داشتن صحبت میکردن،گاهی گریه 

 سیگارم خیلی ولت بود که تموم شده بود.میکردن،گاهی میخندیدن.

اد مرگ مادرم،عین یه فیلم کوتاه جلوی چشمم رژه میرفت.ؼمشون رو درک میکردم،چون منم ی

 نوزده سالم بود.مادرم رو تو همین شرایط پیدا کردم.اونمولع 

 پشت میز نشستم و گفتم:صدای در اتاق باعث شد از پنجره فاصله بگیرم و به سمت میزم برم.

 بله!_

 مضطرب بود،سرش و خاروند و گفت:در اتاق باز شد و همایون اومد تو.

 میگم الوند!_

 چی شده؟_

 .اوم...خب...!یه اتفالی افتاده_

 همایون جون بکن!_

 خودت باید بیای ببینی!_

با دست به در اشاره کردم.همایون سریع از اتاق رفت بیرون و پشت سرش از پشت میز بلند شدم و 

 رام باز کرد.،ولتی رسیدیم در و براه افتادم.تا اتالش سکوت کرد
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دوربینای مدار بسته بهش وصل بود،دیدم.با وارد اتاق شدم و هانیه رو پشت مانیتور بزرگی که 

 ورودمون سرش و از مانیتور بلند کرد و از پشت عینک بزرگ فرم مربعش بهمون نگاه کرد.

 اخماش و میکشید تو هم.مثل همیشه،زمان کار 

 چی شده؟_

 ت:هانیه عینکش و باالتر برد و گف

 باید ببینی!_

پشت مانیتور همایون زمان کار آروم و خجالتی بود،هانیه برعکس جدی و خشن بود.هرچمدر 

 ایستادم.

 خب!_

و باز کرد.دختری جلوی در ایستاده بود و دستاش و توی جیب تصویر دوربین جلوی در امارت 

 هانیه روی دختر زوم کرد و گفت:پالتوی لرمزش کرده بود.

 میشناسیش؟_

خته بود،رژ لرمزی به لب داشت و مستمیم به دوربین ای فر و کوتاه دختر توی صورتش ریموه

 نگاه میکرد.

 نه،نمیشناسم!_

 هانیه بیشتر اخم کرد و چند دکمه رو فشار داد.

 به بچه ها بگم ببرنش یا خودت باهاش حرؾ میزنی؟!داره جلب توجه میکنه!_

 وصلم کن!_

شت و به دستم داد،هندفون و روی گوشم گذاشتم.بعد چند ثانیه هانیه هدفونی رو از روی میز بردا

 گفت:

 وصلی!_

ولتی رامش و کنار دخترا پیدا کردیم،بهش  حس عجیبی به این دختر داشتم،مثل همون حسی که

 داشتم.

 چی میخوای؟_

 چندتا نفس عمیك کشید و گفت:دختر از ترس پرید و دستش و روی للبش گذاشت.

 ،یا الوند و!هرکدومشون که هستن!ممیخوام ماهور و ببین_

 چیکارشون داری؟_

 .بعد گفت:دستاش و جلوی دهنش گرفت و توش هاه کرد

کمک پدرم هفته ی پیش،ولتی داشت میمرد بهم ادرس اینجارو داد و گفت یکی از اون دو نفر بهم _

 چی هستم و دلیل سردرد هام و خواب های گنگم معلوم میشه!میکنن بفهمم 
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 جب بهم نگاه کرد و آروم گفت:هانیه با تع

 یعنی اینم..._

 اخم کردم،شاید داره بازیمون میده.

 پدرت هفته ی پیش مرد و تو امروز اومدی؟_

نیروهاش هیچی نمیدونه،شایدم نیرویی نداشته باشه.دستاش و به هم مالید معلوم بود سردشه و از 

 و گفت:

 میشه بیام تو؟دارم یخ میزنم.هلند میام،تا کار هام و ردیؾ کنم طول کشید.من از _

 به هانیه نگاه کردم و گفتم:

 اسکنش کن!_

 سری تکون داد و مشؽول شد.بعد از پنج دلیمه گفت:

.پدرش دلیما هفته ی پیش پاکه،امروز صبح رسیده تهران و چهارساعت تا اینجا توی راه بوده_

 مرده،دلیل مرگشم تصادؾ بوده.

 یکم مکث کرد:

 چی شده؟_

 د و گفت:بهم نگاه کر

 مشخصات پدرش،با یکی از افراد گمشدمون همخونی داره!_

 کی؟_

 طاها.بهمن _

پس تو دختر بهمنی.هیچ ولت نفهمیدم چرا اون چهار نفر،با هم و بدون اطالع از عمارت فرار کردند 

 ،بمیشون یه بچه داشتن.فمط مادر بهین دوتا بچه داشتو هیچ ولتم برنگشتن.

 جزو حلمه باشه!ین دخترم ا.حاال فمط یک نفر مونده بود،البته اگه شده بودنچهارتاشون تا االن پیدا 

 در و باز کن براش!_

 هندفونش گفت:هانیه چند تا دکمه رو زد،بعد تو 

 دختره رو بیارید باال.اتاق..._

 گفتم:به من نگاه کرد.

 بگو بیارنش سالن پایین._

 بیاریدش سالن پایین،صبر کنید تا الوند بیاد._

 مایون نگاه کردم،اون و هانیه ام جزو حلمه بودن.به ه
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 به نیروت احتیاج دارم.همایون،بیا پایین با من!_

 حتما!_

 به سمت در رفتم،همایون بوسه کوچیکه روی موهای هانیه نشوند و پشت سرم اومد.

❊❊❊ 

 رامش:

از گفتیم،دور درختی که خاکستر عمو منوچهر و پاش ریخته بودند،نشسته بودیم و از خاطرات می

 خنده ها،از کارایی که میخواستیم چهارتایی انجام بدیم.

 .سرم و به درخت تکیه دادم و زول زدم به جاده ی روبه روم

 هیچ ولت به نبودنش فکر نکردم._

 صدای فین فین بهین بلند شد.مشت ارومی به بازوش زدم.

 ما باید لوی باشیم.هی،بسه دیگه!_

 سوده گفت:

 میگم بچه ها؟_

 هوم!_

 یعنی االن رو کدوم لسمت بابا نشستم؟امیدوارم کلش نباشه!_

بهین از جاش بلند شد و پالتوش و دست کشید.رد کمرنگی از خون هر سه تامون زدیم زیر خنده.

 کرم رنگش به چشم میخورد.پالتوی  یروی یمه و سر استینا

 روی زمین پرتش کرد. رد نگاهم و گرفت و به استیناش نگاه کرد.با انزجار پالتو رو درآورد و

 سرما میخوری دیوونه!_

 لبخند شیطنت آمیزی روی لباش نشست،به من و بعد به سوده نگاه کرد.

 ما آتیش داریم دخترا!_

.سوده ام آتیش کوچیکی بین انگشتاش به وجود اومد،اتیش و به سمت پالتو پرت کرد بشکنی زد و

بعد هردوشون به من نگاه سوختن بهین.کاپشن چرمش و دراورد و انداخت روی پالتوی در حال 

 کردند،مثل یه شروع دوباره بود.

،عاشك کاپشن کتانم رو درآوردم،بوسه ای به خز دور کالهش زدماز جام بلند شدم،پشتم و تکوندم.

 این کاپشن بودم.به سوده و بهین نگاه کردم و پرتش کردم تو آتیش!

 با هم زول زدیم به آتیش!بهین گفت:بهین دست سوده رو گرفت،سوده ام دست من رو گرفت.

انتمام بابا و تمام آدمایی که بی گناه مردن رو،از اون عوضیا میگیرم.تک تکشون باید با عذاب _

 بمیرن.
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 یه چیزی توی بهین،برای همیشه تؽییر کرده بود.مطمئنم یاد گرگی افتادم که بهین زجر کشش کرد.

 سوده دستم و فشار داد و با حرص گفت:

 و این کار کمکت میکنم!منم ت_

 و منم!_

 .سوده پرسید:لبخندی به جفتشون زدم.مطمئنا ما وظایفی داشتیم

 به نظرتون در ورودی للعه کجاست؟_

 بهین با تعجب گفت:

 للعه؟_

 لدیمیه که تو فیلما میدیدیم.آره دیگه،نگاش کن.عین للعه های _

.هیچ دم.تا چشم کار میکرد جنگل بودبهین به سمت للعه برگشت و من به جنگل رو به روم نگاه کر

دیواری دیده نمیشد.از ال به الی درختا ماشین مشکی رو دیدم که داشت تمریبا به سمتمون 

 نزدیک تر که شد متوجه شدم بنزه و همه ی شیشه هاش کامال دودی.میومد.

 هی بچه ها!_

ت ورودی با شکوه للعه به جایی که من نگاه میکردم،نگاه کردند.ماشین راهش رو کج کرد و به سم

دختری از ماشین پیاده شد،فمط پالتوی لرمز و راننده پیاده شد و از بیرون در عمب و باز کرد.رفت.

تونستم موهای فرفری مشکی و شال مشکیش معلوم بود.همون لحظه سرش و چرخوند به سمت ما.

 لبای تو پری که با رژ لرمز مزین شده بود و از این فاصله ببینم.

 له!خوشگ_

به ما سه تا خیره شده بود.فکر کنم داشت با خودش میگفت این سه تا خل و چل و ببین تو سرما با 

 تیشرت و تاپ وایسادن.به تاپ مشکیم نگاه کردم،پوستم دون دون شده بود از سرما.

حاال کؾ دستم و گذاشتم روی بازوم هام و ولتی کؾ دستم گرم شد،اون گرما به کل بدنم منتمل شد.

 ال گرم شده بودم.دوباره به جایی که دختر بود نگاه کردم،ولی اون دیگه رفته بود.کام

 یعنی کی بود؟_

 بهین شونه ای باال انداخت و مثل من دستاش و روی بازوهاش گذاشت.

 به ما چه!_

 سوده به بهین نگاه کرد و گفت:

 خیر سرت اینجا ملکه ای!_

 ملکه چیه؟این چرت و پرتا چیه میگی؟_

 شم ؼره ای به بهین رفت و گفت:سوده چ
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تو همون جادوگر اعظم،مثال لدرتت از ما بیشتره.بعد هیچی نمیدونی،نه میدونی کجاییم،نه میدونی _

 یه للعه ایم وسط یه جنگل وسیع که ته نداره،نه میدونی...

 وسط حرفش پریدم و گفتم:

 ...اوم...خب...منظورم اینه که...!اونشب که رفتیم خونه_

واست یادآوری بشه ولی برام سوال شده بود،چون تمریبا یادم نبود چجوری از للعه رفتیم دلم نمیخ

 بیرون!

 بگو دیگه رامش!_

 از اینجا؟ اونشب...چطوری رفتیم بیرون_

 سوده با بهت نگاهم کرد و گفت:

 ،بعدشم....والعا یادت نیست؟یادت نیست؟رفتیم زیر زمین و یه مسافت طوالنی و طی کردیم_

 نه!_

 ا تعجب به دخترا نگاه کردم.ب

 خب!_

 ...دوتا موتور بودبعدش وارد یه تونل شدیم،اونجا _

ادامه حرفش با مشتی که بهین به بازوش زد،لطع شد و کم کم شروع به خندیدن کرد.بهین با لبخند 

 گفت:

 مرض داری مگه اذیتش میکنی!_

 از پشت سوده بهم نگاه کرد و گفت:

 نیم ساعت تا در باغ،راهه! از اون جاده رفتیم،تمریبا_

من فمط یادمه سوار ماشین شدیم،انمدر فکرم درگیر بود که متوجه مسیر نشدم.محکم کوبیدم تو کمر 

 .سوده که خنده ی نصفه نیمش بند اومد

 من و مسخره میکنی نیم وجبی؟_

 سوده حالت موذیانه ای به خودش گرفت و گفت:

 وووو!تو االن من و زدی؟دهنت صافه رام،فمط بد_

این و گفت و بالفاصله افتاد دنبالم.جیػ بلندی کشیدم و دویدم به سمت ورودی.صدای خندون بهین و 

 شنیدم که گفت:

 بچاااا،آبرمون و بردید!_

سوده بیخیال نمیشد،جیػ دوم و کشیدم و به سمت در رفتم،در و باز کردم و پریدم تو سالن و به 

 نفر و هر دو پخش زمین شدیم!که محکم خوردم به یه  دویدن ادامه دادم
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 رام..._

حرؾ سوده تو دهنش موند،گیج بودم.دستم و به سرم گرفتم و سعی کردم بلند شم که صدای دختر 

 نظرم و جلب کرد:

 لعنتی،خوابشو دیده بودم.این یکی دردش خیلی بیشتر بود._

دادمهر الوند عصبانی،سریع از روی دختر بلند شدم،چشم گردوندم ببینم کی تو سالنه،

 عصبانی،رادمان خندون،همایون خندون،آوا،دو نفر دیگه ام بودن که نمیشناختمشون.

 به درک،مگه کار بدی کردم که خجالت بکشم؟به دختر نگاه کردم و لبخند زدم:

 سالم،بابت طریمه برخوردمون معذرت میخوام،من رامش هستم._

 دختر لبخند نمکینی زد و باهام دست داد.

 ده بودم،ولی توی خوابم موهات بلوند بود و لدت یکم کوتاه تر بود.من خوابت و دی_

 واو،تو خواب میبینی؟_

 الوند نزدیک تر اومد.

 بهین کجاست؟_

 اینجام!_

ولتی بهمون به ورودی نگاه کردم،بهین محکم بود.سرش و با ؼرور باال گرفته بود،عین یه ملکه!

 هم جوابش و با لبخند داد و گفت:دختر رسید لبخند شیرینی زد و خودش و معرفی کرد.

 خوشولتم،سارا طاها هستم.تو،توی خوابم دلیما همین شکلی بودی!_

 سوده ام جلو اومد و خودش و معرفی کرد.الوند انگار کالفه شده بود چون به یکی از پسرا گفت:

دونم حسین،سارا و ببر اتاق کهن،بعدش ببرش پیش همایون!نتایج و به منم گزارش بده.میخوام ب_

 !چه نیرویی کم داره

 بهین به سارا نزدیک شد و آروم،جوری که فمط من و سارا و الوند بشنویم گفت:

برای لمس گوی حمیمت،یه تماس کوچیکم کافیه!اینا عادت به بوسه مواظب این پسرا باش،_

 دارن،حواست و جمع کن که فمط دستت و بگیرن!

و به الوند چشم لره رفت.یعنی الوند بهین و  خندید سارا زد زیر خنده،الوند اخم کرد و بهین نمکی

 بوسیده؟به همین زودی!؟

 حسین به سمت سارا اومد و راهنماییش کرد.

 بعدا میبینمتون دخترا!_

بهین به ساعت پاندول دار و بزرگ گوشه سالن نگاه کرد،بعد رو به ما براش دست تکون دادیم.

 گفت:

 یکم؟فردا روز سختیه دخترا! خیلی تا شام مونده،بریم استراحت کنیم_
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این و گفت و به سمت راه پله رفت.به دیوارا دلت کردم،کل دیوارا سنگی بود،دلیما نمای بیرون 

 للعه،دیوارای داخل رو هم مزین کرده بود.کل این داستا مثل یه خوابه!

رای سوده تازه حس مردم چمدر خسته ام،خمیازه ی بلند باالیی کشیدم و در همون حین بگفتم خواب!

 دست تکون دادم و پشت سر بهین رفتم.

 منم میام!_

روی دیوارها رو تابلوهای نماشی دست سوده دور بازوم حلمه شد و دوتایی از پله ها رفتیم باال.

 .۸۷۷تیران،سال پوشونده بود،به یکیشون نگاه کردم،زیرش نوشته بود نبرد 

ی گوناگونی پوشیده شده بود.سوده دستم و به بمیه مسیر راه پله نگاه کردم،کل مسیر با لاب ها

 کشید و گفت:

 جون عزیزت بعدا برو تو بحر این نماشیا،من خیلی خستم!_

 دنبالش رفتم و به حرفش گوش دادم.

❊❊❊ 

 الوند:

کارم و به  ولتی میگم سرتك،یعنی به معنای والعی کلمه با دخترای سرتمی سر و کله میزدم.از اینکه

 ،هم از جسارتش خوشم اومد.مروم آورد،هم عصبانی شد

دخترا زول زدم.رادمان کنارم ایستاد و نفس عمیمی کشید.سالن تمریبا خالی شده  به مسیر رفتن

هم بعد از چند ثانیه کنارم ایستاد،درحالی که دستاش و توی جیب شلوارش فرو بود.دادمهر

 رادمان گفت:میکرد.

 شمام به همون چیزی فکر میکنید که تو ذهن منه؟_

صدای جیػ بلندی از طبمه باال اومد،به رادمان نگاه و دستی به پشت گردنش کشید. دمهر خندیددا

ولتی به طبمه باال رسیدم،مشت سارا توی صورت حسین ..هر سه تا به سمت پله ها دویدیمکردم

 فرود اومد و بلند جیػ کشید:

 دیگه دستت بهم نخوره حرومزاده،چه کوفتی به خوردم دادین؟_

.حسین دستش و زیر دماؼش گرفت و بعد از چند ثانیه به سمت من برگشت.سارا رد اخم کردم

و ولتی به من رسید،دوباره جیػ کشید و به سمتم حمله کرد.امروز من شده بودم نگاهش رو زد 

 دخترا!کیسه 

 ،چی دادی بهم تا اون توهم و بزنم!_توی اشؽال

و بلندش کرد.نگاه تشکر آمیزی به دادمهر  یدلبل از اینکه بهم برسه،دادمهر از پشت لباسش و کش 

 اون با ارامش چشماش و باز و بسته کرد.انداختم و 

دستام و روی سینه گره زدم،پاهام و به اندازه عرض شونم باز اخمام و بیشتر توی هم کشیدم و 

نگاه  و بهم باالخره دست از تمال برداشتسرم و کمی کج کردم تا بهتر بتونم صورتش و ببینم.کردم.

 کرد.ترس و توی چشماش دیدم.خوبه،خیلی خوبه!
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 دفعه بعد که سر من داد بزنی خانوم کوچولو!_

 و صاؾ ایستادم: پوزخندی زدم

 زبونت و از حلمت میکشم بیرون،و مطمئن باش این کار و میکنم!_

 به دادمهر اشاره کردم تا سارا رو روی زمین بذاره.

به خاطر اسیبی که لبلش از حسین معذرت خواهی کن  دهنت و میبندی و فمط گوش میکنی،ولی_

 بهش زدی!

 تخس هم به نظر میومد.نگاهش حاال عالوه بر ترس،

 بهم دست درازی کرد._

 .به سارا نگاه کردمبه حسین نگاه کردم،مورد اعتمادم بود.با سوءظن 

 دلیما چیکار کرد؟_

 به پشتم دست زد!_

 حسین با صدای تو دماؼی گفت:

 .م و گذاشتم رو کمرشدستدروغ میگه،_

 سارا با خشم به حسین نگاه کرد و گفت:

 خیلی کثافطی،خیلی!_

باورم نمیشد از حسین همچین حرکتی سر بزنه،هر لحظه یه ماجرای جدید داشتیم.نگاه حسین 

 شرمنده شد و همه چیز دستم اومد.

 .برو حسین،نمیخوام فعال چشمم بهت بیوفته_

 الوند..._

نگاه مظلومش و بهم و با نگاهی که بهش انداختم خفه شد و رفت.سارا زنه اجازه ندادم حرؾ ب

 دوخت و گفت:

 اون چیزایی که دیدم،والعیت دارن؟من یه جادوگرم؟_

 سری تکون دادم و گفتم:

 مگه پدرت بهت نگفته بود؟_

 سری به معنی نفی تکون داد و گفت:

 مک کنید.نه،اون فمط گفت من متفاوتم و شما اینجا میتونید بهم ک_

 کارای مربوط به سارا رو انجام میدادم. باید خودم بمیه

راد،بگو اتاق کنار سوده رو اماده کنن.بعد از اینکه مشخص شد چه نیرویی رو نداره،میارمش _

 اونجا تا شب یکم استراحت کنه!



 Zahra.sknنویسنده: رلص تاریکی

75 
 

ا همایون رفتم،یادم رفت در بزنم.به محض باز کردن در ببه سمت اتاق رادمان و دادمهر رفتن.

 بناگوش سرخ شم و به سرعت در و بستم و داد زدم:ای مواجه شدم که باعث شد تا صحنه 

 خدایا،همایون._

سارا پشت سرم ریز ریز میخندید و روی اعصابم میرفت.بعد از باید باهاش جدی تر برخورد میکردم.

 چند دلیمه همایون گفت:

 الوند،آدم هرجا میخواد وارد شه اول در میزنه!_

 ببند!دهنت و _

حك با همایون بود،از دست خودم عصبانی شدم.هممون با احتیاط وارد این اتاق میشدیم به خاطر 

 شرایط بچه ها.دو نفر از حلمه که عاشك هم بودن و از لضا با هم همکار بودن.

 میتونی بیای تو!_

و خودش و  با ترس و لرز رفتم توی اتاق.هانیه پشت به ما،جلوی کتابخونه ایستاده بوددر زدم و 

همایون به سارا سالم کرد.به هنایون نگاه کردم مشؽول خوندن کتابی که تو دستش بود نشون میداد.

 و بهش اخم کردم.

 بعدا صحبت میکنیم الوند جان._

صندلی گوشه ی اتاق نشستم،پاهام و روی هم و خیلی عادی شروع به انجام کارش کرد،روی 

 م.انداختم و به همایون و سارا نگاه کرد

 نیرویی که نداشت،آتش بود..مت اتالش بودمسیک ربع بعد،درحال راهنمایی سارا به 

 تو جادوگر اژدهایی؟؟_

 با سر تایید کردم.

 هنوز جفتت و پیدا نکردی نه؟_

 _پیداش کردم.

 .از سر شونم بهش نگاه کردم.از حرکت ایستاد

 اینجاست؟_

 چطور؟آره._

 هیچی!_

 ردم و گفتم:خیلی مشکوک بود.در اتاق و باز ک

 ،شام میخوریم.یکی و میفرستم دنبالت،امشب به بمیه معرفی میشی!۷ساعت _

 صبر نکردم تا در و ببنده،به سمت اتاق بهین رفتم و در زدم.سری تکون داد و رفت تو اتاق.

 بله؟_
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 بهم نگاهبهین وسط اتاق ایستاده بود و با تعجب در و باز کردم و رفتم تو.من اینجا چیکار میکنم؟

 دستم و روی پیشونیم گذاشتم،کارام دست خودم نبود.میکرد.

 اینجا چیکار میکنی!؟_

 هیچ ایده ای ندارم که اینجا چه ؼلطی میکنم!من....خب...!_

 دوباره به بهین نگاه کردم.

 معذرت میخوام!_

یه نیروی عجیبی،به شدت من و به سمت بهین در و باز کردم و سریع از اتاق زدم بیرون.

 ،ذهنم خیلی درگیر این دختر شده بود.باید بیشتر خودم و مشؽول میکردممیکشید.

❊❊❊ 

 بهین:

،عالوه بر لباس خودم که یه شومیز مشکی ساده بود،چنتا کمد لباسی که داخل اتاق بود و باز کردم

 مشکی با ست شلوارش هم توی کمد آویزون بود. تیشرت آستین بلند

باس زیر مشکی هم اونجا بود.تعجب کردم،سایزم و از کجا کشوی پایین کمد و باز کردم،چند دست ل

 میدونستن؟!

لباس و آوردم باال که در اتاق باز شد و سوده اومد تو.مستمیم به سمت تخت رفت و خودش و پرت 

 کرد روی تخت.

به لباسش نگاه کردم،یکی از ست های تو کمدم،تن سوده بود.شونه ای باال انداختم و یک دست 

 آدم سخت گیری نبودم برای لباس.برداشتم.کال 

 حاضری؟دارم از گشنگی ؼش میکنم دیگه!_

 و بریم! یه دوش سریع بگیرم _

 اووووو،پس تا تو حاضر شی من یکم دیگه چرت بزنم._

چوب لباسی داخل حمام لباسام و برداشتم و به سمت سرویس داخل اتاق رفتم.لباسام و روی 

داخل سرویس رفتم و در همون حین از شر لباسای تو تنم و به سمت اتالک شیشه ای  آویزون کردم

 آب گرم و باز کردم و در اتالک و بستم.خالص شدم.

کؾ دستم دیواره شیشه ای اتالک به سرعت بخار گرفت،دمای آب و تنظیم کردم و زیر آب ایستادم.

د کوچیکی .لطرات آب از حرکت ایستادن،لبخنو زیر آب گرفتم و دونه های آب و معلك تصور کردم

 روی لبام نشست.

 بهین!_

داد سوده نشون میداد که خیلی گرسنس و اصال نباید تو این شرایط باهاش شوخی کرد.زود خودم و 

 تمریبا گربه شور کردم و پریدم بیرون.
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هوای بیرون سرویس تمریبا سرد بود و به خاطر سریع لباسام و پوشیدم و از سرویس رفتم بیرون.

 و کشوی دوم و باز کردم.رما میکردم،دوباره به سمت کمد رفتم خیسی موهام احساس س

،تمیز و مرتب توی کشو چیده شده بود.یکیش و برداشتم و روی چند تا هودی مشکی و ساده

 تیشرتم پوشیدم.

 بریم!_

 چه عجب!_

سوده از روی تخت بلند شد و همون لحظه در اتاق باز شد و رام اومد تو اتاق.لبخندی زد و کیؾ 

 کی و آرود باال و گفت:کوچی

عمرا بذارم اینجوری رنگ پریده برید اونجا و این لیافتون اولین چهره ای باشه که ازش یاد _

 میشه!

با خنده به سمت تخت رفتم،رامش هم هودی این و گفت و محتوای کیؾ و روی تختم خالی کرد.

 پوشیده بود.

 سوده سردت نیست؟_

 آستینای تیشرتش و باال کشید و گفت:

 نه خوبم!_

ی جلوه ریمل و رژ لرمزی برداشتم و به سمت آینه رفتم،سریع به مژه هام ریمل زدم که پرتر شد و 

داد،رژ لرمز و روی لبام کشیدم.از تیرگی و مات بودن رژ خوشم اومد.ولتی کارم لشنگی به چشمام 

 تموم شد به سمت دخترا چرخیدم و گفتم:

 چطور شدم؟_

 رستاد و گفت:رامش بوسی توی هوا برام ف

 مثل همیشه عالی!_

سوده خط چشم نازکی کشید و یکم ریمل زد.رامش هم مثل من یکم ریمل زد و کارش و با یه رژ لب 

 کالباسی خاتمه داد.

 اینارو از کجا آوردی رام؟_

 مشؽول جمع کردم شد و گفت:

ت شاید الزممون داشتم حاضر میشدم،یه دختره ریزه میزه اومد تو اتالم و این و برام آورد،گف_

 خودش و هانیه معرفی کرد.بشه!

 سوده لبخندی زد و گفت:

 دیدمش!_

 نگاهی به ساعت انداختم،باید میرفتیم خرید،اینجوری نمیشد.امکانات خیلی کم بود.
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 دخترا ساعت هشته!دیگه باید بریم._

 در اتالم به صدا درومد و پشت سرش صدای الوند تو گوشم پیچید:

 بهین!_

 .میکرد،ته دلم خالی میشدولتی صدام 

 بیا داخل._

نگاه الوند در اتاق و باز کرد و اول خودش،بعد از اون دادمهر و بعدش هم رادمان اومدن تو اتاق.

ست مشکی که تن از نوک پام باال اومد،به کتونی های نایک سفیدم نگاه کردم که تضاد لشنگی با 

 بود ایجاد کرده بود.

با یکم دلت بیشتر متوجه شدم به لبام نگاهش روی صورتم لفل شده بود.دوباره به الوند نگاه کردم،

 زول زده.سرم داغ شد.باالخره شروع به حرؾ زدن کرد:

 برای اینکه تو لصر گم نشید،اینجاییم تا همراهیتون کنیم._

سوده بیخیال به سمت رادمان رفت باالخره نگاهش رو از روی لبام برداشت و به چشمام نگاه کرد.

 تش و دور بازوش حلمه کرد.دادمهر هم به سمت رام اومد و رام بازوش و گرفت.و دس

باالخره منم به سمت الوند راه افتادم،نگاهش خیلی...نمیدونم چجوری توصیفش کنم.شاید نگاهش 

 ولتی بهش رسیدم،بازوش رو یکم آورد باال و دستم رو دور بازوش حلمه کردم.سنگین بود.

با جین مشکی جذب.میتونم بگم یکی از جذاب ترین مردایی بود که تو تیشرت مشکی آستین بلند 

 عمرم دیدم.

 خوشگل شدی!_

 لپام گل انداخت از تعریؾ مستمیمش.سعی کردم به روی خودم نیارم.

 ممنون._

 با هم به سمت سالن ؼذاخوری راه افتادیم.

پر بود.این همه ادم اینجا راه روی بزرگ ردشدیم و بالخره به سالن رسیدیم.سالن به اون بزرگی،از 

 با تعجب به جمعیت رو به روم نگاه میکردم که الوند گفت:بودن و ما هیچ کس و ندیدیم؟

 بهین!_

رادما و دادمهر کنار دخترا جلوی در ایستاده بودن و منتظر ما لعنتی،انمدر لشنگ صدام نکن.

 پاهام یاری کرد و وارد سالن شدیم.بودن.باالخره 

تا همهمه داخل سالن بخوابه و سکوت برلرار شه.عالی شد،حاال همه به ما ید چند لحظه طول کش

 شیش نفر نگاه میکردن.

 بازوی الوند زیر دستم منمبض شد و لحظه ای بعد صدای محکمش تو گوشم پیچید:

 .اینجا فمط افرادی که الزم بود،دعوت شدند.خیلی ممنونم به خاطر حضورتون_
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ش سخت و محکم بود.دوباره به جمعیت نگاه کرد،نزدیک به سی نگاه کوتاهی بهم انداخت،صورت

 نفر به ما نگاه میکردند و این یکم مضطربم کرده بود.

همه ما میدونیم که سالها پیش من جفتم و گم کردم و این حادثه عوالب بدی رو برامون به دنبال _

 داشت.هممون تو این سالها عزیزانی رو از دست دادیم.

 فکش محکم شد،انگار با ؼم بزرگی دست و پنجه نرم میکرد.اش منمبض شدند.هدوباره ماهیچه 

با کمک ؼریضه و جادوی خونم،حضور جفتم و ،چند روز پیش،ولتی برای ماموریت رفته بودم_

 حس کردم.

 صدای جمعیت باال رفت،هرکس یه چیز میگفت و همه ی نگاها روی من بود.

 !دوستان،معرفی میکنم_

 و چشماش که حاال به من نگاه میکرد،زول زدم.بازوش و فشردم و ت

 ،وارث جادوی اژدها،بهین امیری.جفت و همسر آیندم_

در عرض یک ثانیه،لیافه های بهت زده جمعیت،ؼرق شادی شد و همه شروع کردن به دست 

 یه چیزی میگفت و ابراز خوشحالی میکرد.زدن.هر کی 

لند کرد.جمعیت کم کم آروم شدن،ولی همه لبخند بعد از چند ثانیه الوند دستش و به معنای سکوت ب

 الوند شروع به حرؾ زدن کرد: به لب بودند.این شادیشون من رو هم به وجد آورده بود.

من و بهین ترتیب داده میشه و بعد از آماده  طی دو روز آینده،جشن کوچیکی به مناسبت ازدواج_

 اهیم کرد.شدن بهین برای پذیرش نیروهاش،ما اژدها هارو آزاد خو

نه این امکان نداره.بازوی الوند و فشار دادم و با خشم بهش زول زدم،دست دو روز دیگه؟ازدواج؟

 و من و دعوت به آرامش کرد.سوده و رامش هم اخم کرده بودن. آزادش رو روی دستم گذاشت

 خبرای خوبی هم برای افراد حلمه دارم._

 رو نه.چند نفر جلو اومدن،همایون و شناختم ولی بمیه 

سه عضو جدید برای حلمه داریم که بعد از شام به صورت خصوصی درباره ی نیروهاشون _

 صحبت میکنیم.البته با عرض معذرت از حضور بمیه دوستان.

 و اصال از حرؾ الوند ناراحت نشدن.الوند با دست به سوده اشاره کرد: بمیه خندیدن

 سوده امیری،خواهر بهین جان._

هش خوش آمد گفتند.دختر بوری گوشه سالن ایستاده بود و با خشم به ما نگاه همه لبخند زدن و ب

 میکرد.تعجب کردم،ولتی متوجه نگاهم شد سریع لبخند زد،بهم پشت کرد و تو جمعیت گم شد.

 الوند به رامش اشاره کرد و ادامه داد:

 کریمی،دخترخاله ی بهین جان.رامش _

،باالخره به ما رسید و دیدم که با لبخند جلو میومد سارا رو بین جمعیتبا چشم تو جمعیت گشت،

 الوند به سارا اشاره کرد و گفت:کنار الوند ایستاد.
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 خانوم سارا طاها.هر سه نفر عضو جدید حلمه.ایشون هم _

 و خوش آمد گفتند.پدر الوند جلو اومد و باهام دست داد. دست زدندهمه به افتخارشون 

 تم،پدر الوند جان.ن دخترا،من ماهور هسخوش اومدی_

تنش کوچیک بین به سمت دخترا رفت و باهاشون دست داد.مرد مهربونی به نظر میومد،البته اگه 

 پدر و پسر رو فاکتور بگیریم.

 دستم و گرفت و به لباش نزدیک کرد.مرد بلند لدی به همراه خانوم زیبایی جلو اومد،

 امین هستم._

 ستم هنوز میون دستاش بود.بوسه ای به پشت دستم زد و صاؾ ایستاد،د

 ،ایشون هم همسرم تیارا.از اعضای شورا_

چند مرد دیگه هم به همراه همس و فرزندانشون جلو اومدن و هرکس به شیوه ی خاص 

و البته همه جزو شورایی بودند که من از وجودش بی  خودش،خودش و خانوادش رو معرفی کرد

 رفی کردن،الوند کنار گوشم گفت:خبر بودم.ولتی تمام بزرگان جمع خودشون و مع

 گروه اول،اعضای شورا بودن._

 متوجه شدم،بعدا باید راجب شورا یه توضیحی بهم بدی!_

 سری تکون داد و ادامه داد:

 گروه بعدی،افراد حلمه هستن،آدمایی مثل سوده و رامش.بعدا با نیروهاشون آشنا میشی!_

میزه ای از بین جمعیت با سرعت به سمتمون سری به تایید تکون دادم.اول از همه دختر ریزه 

اولین چیزی که اول از همه به چشم میومد موهای فر و بلندش بود.لبخند بزرگی به لب اومد،

 داشت،ولتی بهم رسید لبخندش بزرگ تر شد و گفت:

 عضوی از حلمه و همسر همایون.هانیه هستم،_

 .لبخندش به منم سرایت کرد،دستش و به گرمی فشردم

 ق دیدار زیبا.مشتا_

 .با هم دست دادیم و گفت:همایون از پشت اومد و دستش و دور کمر باریک همسرش حلمه کرد

 فکر کنم من و بشناسید،همایون هستم._

 آوا جلو اومد و دستش رو به طرفم دراز کرد.سری به تایید براش تکون دادم.

 آوا هستم،عضو حلمه و تنها پزشک تیم._

 ام انداخت و زیر لب گفت:الوند نگاه کوتاهی به ر

 فکر نکنم دیگه تنها باشی!_

 اوه،خیلی هم عالی!_
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پسر لد بلند و .شفاگره،ناراحت شده احساس کردم لبخندش مصنوعیه و از اینکه کس دیگه جز اون

 بوری جلو اومد،صورت زیبایی داشت،روی دماؼش کبودی محوی بود،لبخند زد.

 ،عضو حلمه.حسین هستم_

 برو مشکی ای با ؼرور جلو اومد و با سر بهم تعظیم کرد و گفت:چشم ادر اخر،پسر 

 امیرسام،عضو حلمه._

هم گرسنه بودم،هم از سرپا ایستادن خسته شده بودم.با چشم دنبال سوده سری براش تکون دادم.

 گشتم که دیدم با رامش پشت میز نشستن و دارن سوپ میخورن.

الوند دستش و پشت کمرم گذاشت و گذاشتم. شکمم صدای کوچیکی داد،فورا دستم و روی شکمم

 بلند گفت:

ی صرؾ شام،بهین جان خیلی انرژی از دست دادن.نگاه دوستان بمیه مراسم معارفه رو بذاریم برا_

 تشکر آمیزی به سمتش پرتاب کردم و با هم به سمت میز رفتیم.

❊❊❊ 

 رامش:

سوده سمت ا فحش بدتر بود برام.از نگاه سنگین آوا اصال خوشم نمیومد.لبخندی که میزد،از صدت

 چپم نشسته بود و دادمهر سمت راستم.

انمدر و هر لحظه ای که نگاهم بهش میوفتاد،اون لبخند مسخرش و تجدید میکرد. آوا هم رو به روم

 رومون زوم بود که حتی نمیتونستم راحت با سوده حرؾ بزنم.

سوده زودتر از من دست به کار خیلی گرسنه بودم،کمی سوپ برای خودم کشیدم و مشؽول شدم.

 آروم زمزمه کردم:شده بود.

 خفه نشی!_

 سوده نگاه مظلومی بهم انداخت و گفت:

 نمیدونی چمدر  گرسنم بود رام!_

با عجله به سمت دختر مو فرفری که حاال میدونستم اسمش هانیس،لبخندی روی لبام جا خوش کرد.

 آوا رفت و آروم به بازوش کوبید.

 گه.تنها تنها دی_

 لبخند گنده ای بهم زد و گفت:کنار آوا نشست و همایون هم کنارش جا گرفت.

 خوشحالم که پیدا شدین!_

بر عکس آوا،از این دستاش و با ذوق چند بار به هم کوبید و بعد اون هارو جلوی لباش گذاشت.

 .از اونر میز یکم به سمتم خم شد و آروم گفت:دختر حس خیلی خوبی میگرفتم

 شفاگری؟توام یه _
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 .همایون کمرش و گرفت و اون رو سرجاش برگردوند

 هانیه جان،لطفا!_

 خب طالت ندارم تا بعد شام صبر کنم،دلم درمیاد._

 نزدیک به هانیه زمزمه کرد: آوا لبخند مؽروری زد و با ؼرور

 بتونی بهترین شفاگر باشی!اینکه فمط اون نیرو رو داشته باشی،دلیل بر این نیست که _

 و با ؼرور گفت:ا تعجب به آوا زول زد و بعد آروم سوده ب

 ما فمط چند روره اینجاییم و رام تونست زخم بزرگ روی کمر رادمان و تا ترمیم پوستش_

 برسونه.اگه تمرین کنیم،مطمئنا اون یکی از برترین هاست.

 به هانیه لبخندی زد و گفت:لپای آوا لرمز شد،

 ببخشید هانیه جان،االن برمیگردم._

 انیه دستش و تو هوا تکون داد و خیلی عادی گفت:ه

 برنگردی هم اشکالی نداره!_

 آوا چشم ؼره ای بهش رفت که هانیه ندید.دوباره صدای معترض همایون بلند شد:

 هانی،چیکارش داری آخه!_

 هانیه با خنده گفت:

 ازش خوشم نمیاد._

 با لبخند گفت:بعد به سوده نگاه کرد و 

 و گرفتی!دمت گرم،خوب حالش _

 چرا ازش خوشت نمیاد؟_

 هانیه تابی به دست و گردنش داد و گفت:

الوند به همراه حلمه،یه عملیات داشتن و ولتی برگشتن،اکثرا موضوع برمیگرده به چند ساله پیش،_

زخمی بودن.همایون یه زخم خیلی بزرگ روی رون چپش داشت،به آوا گفتم کمکش کنه ولی اون 

 .ه نیرویی براش نمونده که بخواد همایون و ترمیم کنهالوند،دیگگفت به خاطر 

 به جلو خم شد و چشماش و درشت کرد و گفت:

آخرش صدای الوند فکر میکنی چی شد؟همایون یک هفته تمام درد کشید و آوا ناز کرد._

 کرد.اونم واسه خودشیرینی همایون رو درمان درومد،

 !واو_

 حلمه بود.شفاگر ا کرده.فمطم چون تنها تازه این یه نمونش بود،انمد از این کار_
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نگاهم و بازوش رو حمایت گرانه نوازش کرد.همایون دستش و دور شونه ی هانیه حلمه کرد 

مابینش با گوشی ور دادمهر چرخید.بیخیال جمعیت،مشؽول ؼذا خوردن بود و ناخودآگاه به سمت 

 اصال تو باغ نبود.میرفت.

 همایون!_

لبخندی نیه سرخ شده بود و دست همایون و توی دستش گرفته بود.به سمتشون برگشتم،لپای ها

 بهم زد و گفت:

 ما جایی کار داریم بچه ها،یک ساعت دیگه برمیگردیم!_

نگاهی به سر میز انداختم،بهین کنار الوند دست همایون و گرفت و سریع از سالن رفتن بیرون.

یانش گوش میداد،کالفگی توی صورتش و به حرؾ اطراف نشسته بود و خیلی خانومانه ؼذا میخورد

 بیداد میکرد.سوده ؼرید:

 بهین داره دیوونه میشه!_

 بعد به بازوی رادمان که کنارش نشسته بود کوبید و گفت:

 لضیه ازدواج چیه؟الوند چه مرگشه؟_

 رادمان با دستمال،دهنش و تمیز کرد و گفت:

 سوده مثل اینکه متوجه نیستی تو چه بحرانی هستیم نه؟_

 بهین اماده شد،لدرتشون و بگیرن دیگه!ازدواجشون چه ربطی به لدرتشون داره؟میتونن ولتی _

و به سوده چسبیدم تا صدای رادمان و بهتر بشنوم.گرمای زیادی و  ارنجم رو روی میز گذاشتم

 پشتم حس کردم و بعد صدای دادمهر رو،دلیما زیر گوشم شنیدم.

وابن.حتی برای اینکه اژدها هارو آزاد کنن،نیاز به رابطه چون باید برای دریافت لدرت،با هم بخ_

 دارن،حین رابطه،نیروشون به اوجش میرسه و لدرت آزاد کردن اژدهارو پیدا میکنن!

 سوده نگاه عصبانیش و به پشت سرم دوخت و با خشم گفت:

 چرا چرت و پرت میگی؟_

 رادمان بازوی سوده رو گرفت و گفت:

 .سوده،لطفا بذار برای بعد_

سوده دستش و از دست رادمان کشید بیرون و خواست داد و بیداد کنه که رادمان دوباره دستش و 

سوده هنوزم خشمگین بود ولی از کاری که میخواست گرفت و چیزی زیر گوشش زمزمه کرد.

 بکنه،منصرؾ شده بود.

کردم موهام  حسخواستم برگردم و صاؾ روی صندلیم بشینم که از پشت کامل رفتم تو بؽل دادمهر،

 و نفس کشید و بعد از چند ثانیه عمب کشید و زمزمه کرد:

 ید!ببخش_
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سعی کردم به روی خودم نیارم و صاؾ نشستم،سرم سنگین شده بود.مطمئنم که لپام گل انداخته بود.

 مشؽول ؼذام شدم.

نه لیوان الوند از جاش بلند شد و با چنگالی که توی دستش بود،چند ضربه به بدحدودا سه ربع بعد،

 ،شروع به صحبت کرد.زد و همه رو به سکوت دعوت کرد.بعد از اینکه همهمه ها خوابید

متاسفم که به این سرعت باید ازتون خداحافظی کنم تا با دوباره برای حضورتون تشکر میکنم._

 عذر من رو بپذیرید دوستان،همتون از وضعیت خبر دارید.حلمه تنها باشم.

بعد از حدود ده دلیمه،سالن جمعیت کم کم از سالن خارج میشدند.کرد،هرکس چیزی گفت و تشکر 

 و در آخر آوا! تمریبا تمام افراد حلمه حضور داشتن،به جز همایون و هانیه.تمریبا خالی شد

 الوند نگاهی به جمعیت انداخت و گفت:

 بمیه کجان؟_

و همایون هم لپاش داشت  همایون و هانیه،همون لحظه از در اومدن تو.هانیه لبخند بزرگی به لب

 هانیه دستش و تو هوا تکون داد و گفت:لرمز بود.انگار همه میدونستن اونا دارن از کجا میان.

 سالم همگی!_

به هیچ کس نگاه نکرد و گوشه ی سالن بعد خودش و توی بؽل همایون جا کرد.باالخره آوا هم اومد.

 ایستاد.الوند به همه نگاه کرد و گفت:

 لدرت های هم آشنا بشیم! ولتشه که با_

❊❊❊ 

 بهین:

 الوند اول از همه به خودش اشاره کرد.به افرادی که توی اتاق بودند نگاه کردم.

همتون من و میشناسید اما به هرحال برای تازه واردا یه توضیح مختصر از خودم شروع میکنم،_

 برگزیده ی اژدها هستم. سی و چهارساله،لدرت کنترل هر چهار عنصر و دارم ومعتمد،الوند .میدم

 به من اشاره کرد و ادامه داد:

 امیری هم کامال مثل منه.همسر آیندم،بهین _

من نمیخواستم باهاش ازدواج کنم،منکر کشش لوی که چرا این لضیه رو فراموش کرده بودم؟

 خب...اومم...لعنتی.من ازش خوشم میاد ولی خب دلیل نمیشه انمدربینمون وجود داره نمیشم،ولی 

 لعنت بهت.دوباره صداش توی گوشم پیچید:زود باهاش ازدواج کنم.

اول نیرویی که روش کنترل نداره رو بگه،بعد از اون نیروی آشنا شدید،هرکس لبال با هم خب،_

 .جایگزین خودش رو معرفی کنه

 آوا یکم جلوتر اومد و گفت:

 رو دوباره انجام بدیم!؟ الوند تو که از نیروی هممون خبر داری،چرا باید این کار بیهوده_
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.صورتش سخت و محکم شد،حاال متوجه شدم که این الوند اخم کرد،دستش و پشت کمرم گذاشت

مال زمان هاییه که میخواد لدرت و برتری خودش رو یاد آوری کنه.نگاه اخم آلودش حرکت الوند،

 رو به آوا داد و ؼرید:

همتونم،بهین جادوگر اژدهاس،االن نه ولی  آوا.با اول از همه،هیچ ولت جایگاهت و فراموش نکن_

 برای بهین خودتون رو معرفی میکنید.به زودی به کمک و حمایتش نیاز پیدا خواهید کرد.

الوند و به کفش های پاشنه بلند کرم رنگش چشم دوخت. آوا عمب کشید و سرش و پایین انداخت

 پوزخندی زد و اضافه کرد:

 لوی تر و کارآمد تره که باید مشخص بشه.م که مطمئنا یکی ،ما اینجا دوتا شفاگر داریدر ضمن_

به بازوی الوند چنگ زدم.الوند دست آزادش و روی دستم خشم نگاه آوا،باعث شد به خودم بلرزم.

 گذاشت و با این کارش انگار بهم آرامش تزریك کرد.

 خب،با همایون شروع میکنیم._

 و صاؾ کرد:همایون دستی توی موهای بهم ریختش کشید و گلوش

 خب... نیروی جایگزینم خوندن ذهن بمیس.البته...خب،من و که میشناسید.روی آتش کنترل ندارم،_

 بدون اجازه این کار و انجام نمیدم.پس خیالتون راحت باشه.

 دستاش و به هم فشرد.نفر بعدی هانیه بود:لبخند خجلی زد و 

 ایجاد توهمه.ی جایگزینم دیگه.روی آب کنترل ندارم،نیرو فکر کنم منم بشناسید_

،به ساحل نگاه کردم که این و گفت و ثانیه بعد خودم و الوند رو،رو به روی دریای آبی وسیعی دیدم

،پلک زدم و دوباره تو اتاق کنار بمیه با ماسه های سفید مزین شده بود.لبخندی روی لبم نشست

 بودم.

 عالی بود!_

م خم شد و ادای احترام کرد که باعث شد خندم هانیه پایین تیشرتش و از دو طرؾ کشید و یک

 نفر بعدی آوا بود:بگیره.

 شفاگره.روی آب کنترل ندارم و نیروی جایگزینم _

رادمان بود،تاحاال به این فکر نکرده بودم که رادمان هم جزو حلمه نفر بعد کوتاه،مختصر و مفید.

 دستی پشت گردنش کشید و گفت:باشه.

 لدرت کنترل حرکت اجسام با ذهنمه!رم و نیروی جایگزینم خب من روی خاک کنترل ندا_

 واو،داشت جالب میشد.دادمهر دستش و توی جیبش فرو کرد و گفت:

 دستکاری زمانه.روی خاک کنترل ندارم و نیروی جایگزینم _

 دستکاری زمان؟اون دیگه چی بود؟

 نشونم بده!_
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حالت های عجیبی دستاش و ،توی دادمهر سری تکون داد و دستش و از جیبش بیرون اورد

برای چند ثانیه ادامه داشت و بعد همه چیز به حالت چرخوند و بعد همه چیز اطرافمون ساکن شد.

 دوباره توضیح داد:عادی برگشت.

یک دلیمه زمان و به عمب برگردونم یا یک دلیمه به جلو میتونم برای یک دلیمه زمان و نگه دارم،_

 لی کابردیه!هر کس با من نبرد داشته،میتونه تاییدش کنه!ببرم.شاید به نظر مسخره بیاد و

رام حواسش نبود.حس کردم باید در حمایت از دادمهر این و گفت و نگاهش روی رامش نسشت.

 حرفی بزنم.

 و نیروت در کنارت ارزشمنده.هیچ چیز مسخره ای وجود نداره!مطمئنم که تو ارزشمندی _

 سوده سریع گفت:کی بهم کرد.دادمهر لبخندی زد و با سر تعظیم کوچی

 خاک کنترل ندارم و نیروی جایگزینم کنترل ذهن افراده!روی منم سوده هستم،_

 روی باد کنترل ندارم و نیروی جایگزینم شفاگره.رامش هستم،_

 :نوبت به سارا رسید،از رژ لب لرمزش خوشم میومد.با ؼرور به همه نگاه کرد و گفت

من آینده رو توی خواب هام  ندارم ونیروی جایگزینم...خب...روی آتیش کنترل من سارا هستم،_

 میبینم.البته گاهی والعیت،متفاوت از خوابم میشه!

 تا صدای حسین و شنید،اخم کرد.سارا روی صندلی کنارش نشست،

 کنترل الکتریسیته هستش. روی باد کنترل ندارم و نیروی جایگزینم_

 .دوباره آخرین نفر امیر سام بود

 کنترل خواب و بیداری افراده.کنترل ندارم و نیروی جایگزینم  روی آب_

واو،نیروی هرکس جالب و در عین حال ترسناک به نظر میرسید که با حرفی که الوند زد ترسناک 

 تر هم شد:

 باشه.،باید یه نیروی دیگه هم و بر اساس همین الگو من و بهین،تمام این نیروهارو یک جا داریم_

 حسین گفت:

 کردم تکمیل شدیم.فکر _

 هنوز نه.برای امشب کافیه،ممنون که اومدید.در روزای آینده میبینمتون!_

انمدر ذهنم این و گفت و به سمت در چرخید،چون بازوش و گرفته بودم تمریبا دنبالش کشیده شدم.

 درگیر بود که نفهمیدم کی به اتالم رسیدیم،با صدای سوده به خودم اومدم:

با تی؟چطور به خودت اجازه میدی لرار مدار عروسی بذاری بدون اینکه تو فکر کردی کی هس_

 هیچ کدوم از ما مشورت کنی؟هان؟

بیا،برای این ازدواج،همین االنم دیره.مثل اینکه امشب رادمان باید یه سر ببرتت  سوده به خودت_

یه الؾ بچه بیرون تا ببینی تو شب چه جهنمی تو این دنیا به پا میشه!خسته شدم از بس به تو 

 جواب پس دادم.
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جنی کنار رادمان و سوده ظاهر شد،لبل از اینکه سوده رگبارش و پر کنه،الوند سری برای جن 

 تکون داد و به رادمان گفت:

 مواظبش باش!_

 تو چشم به هم زدنی،رادمان و سوده ؼیب شدند.رامش بلند گفت:

 کجا بردیش عوضی؟_

ر گرفتش.الوند نفس های بلندی میکشید و چشماش لرمز خواست به سمت الوند حمله کنه که دادمه

 شده بود.مچم و بین دستای لدرتمندش گرفت و ؼرید:

 مثل اینکه باید به هر سه تاتون نشون بدم چه خبره تا به خودتون بیاید._

 دوتا جن،کنارمون ظاهر شدن و لحظه ای بعد شاهد صحنه ای دردناک بودم.

❊❊❊ 

 سوده:

 رادمان دستم و ول کرد،آستین لباسش و تا زدیه انبار بزرگ ایستاده بودیم. به چشم بهم زدنی،وسط

 و در همون حین گفت:

 آماده باش!_

ایستاد و با دماغ در انبار رفت.اخمام و کشیدم تو هم و پشت سرش راه افتادم که یهو بعد به سمت 

 ده ؼرید:از الی دندونای کلید شنگاهی به بیرون انداخت. رفتم تو کمرش.از الی در

 !حرومزاده ها_

 خبری نبود. از اون رادمان خندونبه سمتم برگشت،اخمای وحشتناکی روی صورتش بود و دیگه 

 بیا اینجا!_

سرش و کنار سرم بازوم و گرفت و با ضرب من و جلوی خودش کشید.از پشت بهم چسبیده بود،

 گذاشت و ؼرید:

گ نگاه کن،ببین با لجبازیای مسخره و بچه ردممون میاد.لشننگاه کن،ببین چه بالیی داره سر م_

 ،داری کار اون حرومزاده هارو راحت میکنی و کار مارو سخت!گونت

.گرگ بزرگی،روی دختر الؼر اندام و زیبایی لرار به صحنه ی رو به روم نگاه کردم،دلم به هم پیچید

 ،بیشتر بهش دلت کردم،اوه خدای من!داشت به دختر تجاوز میکرد.گرفته بود

مرد درشت ادمان صورتم و بین انگشت اشاره و انگشت شصتش گرفت و یکم سرم و چرخوند.ر

 هیکلی،بین دستای دوتا خون آشام گیر افتاده بود.

چسب پهنی روی لباش بود و به پهنای صورت اشک میریخت.رگای گردن و پیشونیش بیرون زده 

 بود و چشماش کاسه ی خون بود.
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حرومزاده ها.میدونی  دختره،زنش و برای تولید مثل انتخاب کردناون مرد و میبینی؟شوهر اون _

ذهنش و درگیر کردن که نمیتونه از کیه؟جزو رده آخره،تنها نیرویی که داره،نیروی خاکه،ولی انمدر 

 لدرتش استفاده کنه!

 در و باز کرد،در همون حین گفت:دست و صورتم و همزمان با ضرب ول کرد و 

 زنده بمون! هر کاری میکنی،بکن.فمط_

 به جنی که همراهمون بود نگاهی انداخت و گفت:

 ولتشه یکم شکار کنیم!_

یکی از خون از اتاق رفتم بیرون،.،نعره ی کریهی توی گوشم پیچیدبه محض بیرون رفتنش از اتاق

گالویز بود،جنی که همراهمون بود از پشت به خون آشام حمله کرد،دستش و توی  آشام ها،با مرد

 کرد و للبش و بیرون کشید،اون هم نعره ای کشید و خاکسترش توی هوا پخش شد.سینش فرو 

صدای ؼرش بلندی از سمت چپم شنیدم،به همون سمت چرخیدم.گرگ بزرگی تو فاصله ی ده متری 

 ،حالت حمله به خودش گرفت.ازم

ی این  همهبه راد نگاه کردم،تیشرتش و درآورده بود و داشت اون رو روی بدن دختر می انداخت.

 رادمان بهم نگاه کرد،گرگ یکم عمب رفت و یهو به سمتم دوید.اتفالا توی چند ثانیه رخ داد،

به شونه دهن بزرگش رو باز کرد،چشمام و بستم و سرم خشکم زده بود،گرگ به یک لدمیم رسید،

 ی راستم چسبوندم.

ناله ی بلندی در گرمای نفس گرگ روی پوستم نشست و لحظه ی بعد،سرمای انبار جاش رو گرفت.

 انبار پیچید،چشمام و باز کردم و محو تصویر رو به روم شدم.

گردن گرگ،بین بازوهای رادمان بود،موهای طالییش روی چشماش ریخته بود.تمام عضالتش 

جنازش و پوست سفیدش به لرمزی میزد.ولتی جنازه ی اون عوضی رو ول کرد، منمبض شده بودند

 و نگاه سبزش و به من دوخته بود. نفس نفس میزدتبدیل به یک مرد شد.رادمان 

با صدای داد کسی،باالخره چشمام تمام تنش رو رصد میکرد،نمیتونستم جلوی خودم و بگیرم.

 تونستم نگاهم و از رادمان بگیرم و به مرد دردمند رو به روم نگاه کنم.

شد.دختر،تیشرت رادمان  توی سینم حبث،نفسم رد نگاهش و گرفتمانبار خیره شده بود،به لسمتی از 

 و پوشیده بود،گلوله آتیشی توی دستش بود و اشک میریخت.

 خواهش میکنم عشمم،ما از پسش برمیام!_

آتیش و تهدید وار به سمت راد  دختر با گریه سرتکون داد.رادمان چند لدم بهش نزدیک شد و دختر

 .به دختر التماس میکردنشونه رفت.مرد گریه میکرد و در همون حین 

بعد از چند دلیمه که التماس هاش راه به جایی نبرد،نگاه دردناکش و به رادمان انداخت.رادمان 

 شروع به حرؾ زدن کرد:

،ما بهار،ما یه شفاگر جدید داریم،مطمئن میشم که نمطه ای تو شکمت نمونه،نجاتت میدیم دختر_

 ازپسش برمیایم!
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صدای و پایین انداختم و به دستام نگاه کردم. ،از نگاهش خجالت میکشیدم.سرمبهار به من نگاه کرد

 ،للبم و لرزوند و باعث شد از خودم بدم بیاد.شکسته ی دختر

 من نمیدونم...باهاش کنار بیام!_

 .صدای گریه مرد بلند تر شد

 بهار خواهش میکنم!_

 من و ببخش عشك من!_

تمام رگ ظه ای بعد،به دختر نگاه کردم،آتیش توی دستش رو آروم به پوستش نزدیک کرد و لح

آزاد شد.انمدر شدت نیرو های تنش مشتعل شد،سرش و به سمت باال گرفت،انرژی زیادی از دختر 

 .زیاد بود که من رو محکم به دیوار پشت سرم کوبید

برای چند لحظه گیج بودم و هیچ صدایی نمیشنیدم.بعد از چند دلیمه زجه های مردونه ای گوشم و 

 ،اخم داشت.د آورد.رادمان کنارم نشستللبم و به درپر کرد که 

 دیدی با لجبازیت داری به کی کمک میکنی؟_

به سمت مرد رفت ازم رو گرفت،حتی کمکم نکرد از جام بلند شم.به زور نشستم،تمام تنم کوفته بود.

 جن کنارم نشست و بهم کمک کرد روی پاهام وایسم.و محکم بؽلش کرد.

محافظت کنن بانو.بعضی ها به حمایت کسی لوی تر از  همه لوی نیستن تا بتونن از خودشون_

 خودشون نیاز دارند.

 کامال منظورش و درک کرد.رادمان به سمتمون اومد،هنوزم اخم داشت.شرمنده بودم.

خیلی جاهای دیگه ام ممکنه این اتفاق بیوفته سوده،ولی ما نمیتونیم این حرومزاده هارو پیدا _

 ی الوند خیلی ضعیفه.کنیم، فمطم به خاطر اینکه نیرو

 چیزی برای گفتن نداشتم،پر از احساس شرمندگی بودم.

اینهمه دردسر نداشتیم!پس به جای درضمن اگر مادرت به سرش نمیزد و شمارو از اینجا نمیبرد،_

 الوند باید به مادرت شکایت کنی دختر.

ی توی دستای لویش مچم و با بی میلاز اینکه اینهمه حك داشت و دهنم بسته بود حرصم میگرفت.

 گرفت و لحظه ای بعد جلوی در اتالم بودیم.

 فردا تمرین و شروع میکنیم،برو استراحت کن!_

این رادمان و دوست نداشتم،ؼم سنگینی روی للبم بود.رفتم توی اتاق و در و بستم،به در تکیه دادم 

 مرد و ...،از شرمندگی،از ؼم،از درد تو چشمای و آروم پشت در نشستم.اشکام روون شد

❊❊❊ 

 دادمهر:

 الزم بود ببینن چه بالیی داره سر مردممون میاد.نگاه ترسیده ی رامش از ذهنم بیرون نمیرفت،ولی 

 و در آخر از حال رفتنش،من رو تحت تاثیر لرار داده بود. افراد زخمی تالشش برای ترمیم
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در آهنی و باز تم.بعد از اینکه رامش و توی تختش گذاشتم،راه پشت بود للعه رو پیش گرف

 کردم،الوند و رادمان هم اونجا بودند.اینجا تمریبا پاتولمون بود.

 سالم!_

رادمان نگاهی به سمتم رو توی جیب هودیم فرو کردم.کاله هودیم و روی سرم کشیدم و دستام 

 انداخت،روی لبه حفاظ نشستم و سری براش تکون داد.رادمان گفت:

 ردیم؟توام حس میکنی یکم زیاده روی ک_

 !_زیاده روی؟نه اصال.دخترا باید بدونن اطرافمون چه خبره

 باالخره الوند به حرؾ اومد:و به الوند نگاه کرد.راد به ستون پشتش تکیه داد 

 و بهین تمریبا ؼش کرد. ما تو یه کشتارگاه ظاهر شدیم_

 به سمتمون برگشت و لبه حفاظ پشتش نشست.دستاشو روی سینه گره زد و گفت:

،فیلیپ زخمی شد،فمط تونست محافظت از بهین نتونستم اون حرومزاده هارو از بین ببرم برای_

 .نمیدونم دووم میاره یا نه.مارو برگردونه

 دستش و روی صورتش کشید،کالفگی توی صورتش بیداد میکرد.

 اونجا،ولی اونا رفته بودن. ،دوباره رفتمتو اتالشولتی بهین و گذاشتم _

 ید و گفت:رادمان نفس عمیمی کش

 پیداشون میکنیم الوند._

 گفت:الوند سری تکون داد و 

 .حسینم مشکوک شدهبه سارا اعتماد ندارم،حواستون بهش باشه._

به سمت در راه الوند تکیش و برداشت و دلم میخواست میتونستم از بار مسئولیت برادرم کم کنم.

 افتاد و در همون حین گفت:

یه جشن کوچیک توی للعه میگیریم،با اعضای کنیم،پس فردام از فردا تمرین دخترارو شروع می_

 و بمیه رو دعوت میکنیم. ،جشن بزرگی میگیریم.بعد از تموم شدن همه ی این ماجراهاحلمه

ؼم داشت.سری برامون تکون داد و رفت.رادمان در و باز کرد و به سمتمون نگاه کرد،نگاهش 

 گفت:

 .فواد داؼون بود،ازم خواست به لیست اضافش کنم.مبهار و از دست دادیم،نتونستم نجاتش بد_

 کاری بکنیم.برای بهار ناراحت شدم.مثل اینکه فمط من و رامش تونستیم _

 همه ی عصبانیتم و سر سوده خالی کردم،حتی بهش کمک نکردم از جاش بلند شه!_

 رادمان دستاش و به صورتش کشید و نفسش و با شدت به بیرون فرستاد.

 ت کنم،خیلی خستم.میرم استراح_
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لبه تکیه دادم.به جنگل رو به روم نگاه کردم که رادمان هم رفت.به سمت لبه پشت بوم رفتم و به 

 .حرکت کوچیکی پایین دیوار توجهم و جلب کرد

یکم خم شدم و پایین و نگاه کردم،از این ارتفاع بلند فمط میتونستم نمطه ی لرمزی رو کنار دیوار 

 نمیپوشید جز.... ببینم.اینجا کسی لرمز

❊❊❊ 

 بهین:

نفس عمیمی کشیدم و بخار روی آینه رو با دستم پاک کردم.اتفالای دیشب از ذهنم بیرون 

 و به خودم نگاه کردم. .دستام و روی لبه ی روشویی بزرگ توی حمام گذاشتمنمیرفت

ام گونه اشک،برای تمام اون آدمایی که دارن عذاب میکشن و شکار میشن،لوی باش.لوی باش بهین

 تا خودم و جمع و جور کنم. اشک ریختن،میتونست کمی کمکم کنههام و خیس کردند،چند دلیمه 

 ،سریع آب و باز کردم تا صورتم و بشورم و در همون حین گفتم:با صدای در به خودم اومدم

 بله!_

 بهین._

ی نداشت.اگه ولی اون تمصیر از روی الوند خجالت میکشیدم.دلم میخواست از دستش ناراحت باشم

 مامان مارو نمیبرد،االن انمدر با این مکان و لدرتامون ؼریبه نبودیم.

 بله._

 .اومدم ببرمت اتاق تمرین_

 چند دلیمه بهم فرصت بده،االن میام._

تند تند لباسام و پوشیدم.موهای تمریبا کوتاهم و محکم بستم که سریع حوله رو از تنم درآوردم و 

 اره نگاهی به خودم انداختم،مشتم و گره کردم و گفتم:دوبتوی دست و پام نباشه.

 .تو میتونی_

توی تیشرت جذبی که سریع از حموم زدم بیرون.الوند پشت پنجره ایستاده بود،هیکل بی نمصش 

 تنش بود،حسابی دلبری میکرد.ببند بهین جان!

 حاضری!؟_

 آره بریم._

تی که نمیتونستم از تو چشماش به سمتم برگشت و تو چشمام نگاه کرد.عمیك،پر از احساسا

 .نتونستم زیر گرمای نگاهش تاب بیارم،چرخیدم و به سمت در رفتم:بخونم

 بمیه هم میان برای تمرین؟_

 هرکدوم جدا جدا تمرین میکنید،البته فعال!_
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در اتاق و باز کردم که دست الوند روی در نشست و دوباره در و بست،گرمای تنش رو،روی کمرم 

 مدر بهم نزدیک بود که بوی عطر بدنش هم میتونستم حس کنم.انحس میکردم.

 برگرد._

 نمیتونستم به چشماش نگاه کنم.ناخودآگاه به حرفش عمل کردم و توی آؼوشش چرخیدم.

 به من نگاه کن بهین._

این و گفت و انگشت اشارش و زیر چونم گذاشت.سرم و به سمت باال کشید،مجبور شدم تو چشماش 

 نگاه کنم.

لدرتامون و میتونیم به دست یزایی هست که باید بهت بگم بهین.در مورد اینکه چجوری یه چ_

 بیاریم و چجوری میتونیم یکیش کنیم.

 تنم داغ شده بود.گونه هام گر گرفت از این همه نزدیکیش.

 میشنوم!_

 نگاهش از چشمام،روی لب هام افتاد.دوباره به چشمام نگاه کرد.

شب مهمیه.یه چیز ازت میپرسم ولی خواهش میکنم جبهه ردا شب،میدونم برات زیادیه،ولی ف_

 ،اوکی؟والعیت و بهم بگو فمط.نگیر

نگاهش به گردنم کشیده شد.چند لحظه چشماش و بست و نفس عمیمی سری به تایید تکون دادم،

 کشید.ولتی دوباره چشماش و باز کرد،نگاهش طوفانی بود.زیرلب گفت:

 لعنتی!_

 اخت،ولی فمط یکم.یکم بینمون فاصله اند

 تو باکره ای؟_

 از سوالش جا خوردم،میخواستم اخم کنم که سریع گفت:

تمریبا دوبرابر ،مهم نیست بهین.لرار بود جبهه نگیری.اگه باکره باشی،خب،لدرتمون اگه نباشی_

 میشه،اگه نباشی فمط همون لدرت اصلی رو میگیریم.

 من باکره ام._

 یا.هوؾ،چمدر سخته حرؾ زدن باهاش خدا

 !خوبه_

 :صبر کن ببینم،چه ربطی داشت!؟انگار سوالم و از تو نگاهم خوند

 برای داشتن نیروی اژدها آماده بودی...برای گرفتن لدرت،باید با هم بخوابیم.بعد از اون،هرولت _

 بهت گفتم:با تعجب بهش نگاه میکردم و در عین حال از گرمای عجیب اتاق هم متعجب بودم.با 

 خب!_
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 باید با هم باشیم و حین رابطه لدرتمون رو برای آزاد کردن اژدها به اوج برسونیم.دوباره _

 هنگ کرده بودم.نمیگم از الوند خوشم نمیاد ولی خب،چی بگم!مؽزم خالی شده بود.

،مطمئنا االن احساساتت فرق میکرد.من خیلی بهین من والعا متاسفم،اگه مادرت شمارو نمیبرد_

به مردم کمک کنم و لی من باید خیلی سریع نیروهام و تکمیل کنم تا بتونم متاسفم که اینجوری شد و

 وظیفم و به درستی انجام بدم.

 سری به تایید تکون دادم و گفتم:

 ،خب...امیدوارم بتونم کنار بیام.اوم...تا فردا ولت زیاده_

 بهم نزدیک شد و آروم گفت:

 خوبه!_

پشت انگشت اشارش رو روی ش ؼرق میشدم.به چشماش نگاه کردم،داشتم تو عسلی گرم چشما

 ،ناخوداگاه چشمام بسته شد و به لمسش پاسخ دادم.پوست صورتم کشید

.درست همون سایه اش که روی صورتم افتاد،ضربان للبم باال رفت.نفسش و روی پوستم حس کردم

مام و باز کردم .با تزس چشلحظه ای که فکر کردم االنه که ببوستم،یه از خدا بیخبر به در اتاق کوبید

 و با صورت اخموی الوند رو به رو شدم.

 بله._

 رادمان از پشت در گفت:

 الوند اومد دنبالت یا من ببرمت؟_

 چی میگفتم؟به الوند نگاه کردم که خودش همون لحظه گفت:

 هستم._

 اوکی،سالن تمرین میبینمتون!_

در آخر فمط س عمیك کشید و الوند پوؾ کالفه ای کشید و با دستاش صورتش و پوشوند.چندتا نف

 گفت:

 بریم._

 من و کنار زد و در اتاق و باز کرد،زودتر از من از اتاق رفت بیرون و صداش و شنیدم که گفت:

 بجنب بهین!_

یهو به سریع از اتاق زدم بیرون و سعی کردم فراموش کنم چند لحظه پیش میخواست من رو ببوسه.

 سمت من برگشت و گفت:

نیازی نیست که بازم رابطه جنسی داشته باشیم،پس خیالت ری که باید با هم باشیم،بعد از این دوبا_

 راحت باشه،اوکی!؟

 حرصم گرفت،حاال انگار من کشته مرده ی خوابیدن با اینم.اخم کردم و گفتم:
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 خیلی هم عالی!_

خره .الوند یاالاحساس حمارت میکردملبر خودت و کندی الوند،به زانو درمیارمت.ببین کی گفتم!

عصبانیت زیادی درونم حس میکردم،آروم باش بهین،نفس راه افتاد.نگاهشو از روم برداشت و 

 عمیك بکش!

❊❊❊ 

 سوده:

 .رادمان وسط اتالم ایستاده بود و منتظر نگاهم میکرد.به سمت کمد رفتم و هودی پوشیدم

 خب...کجا میریم؟_

 رادمان دستاشو تو جیب هودیش کرد و گفت:

 زیر زمین._

به سمت در یکم اخم داشت و این با رادمانی که چند روز اخیر دیده بودم،کلی فرق داشت. هنوزم

رفت و منم دنبالش راه افتادم.به طبمه هم کؾ للعه رفتیم.جلوی در سنگی بزرگی ایستاد و به 

 چند لحظه بعد رامش و دادمهر هم بهمون اضافه شدند.دادمهر گفت:ساعتش نگاه کرد.

 دیدم.زیر دیوار  دیشب شنل لرمزی رو_

رادمان چشماش رو موشکافانه ریز کرد و به دادمهر نگاه کرد که دادمهر با چشم به باال اشاره 

 کرد.

 اها،خب؟_

رام دستش و دور بازوم حلمه کرد و سرش و دادمهر نگاهی به من و رام انداخت و سری تکون داد.

 گذاشت روی شونم.

 رام!خوبی؟_

 خوبم عزیزم،فمط یکم خستم!_

با لحنی که یکم تمسخر فس عمیمی کشیدم و به پسرا نگاه کردم،تا کی لرار بود اینجا وایسیم!ن

 لاطیش بود گفتم:

 اینجا تمرین میکنیم؟_

 رادمان از روی شونش نگاهم کرد و بعد از چشم ؼره ای که بهم رفت،گفت:

 صبر داشته باش!_

 داد: رادمان و مخاطب لراردادمهر بهمون نگاه کرد و پسره ی پرو.

 کلوپ نرفتی؟_

 نه._
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 امشب  یه سر بزنیم،نظرت چیه؟_

همون لحظه در بزرگ باز شد.همگی به سمت در رادمان سری به تایید تکون داد و 

 دادمهر به در باز شده اشاره کرد و گفت:.چرخیدیم

 خانوما ممدم ترن!_

هم به سمت راه پله ی  رامش دستم و کشید و باذهنم مشؽول بود و از همه مهم تر،دلتنگ بابا بودم.

یک متر وصل دیوارا از سنگ بود و راه پله با المپ هایی که هر باریکی که پشت در بود رفتیم.

 از پله ها رفتیم پایین.شده،روشن بود.

و باالخره وارد سالن اصلی شدیم.نفسم  از اخرین پله پایین رفتیم و راه روی کوتاهی رو طی کردیم

ند بخش تمسیم شده بود و هر لسمت با دیوارای شیشه ای از هم جدا ،سالن به چتوی سینه حبث شد

 ولی بیشتر تمرین رزمی بود.،.تو هر لسمت گروهی در حال تمرین بودندشده بودند

 تمویت نمیکنیم؟مگه اینجا نیروهامون و _

 دادمهر کنارم ایستاد و گفت:

مرکز کنی،میتونی لدرتت هم .ولتی بتونی به راحتی تتمرین رزم،باعث میشه تمرکزت بیشتر بشه_

 لدرت بیشتری داری.گسترش بدی!هرچی مهارت رزمیت باالتر باشه،

 این رو گفت و دستش و پشت کمر رامش گذاشت و به سمتی راهنماییش کرد.

 کجا؟_

 دادمهر از روی شونش بهم نگاه کرد و گفت:

 های مخصوص! باید جدا جدا تمرین کنید،توی اتاق_

 و گفتم:به رادمان نگاه کردم 

 اتاق مخصوص دیگه چیه؟_

 جلوتر از من راه افتاد و گفت:

 دنبالم بیا متوجه میشی!_

دیگه این رفتارش داشت عصبانیم میکرد،دنبالش رفتم و بدون توجه به جمعیتی که اونجا بودن 

 .دستش و کشیدم و به سمت خودم برگردوندمش

 باه کردم،فمط تمومش کن رادمان!میشه این رفتار مسخرت و تموم کنی؟خیلی خب فهمیدم اشت_

با انگشت اشارش زد روی لفسه دستش و از دستم بیرون کشید و صورتش و نزدیک صورتم کرد،

 سینم و از الی دندونای کلید شدش ؼرید:

.میدونی چرا؟چون حس همدردی نداری.دیشب جلوی چشمم،گذشته تو هنوز نفهمیدی چه خبره_

تو از رفتار من عصبانی م و همین جوری از دست دادم،برام تکرار شد،دختری که دوستش داشت

 ای،ولی نمیتونی دردم و حس کنی،میدونی چرا؟چون بی احساس ترین ادمی هستی که دیدم.
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 شوکه بهش نگاه کردم،خدای من.نفسم باال نمیومد،من از بچگی توی بروز احساساتم مشکل داشتم

 بود.ولی کسی تا حاال این موضوع رو توی صورتم نکوبیده 

هنوزم صورتش نزدیک صورتم بود و نفس داؼش روی جای انگشتش روی سینم درد گرفته بود.

 للبم گذاشتم،نفس بکش سوده.پوستم پخش میشد.دستم و روی 

 تاحاال کسی بهت نگفته بود چمدر یخی؟بهتره اسمت و بذاریم ملکه یخی،هوم؟چته؟_

نفس عمیمی بکشم،توی چشمای طوفانی  باالخره تونستمنمیخواست تمومش کنه.لعنت بهت رادمان.

 نگرانی داد.و وحشیش نگاه کردم،به آنی عصبانیت تو چشماش،جاش و به 

 سوده._

 یه لدم عمب رفتم،نفس دیگه ای کشیدم و گفتم:

 اتاق تمرین کجاست؟اتاق..._

 من..._

 اجازه ندادم حرؾ بزنه.

 کجاست؟_

 و دستی تو موهاش کشید. نفسش و کالفه فوت کرد

 ین طرؾ.از ا_

شکستن للبم و حس میکردم،ولی چرا؟چرا این مرد تونست للبم و بشکنه؟دنبالش راه افتادم،حاال که 

 پس منم یخ و بهتون نشون میدم،به همتون!میگی من ملکه یخی ام،

❊❊❊ 

 رامش:

به دختر رو به روم زول زده بودم،موهای بلند مشکیش و دم اسبی باال بسته بود که چشماش و 

بینی متناسب و لب های پری که با رژلب لرمزی که زده بود،تمام توجهت رو نشون میداد،کشیده تر 

 به خودش جلب میکرد.

با بندهای ضربدری به هم متصل شده بود و تیپش با تاب تنگ دو بنده ای تنش بود که جلوش 

نیم بوت های تیمبر مشکیش تکمیل میشد.یه ابروش و باال انداخت و شلوار جذب چرمیش و 

 نگاهش و با پوزخند از من گرفت و به دادمهر نگاه کرد:

 خب!_

دادمهر دستاش و توی جیب شلوارش فرو کرده بود و به دیوار پشتش تکیه داده بود.لبخند شیطونی 

 زد و گفت:

 ،الوند گفت امروز با تو شروع کنه!باید اموزش ببینه_

 چرا خودت اموزشش نمیدی؟_
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 .اخماش یکم رفت تو هم و گفت:و از دیوار گرفتدستاش و از جیبش دراورد و تکیش 

 امروز یکم کار دارم،از فردا خودم باهاش تمرین میکنم._

 دختر سری تکون داد و گفت:

 چه نیرویی داره؟_

 عضو حلمس،حواست به رفتارت باشه!_

 پوزخندی به دختر زد و به ساعتش نگاه کرد،بعد دوباره رو به دختر گفت:

 میخوام شب که اومدم نصؾ راه و رفته باشه.ی باید راه بندازیش؟راحیل،میدونی که چجور_

با وحشت به دادمهر نگاه کردم که لبخند کوچیکی اونم با این؟یعنی من تا شب لرار بود اینجا باشم؟

 زد و گفت:

 ساعت هشت میام دنبالت._

 :این و گفت و رفت.به مسیر رفتنش خیره شده بودم که با صدای راحیل به خودم اومدم

 اسمت چیه؟_

 بهش نگاه کردم،جذبه ی خاصی داشت.

 رامش._

 خب رام،آماده ای شروع کنیم؟از این به بعد رام صدات میکنم،_

 من نمیدونم باید چیکار کنم!_

 به سمتم اومد و دورم چرخید:

 کنترل داری؟رو چه عناصری _

 طرز حرؾ زدنش هم بهم استرس میداد.

 آتیش!روی...آب،خاک،_

 چیه؟جایگزین باد _

 انگار متوجه تردیدم شد:!نمیدونستم میتونم از لدرتم بهش بگم یا نه

 اگه نمیخوای بگی ایرادی نداره._

 جلوم ایستاد و گفت:

 با این شروع کنیم؟چطوره _

و دستم و روی شکمم گذاشتم و خم شدم.ته گلوم به  و لحظه ی بعد نفسم از درد توی سینم حبث شد

 کی کشیدم که صداش و شنیدم:نفس دردناسرعت طعم خون گرفت.
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اون حرومزاده ها،چند برابر این درد و تو بدنت به وجود میارن،ضربه ی من خیلی آروم _

 بود.صاؾ وایسا!

 جذبه ی تو صداش باعث شد سریع خودم و جمع و جور کنم و صاؾ بایستم.

از لدرتات و  هر لحظه باید آماده باشی،خون آشام ها انمدر سریعن که تا بخوای به خودت بیای_

،بتونی با دست استفاده کنی،تیکه پارت میکنن.لبلش باید بتونی سرعتت و به سرعت اونا برسونی

 .خالی ام از پسشون بربیای

 لبام از درد خشک شده بود،دوباره جلوم وایساد:دهنم طعم آهن میداد.

گ و از پا بندازه،فمط لدرتی توی دستاته که میتونه توی چند ثانیه یه گرتو یه آدم معمولی نیستی،_

 باید آزادش کنی.

 یاد شبی که عمو منوچهر مرد افتادم،بهین با یه دست گلوی گرگ و فشار داد و کارش و تموم کرد.

 ذهنت باید متمرکز بشه رام،یکبار که متمرکزش کنی،راهش و یاد میگیری!_

 گارد گرفت و با پوزخند گفت:

 یاال،از خودت دفاع کن._

دیگه ای زیر چونم زد و من و پخش زمین کرد.از درد نمیتونستم تکون و همون لحظه مشت 

 و معترضانه گفت: و از هم باز کردردستاش  ،بخورم،باالی سرم ایستاد

 یاال رام،آزادش کن!_

 دوباره گارد گرفت:به سختی از جام بلند شدم،کل صورتم درد میکرد.

 ه!یاال.تمرکز کن،روی حرکاتم،اونولت میبینی چه اتفالی میوفت_

بهم مهلت فکر کردن نداد و مشت بعدیش روی استخون گونم نشست و چشمام سیاهی رفت و 

 دوباره پخش زمین شدم.

 دیگه داری حوصلم و سر میبری رامش!_

دستم گرم شد و بعد از چند لحظه خبری دستم و روی گونه ی آسیب دیدم گذاشتم تا از دردش کم کنم،

 از درد نبود.راحیل با بهت گفت:

 یه شفاگر!_

چشمام و باز کردم و بهش نگاه کردم،ضربه های محکمی بهم زده بود که لدرتش از دستای یه زن 

اگه اون میتونه،پس منم میتونم.یاال رامش،به خودت بیا!نفس عمیمی کشیدم و از جام بلند بعید بود.

 مثل خودش گارد گرفتم،لبخند جذابی زد و بلند گفت:شدم.

 ایول،همینه دختر!_

 اردش و باال آورد و گفت:گ

روی حرکت من تمرکز کن،هر دفعه سعی میکنم حرکاتم و سریع تر کنم،فعال روی دفع حرکات و _

 اتیشی من! دفاع از خودت تمرکز کن تا برسیم به حمله دختر
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از اسمی که روم گذاشت خندم گرفت،دوباره میخواست بی هوا بهم ضربه بزنه اما اینبار حواسم 

 و در کمال تعجب جا خالی دادم. ،مشتش رو دیدم که به سمت شکمم میرفتدکامال جمع بو

،هیچ صحنه ی اهسته ای درکار نبود،کامال مشتش رو با همون سرعتی با بهت به راحیل نگاه کردم

 که میومد دیدم و بدنم به همون سرعت واکنش نشون داد.

 راحیل لبخند دیگه زد و گفت:

 عالیه!_

که با سرعت هرچه تمام تر به سمتم میومد و من تونستم با تمرکز روی بالفاصله مشت هاش بود 

 حرکاتش،ضربه هاش رو دفع کنم.

نمیدونم چند ساعت بود که داشتیم تمرین میکردیم،راحیل مشت اخرش و به سمت صورتم آورد که 

 جا خالی دادم و مشتم رو توی پهلوش فرود آوردم.ناله ی خفیفی کرد و دست از کار کشید.

 احیل،خوبی!؟ر_

 دستش رو روی پهلوش گذاشت و با خنده ی کجی گفت:

 خوبم،ولی ناز شصتت دختر،چه ضرب دستی داری!_

 معذرت میخوام،خیلی دردت گرفت._

 .نه زیاد،بیا یکم استراحت کنیم،بعدش استراتژی حمله رو بهت یاد میدم_

 .روی نیمکت گوشه اتاق نشستیم،هردو خیس عرق بودیم

 !بذار کمکت کنم_

 خواستم دستم و روی پهلوش بذارم که اجازه نداد و گفت:

 خودش خوب میشه!_

به چشمای لهوه ایش نگاه کردم.حاال که چندین ساعت با هم بودیم،فهمیدم که اون یه زن فوق 

جذاب و لد بلندی پشت  چند تمه به در اتاق خورد و هردومون به سمت در نگاه کردیم،مردالعادست.

 یبایی به لب داشت و به راحیل زول زده بود.در بود که لبخند ز

 در حالی که به سمتمون میومدبهش اجازه داد وارد شه و مرد سریع اومد تو اتاق وراحیل با دست 

 گفت:

،ظاهرا خودش نمیتونه اونجور که داشتم میرفتم پیش الوند برای آموزش بهین کمکش کنم_

 اصطالح دلش نمیاد سخت بگیره بهش!.به خاطر پیوندی که بینشونه،به باید،تمرینش بده

به راحیل رسید،کمرش و گرفت و بلندش کرد.لباش و روی لبای راحیل گذاشت و مشؽول بوسیدنش 

شد.چشمام اندازه توپ تنیس شده بود.بعد از چند ثانیه متوجه شدم بهشون زول زدم و کارم چمدر 

 بی ادبانست.

توی بؽل مرد با احتیاط به سمتشون نگاه کردم. نمیدونم چند دلیمه گذشت،با خنده ی نخودی راحیل

 ،رو به مرد گفت:ایستاده بود و با خنده به من نگاه میکرد
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 آریا. هنوز عادت نداره_

 آریا لبخند جذابی زد و گفت:

 شه دیگه. باید از یه جایی شروع_

 و گفت: بوسه کوتاه دیگه ای به لبای راحیل زد

 اینم دوپینگ برای ممابله با الوند._

 کنجکاو پرسیدم:

 چرا ممابله؟_

 آریا راحیل و ول کرد و گفت:

باید بفرستمش بره تا بتونم مثل راحیل،بهین و اموزش بدم.اگه الوند اونجا باشه،اجازه این کار و _

 نمیده!

 کی به سوده اموزش میده؟_

 فکر کنم مهدیار،البته اولش رادمان یکم باهاش تمرین کرد بعد مهدیار و صدا زد._

 احیل نگاهی انداخت و گفت:به ر

 عشمم. من دیگه باید برم_

 راحیل آریا رو بدرله کرد و همین که به سمتم برگشت گفت:

 جفتت جلوی بمیه عادیه.ولی فمط بوسیدن عادیه،حواست باشه!اینجا بوسیدن _

 یکم درجا زد و چنتا مشت تو هوا پروند و گفت:هردو خندیدیم،

 حاضری رام رام؟_

ده بودم.بی صبرانه منتظر روزی بودم که اون د،از همین االن عاشك این کار شلبخندم پررنگ ش

 حرومزاده هارو تیکه پاره کنم.با انرژی که وجودم و پر کرده بود گفتم:

 چجورم!_

 راند دوم شروع شد و هر لحظه بیشتر عاشك ماهیتم شدم.

❊❊❊ 

 الوند:

این نشون میداد اونجوری که باید،نمیتونم و  کالفه شده بودم،بهین ضرباتم رو به راحتی دفع میکرد

 بهش آموزش بدم.

مشت اخرم رو به سمت شکمش بردم که مچم و بین دستای ظریؾ و در عین حال لدرتمندش گرفتم 

 چرخوند،مشت محکمش رو توی دماؼم فرود آورد.و 
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و رخندش صدای پوزنمیتونستم از کل نیروم استفاده کنم و این یعنی بهین نمیدونست با چی طرفه.

 شنیدم و پشت بندش صدای پر از تمسخرش:

 خوبی؟_

اینجوری نمیشد،باید تعلیمش عمیمی کشیدم و دستم و روی دماؼم گذاشتم تا از دردش کم کنم. سنف

 و به بهترین مربیم میسپردم تا امادش کنه!

 گفت:سری برای بهین تکون دادم و شماره ی آریا رو گرفتم،همین که جواب داد زد زیر خنده و 

 اومدم._

از اینکه میدونست درمونده شدم،اصال احساس شرم نمیکردم.پیوند لوی ای بین من و بهین 

و عشك چیزی بود که  مادرم همیشه میگفت این پیوند کمک میکنه تا ما بیشتر عاشك هم باشیمبود،

 یه حس خیلی لوی بهش دارم.ما این وسط کم داشتیم.من عاشك بهین نیستم ولی 

 یدیم؟ادامه نم_

احساس مالکیت عجیب و لوی ای روی این دختر به چشمای عسلی زیبا و دل فریبش نگاه کردم.

 داشتم و این چشم ها،مطمئنم یه روز من و از پا درمیارن.

 تصمیم گرفتم با آریا ادامه بدی!_

 ابروهاش و باال انداخت و چیزی نگفت.همون لحظه رادمان بهم زنگ زد:

 بله!_

...._ 

 دلیمه دیگه میام.اوکی،چند _

باید میرفتم باال،با اینکه اصال دلم نمیخواست بهین و اینجا تنها بذارم.میدونستم اگه اینجا بمونم 

 نمیذارم آریا کارش رو انجام بده.

بر خالؾ همیشه که باالخره اومد.لباش لرمز بود و رد رژلب لرمزی بین ریش هاش مشخص بود.

 رد که اصال با صورت رنگیش نمیخوند.لبخند به لب داشت با اخم نگاهمون ک

،برای دووم اوردن در سعی کردم جلوی خندم رو بگیرم،مطمئن بودم این جذبه ای که گرفته بود

 برابر جادوگر اژدهاست.

 سری تکون داد و گفت:نگاهی به بهین انداخت و 

 بهین!_

 سر.از اینکه اسم کوچیکش رو صدا زد،للبم لرزید.آروم باش الوند،اون آریاس پ

به بهین نگاه کردک،خوشبختانه تحت تاثیر جذبه ی آریا لرار گرفته بود و از پوزخنداش خبری 

 نبود.
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.تا جایی که میتونی بهش سخت بگیر و جلو آریا من باال یه سری کار دارم،برای شام میام دنبالش_

ش و خودم بهش تمرینای رزمیش از این به بعد با تو،بمیببرش.باید تا آخر این هفته آماده باشه،

 اموزش میدم.

دستاش و پشتش گره زد.از لوی آریا سری به تایید تکون داد،پاهاش و به عرض شونه باز کرد و 

 به بهین نگاه کردم و گفتم:ترین و ماهر ترین افراد اینجا بود،مطمئنم مربی بهتری نسبت به منه.

 میبینمت!_

به سمت در رفتم و لحظه آخر به دستای آریا که و فمط برام سر تکون داد. کامال تحت تاثیر اریا بود

 از اینکه حلمش دستش بود خیالم راحت شد.پشتش بود نگاه کردم.نفس عمیمی کشیدم،

از کی تاحاال از اینکه بهین جذب یکی دیگه شه میترسیدم؟از چه مرگته الوند؟ والعا چه مرگم بود؟

 کی تاحاال انمدر خودم و دست کم میگرفتم؟!

 .ولتی وارد اتاق کارم شدم،رادمان و دادمهر اونجا منتظرم بودن.ول به سمت باال رفتمبا ذهنی مشؽ

 چه خبره پسرا؟!_

 دادمهر بلند شد و گفت:به میز تکیه دادم و به پسرا نگاه کردم.

 باید بریم پیش همایون،دیشب شنل لرمزی و بیرون للعه،پایین دیوار دیدم._

 شنل لرمزی؟_

 رادمان گفت:

 یگه.سارا رو م_

ولی کاری از دستم برنمیومد،رادمان به رادمان گرفته به نظر میومد و دلیما میدونستم دردش چیه.

 شدت از اینکه براش دلسوزی کنی متنفر بود.

 خیلی خب،بریم ببینیم چه خبره!_

 و به سمت اتاق همایون رفتیم. با هم از اتاق زدیم بیرون

 کی مسئول تمرین سارا شد امروز؟_

 ت:دادمهر گف

 پوریا رو فرستادم دنبالش،با پوریا تمرین میکنه!_

 خوبه!_

 نزدیک اتاق همایون بودیم که دیدم خودش داره به سمتمون میاد.با خنده گفت:

 چه حالل زاده،داشتم میومدم دنبالتون._

 چیزی شده؟_

 اخماش و کشید تو هم و گفت:
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 .یه چیزی هست که باید ببینید_

می افتاده.با هم به سمت اتالش رفتیم.ولتی وارد اتاق شدم،هانیه پشت حتما اتفاق مههمایون و اخم؟

به ما،توی کتابی که تو دستش بود،دنبال چیزی میگشت.تا صدای مارو شنید به سمتمون برگشت و 

 گفت:

 بهشون گفتی؟_

 نه هنوز!_

 هانیه به همایون اخم کرد که این هم جزو نوادر بود.سریع پشت سیستم نشست و گفت:

 د اینجا!بیای_

رفت و آمد معمولی داخل للعه رو نشون پشت هانیه ایستادم و به مانیتور بزرگ جلوم نگاه کردم.

هانیه فیلم و نگه داشت و به سمت در دووید و سارا با کمی تاخیر دنبالش رفت.یهو آوا میداد که 

 گفت:

به خاطر درخت جدید،از زیر تراس اتاق ما هم دوربین نصبه ولی یک بامداده، تمریبا مالاین فیلم _

امروز ولتی این و دیدم کنجکاو شدم ببینم چه خبر شده که اینا اینجوری میدوییدن! دید پنهون شده.

 فمط از سر کنجکاوی بود ولی ببینید چی پیدا کردم.

. دوباره به سمت مانیتور برگشت و فیلم جدیدی رو پلی کرد.چیزی که میدیدم رو نمیتونستم باور کنم

دونستم شفاگرها،به دلیل لدرت شفابخشیشون،میتونن بخشی از حافظه آدما رو که براشون همیشه می

 .ولی اینجا چیز دیگه ای میدیدم!دردناک بوده رو پاک کنن

.سارا سریع از آوا پشت دیوار پناه گرفت و ولتی سارا بهش رسید با مشت توی صورت سارا کوبید

ذاشت و بدن سارا بی حس شد و روی زمین جاش بلند شد که آوا دستاش و روی سر سارا گ

 بعد روی شکم سارا نشست و دوباره دستاش و روی سرش گذاشت.افتاد.

ولتی مطمئن شد کسی ندیدتش،از اونجا بعد از چند دلیمه از جاش بلند شد و به اطراؾ نگاه کرد،

 فرار کرد.ولی اخه چرا؟دادمهر گفت:

 .کر کنم اینجا یه حافظه ی پاک شده داریمپس بگو چرا دیشب شنل لرمزی و اونجا دیدم!ف_

 رادمان ؼرید:

 و یه خائن!_

،بعد دست به لضاوت میزدم.به همایون به همشون نگاه کردم،باید اول از همه چیز سر در میاوردم

 گفتم:

مشکلی داره یا نه.اگه لسمتی از حافظش پاک بعد از تمرین سارا،میخوام ذهنش و چک کنی ببینی _

 ،ولی هیچ کس نباید فعال چیزی از این لضیه بدونه،مفهومه؟ون لسمت و برگردونیمشده بود،باید ا

 همه با سر تایید کردن،رو به هانیه گفتم:

 هانیه،این خیلی مهمه که فعال کسی نفهمه،پس فیلم هارو فعال پنهان کن._
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ت بندش چند لحظه گذشت که صدای در بلند شد و پشهانیه سری تکون داد و فورا دست به کار شد.

 در اتاق باز شد و آوا اومد تو و در حینی که وارد اتاق میشد گفت:

 هانیه زیر تراس دوربینه؟_

.به وضوح صورتش سفید شد،ولی سریع خودش و جمع و ولتی برگشت و مارو دید،رنگش پرید

 جور کرد و گفت:

 سالم،شما اینجا چیکار میکنید؟_

 هانیه سریع گفت:

بال من و هما به پشت زیاد دید نداشتیم ولی حاال که داریم،دوربین و دوربین زیر تراس خاموشه،ل_

 !خاموش کردیم

 آها!_

 بعد به من نگاه کرد،ترس و اضطراب و توی چشماش میدیدم.

 خبریه الوند؟_

 که سارا انمدر عصبانی شده بود! نه،اومدم دوربین و چک کنم ببینم حسین با سارا چیکار کرد_

 ون داد و گفت:آوا دستش رو توی هوا تک

 سارا دختر دروؼگو ایه،به خاطر اون حسین و تنبیه نکن!_

 رادمان گفت:

 تو از کجا میدونی دروؼگوئه؟_

 به تته پته افتاد.به وضوح دست و پاش و گم کرد،

 ....لیافش خب...لیافش ؼلط انداز بود! .اومخ...خب...اوم.._

 چه بهونه ی مسخره ای!به سمت مانیتور برگشتم و گفتم:

 من اینجا از روی لیافه ی ادما براشون تصمیم نمیگیرم._

 بعد رو به هانیه گفتم:

 نشونم بده!_

اومدن بهین باعث شده بود کنترل اینجا تمریبا از دستم دربره.امروز باید کارام و جلو مینداختم.به 

شماری  خون اشام هارو شناسایی میکردیم و برای از بین بردنشون لحظهدی باید رئیس گله و وز

 میکردم.

بزرگ خونده بودم که ولتی دوتا شفاگر داشته باشیم،یعنی یکیشون به راجب آوا،خب توی کتاب 

.ولی فعال تا ازچیزی مطمئن فرستاده شدهکه یه شفاگر جدید برامون  سیاهی و تباهی کشیده شده

 نشم،الدامی نمیکنم.
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❊❊❊ 

 رادمان:

زیاد از حد از نیروش م متفاوت بود،هیچ ولت حس خوبی به این ماجرا نداشتم.آوا از اولش یک

 استفاده نمیکرد.حتی اگه این کارش باعث مرگ کسی میشد.

با استرس به الوند زول زده بود،با اینکه سعی ولی هیچ ولت فکر نمیکردم چنین چیزی پیش بیاد.

 ،استرس توی حرکاتش مشهود بود.میکرد ولار و متانتش رو حفظ کنه

بهش نگاه کردم که با حرکات چشم بهم اشاره کرد تا از اتاق برم بیرون و همایون کنارم استاد.

 از اتاق زد بیرون.خودش زودتر از من 

ولتی مطمئن شدم کسی حواسش نیست،آروم از اتاق زدم زیر چشمی جمع و چک کردم،

 همایون جلوی در منتظرم بود،دستاش و با استرس به هم میمالید.بیرون.

 بریم یکم اونطرؾ تر._

 :سری تکون دادم و راه افتادیم.انتهای راه رو ایستاد و گفت

 .لراره بهمون حمله شه رادمان،به زور تونستم وارد ذهن آوا بشم_

 از تعجب نزدیک بود شاخ دربیارم!

 از چی حرؾ میزنی مرد؟_

 پیشونیش و مالید و گفت:

 متاسفم پسر،ولی باید نشونت بدم که چی دیدم!_

از انتمال ویژن هاش به سراؼم میومد،باعث شد یک لدم عمب برم ولی اثری درد وحشتناکی که بعد 

 لعنت بهت همایون،لعنت.نداشت و همایون دستش رو روی سرم گذاشت.

که درحال عملیات با همدیگه بودند.همون لحظه  چشمام روی هم افتاد،آوا رو کنار مرد زیبایی دیدم

و به مرد لبخند زد. رش رو روی سینه مرد گذاشت ناله ای کردند و ظاهرا کارشون تموم شد.آوا س

 آوا گفت:ولتی مرد جواب لبخندش رو داد،چشماش برق زد و دندوناش بزرگ تر از حد معمول بود.

 کی به للعه حمله میکنید؟_

 مرد حلمه ای از موهای آوا رو دور انگشتش پیچوند و گفت:

 که وسط هفتس. فردا_

 فت:آوا خنده ی مستانه ای سر داد و گ

 عالیه،وسط هفته تعداد کمتری توی للعه هستن._

 مرد به چشمای آوا نگاه کرد و گفت:

 دختره چی شد؟_
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 ،خیالت راحت!ذهنش و پاک کردم_

 راجب خودت چی؟اون پسره،اسمش چی بود؟؟_

 همایون؟_

 میتونه ذهنت و بخونه؟اره،_

 بلند خندید و گفت:

 ولت نمیتونه وارد ذهنم بشه! دیونه شدی؟اون احمك از من خیلی ضعیؾ تره،هیچ_

 مرد لبخند دیگه ای زد و گفت:

 .دیگه ولتشه این عوضیارو درو کنیم.شب،ولتی همه خوابیدن،حاضر باش فرداپس _

 آوا روی آرنج هاش بلند شد و با ناز گفت:

 چنتاشون رو میتونی برای من نگه داری؟میخوام خودم از شرشون خالص شم!_

 ت و گفت:مرد دستش رو زیر سرش گذاش

 مثال کیا؟_

 رامش،سوده،بهین و سارا.هانیه ام باشه خوبه ولی اگه کشته شد هم اشکال نداره،زیادی چموشه!_

 مرد بوسه چندشی روی لب های آوا زد و گفت:

 به جز بهین،بمیشون مال تو!_

 چرا بهین نه؟_

 .رئیس میخواد از بهین بچه داشته باشه،میدونی که!بهین و الوند مال رئیسن_

و همه چیز تار شد.تلو تلو خوردم و در اخر به کمک دیوار  درد وحشتناک آشنایی توی سرم پیچید

 تونستم سرپا بمونم.

 راد،خوبی؟_

 لعنتی،امروز دوشنبه بود.محکم پیشونیم و ماساژ دادم تا باالخره تونستم چشمام و باز کنم.

الوند و دادمهر بگو تو اتاق کار  بههمایون سریع برگرد به اتالت تا آوا متوجه نبودنت نشده،_

.خیلی مواظب باش،به هیچ عنوان میبینمشون،بعد از اینکه آوا رفت به هرکس که تونستی خبر بده

 نباید بفهمه خبر داریم!

همایون سری تکون داد و سریع رفت.درد آشنایی که از دیشب دوباره سر باز کرده بود،بیشتر 

 در همون حین خاطرات گذشته توی ذهنم جون میگرفت: سالن تمرین پا تند کردم و به سمتشد.

به آنا که لباس فیروزه ای تنش بود و بین بوته های بلند رز لدم میزد زول زده بودم و لبخند از “

 لبام پاک نمیشد.
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من،رادمان بیست و سه موهای طالییش توی هوا پخش شده بود و باد بوی تنش و پخش میکرد.

 ممابلم شده بودم. وی دلبرساله،دیوونه ی دختر کوچول

 راد،میشه مثل یه گرگ گرسنه بهم نگاه نکنی؟_

 لبخند خبیثی زدم و به سمتش دویدم،جیػ کشید و پا به فرار گذاشت.

یکی از این خارها پوست ظریفش رو خش بین بوته ها میدویید و من نگران این بودم که نکنه 

 بندازه.

لبخند بزرگ روی لبهاش نگاه کردم که همون لحظه لب ه باالخره ایستاد،هردو نفس نفس میزدیم،ب

 زد:

 خیلی دوست دارم!_

از روی زمین بلند کرد،آنا دستش رو به سمتم دراز کرد و لحظه ی بعد جسم سیاه بزرگی آنا رو 

 رزها پرت شد.به سرعت روی بوته های رز کشیده شد و درست وسط دشت کنار ولی 

.آنا دوباره دستش رو به سمتم دراز کرد،به خودم اومدم ودخشکم زده بود،آنای عزیزم عرق خون ب

دستام رو گرفتن و با و با تمام توان به سمتش دویدم که بین راه،دوتا از اون اون حرومزاده ها 

 نیرویی که داشتن،رخوت ملسی رو تو تنم پخش کردند.

 از ته دل فریاد زدم:

 ولم کن کثافت،آنـــــا!_

لباسش رو پاره کرد،نه خدای من،نه.نباید به حرفش گوش میکردم و  گرگ بزرگی روی آنا پرید و

للعه دور میشدم.نه،خدایا اونی که فکر میکنم نباشه.ولی همونی اتفاق افتاد که تو ذهنم بود انمدر از 

 ،عشمم رو به مرگ تمدیم کردم در حالی که روح خودمم باهاش مرد"و بعد،من به راحتی

 حال برگشتم،به در باز شده نگاه کردم.به خودت بیا راد،یاال!سرم و تکون دادم و به زمان 

یدا کردم،سریع به سمت اتاق پاتاق تمرین رامش رو سریع از پله ها رفتم پایین و دنبال آریا گشتم.

و در و باز کردم.رامش روی شکم راحیل نشسته بود و لبخندش نشون میداد که به راحتی به  رفتم

 .راحیل چیزه شده

 ریا کجاست!؟راحیل،آ_

 هردو به من نگاه کردند،رامش سریع بلند شد و به راحیل هم کمک کرد سرپا وایسه.

 چی شده؟_

 امشب لراره به للعه حمله شه،باید هرچه سریع تر حاضر شیم راحیل!_

 .راحیل با بهت بهم نگاه میکرد

 به اینجا؟اما چطوری؟_

که میدونیم.رفتم تو اتاق و در و پشت همه اینجوری نمیشد،میترسیدم بینمون جاسوس باشه و آوا بف

 سرم بستم.
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باید اماده باشیم.از همایون و سوده کمک راحیل،ولت کمه خب؟امشب لراره به اینجا حمله بشه،_

خودت میدونی چیکار کنی،بعد از اینکه اون حرومزاده بگیر تا جاسوس این پایین و پیدا کنی خب؟

 .نیه کمک بگیر تا پوششتون بده،بمیه رو مستمر کن،از هارو پیدا کردید

 الوند کجاست؟_

 .راحیل،خیلی مواظب بهین باشید.هنوز نمیدونه_

 راحیل سری به تایید تکون داد و گفت:

 .بسپرش به ما_

 پس با آریا هماهنگ باش.راحیل،بهین..._

 برو رادمان!_

دم نمیتونستم هرچی فکر میکرذهنم خیلی مشؽول بود،سری تکون دادم و سریع به سمت باال رفتم.

 و گفتم:باالخره به اتاق کار الوند رسیدم.سریع وارد اتاق شدم دلیل خیانت آوا رو پیدا کنم.

 امشب شب شکار توی خونس!پسرا،_

 الوند اخم کرد و دستاش و روی میز گذاشت.

 منظورت چیه؟_

 خودم و روی مبل پرت کردم و لمیدم.با پوزخند گفتم:

 ه خیانتش شد،امشب لراره با کمک آوا بیان تو للعه.متوجهمایون ذهن آوا رو خوند،_

 سریع پرسید:با احتیاط به الوند نگاه کردم.

 فهمیدی هدؾ حمله چیه؟_

 و گفتم:سری به تایید تکون دادم 

 تو و بهین._

 الوند مشت محکمی به میز کوبید که رد مشتش روی میز هک شد.

 .همگر از روی جنازه ی من رد شن،دستشون به بهین برس_

 دادمهر که تا اآلن سکوت کرده بود،کنار الوند ایستاد و شونش و محکم فشار داد:

 ما کنارتیم الوند،نمیذاریم اون حرومزاده ها دستشون به دخترا برسه.آروم باش!_

 و درحالی که سرش رو تکون میداد به پنجره نگاه کرد. الوند مشتش رو جلوی دهنش گرفت

 از کجا میخوان نفوذ کنن؟_

 میدونم،باید آوا رو تحت نظر بگیریم.ن_

 به علی بگو دو نفر از اجنه رو بفرسته دنبال آوا.دختره ی ساده لوح احمك!_
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 دادمهر توی فکر بود و به نمطه ای زول زده بود.

 نظر تو چیه؟_

 بهم نگاه کرد و گفت:

هن آوا رو همایون خیلی راحت تونست ذبه نظرتون،این نمشه خیلی اسون لو نرفته؟یعنی میگم _

 بخونه!خب ما داریم در مورد آوا حرؾ میزنیم،اون دختر خیلی باهوشیه!

 از این جنبه به ماجرا نگاه نکرده بودم.به الوند نگاه کردم که گفت:

 احتماال به خاطر استرسیه که داشت،باعث شد تمرکزش کم بشه و همایون بتونه بهش نفوذ کنه!_

 دادمهر سری تکون داد و گفت:

 سارا رو چک کنیم بعد تصمیم بگیریم؟چطوره _

ارا سبه همایون و گفت که هرچه سریع تر به همراه  الوند سری به تایید تکون داد و سریع زنگ زد

 پشت میز نشست،طبك عادت انگشت اشارش و روی لبش کشید و گفت:به اتاق بیاد.

 دیگه به هیچ کس جز شما دوتا اعتماد ندارم._

چشمای عسلی و موهای مشکیش جلوی اد نداشتم.یهو یاد سوده افتادم،منم دیگه به هیچ کس اعتم

 جسارت و یاؼیگری تو چشماش من و به وجد میاورد.چشمم جون گرفت.

،نباید اون حرفارو ؼمی که امروز با حرفای من توی چشماش نشست.از دست خودم ناراحت بودم

 جدان داشت خفم میکرد.بهش میزدم،تمصیر اون نبود که داشتم بهش جذب میشدم و عذاب و

 سارا پرسید:نمیدونم چند دلیمه تو فکر سوده ؼرق شده بودم که همایون و سارا وارد اتاق شدند.

 اینجا چه خبره؟_

 سارا نشست.الوند همون لحظه به همایون عالمت داد و بالفاصله دست همایون روی سر 

❊❊❊ 

 دادمهر:

دونه زدم،چند دلیمه ای میشد که درگیر بودند. این لضیه خیلی مشکوک بود.به همایون و سارا زول

های درشت عرق پیشونی همایون رو پوشونده بود و همین باعث مشکوک جلوه کردن ماجرا میشد. 

پس چجوری دهن سارا و دستکاری کرده که تونسته همایون رو اینهمه معطل کنه.آوا طوری ذهن 

 خودش انمدر باز بوده که سریع چک بشه؟

یون نگاه کردم که متوجه شدم از دماؼش خون میاد،به سرعت از روی صندلیم بلند دوباره به هما

 شدم و به سمتش رفتم،دیگه داشت زیاده روی میکرد.

 ،پس به الوند نگاه کردم:من نمیتونستم تو این حالت بهش دست بزنم

 الوند!_

 رفت:حواس الوند جمع شد و به ما نگاه کرد.سریع به سمت همایون اومد و مچش رو گ
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 همایون،کافیه!_

 از الی دندونای به هم چفت شدش گفت: ایونهم

 دارم...بهش...میرسم...پوششم...بده!الوند..._

 هردوتا مچ همایون رو گرفت.زیر لب ؼرید:الوند پشت همایون ایستاد و 

 لعنت بهت همایون!_

 این و گفت و به همایون پیوست.به رادمان نگاه کردم،تو افکارش ؼرق بود.

 د!را_

بهم نگاه کرد،ولی نگاهش اینجا نبود.شبیه ولتی شده بود که تازه آنا رو از دست داده بود.سریع به 

 سمتش رفتم و آروم توی صورتش زدم.

 هی،پسر!برگرد اینجا!_

.لبهای خشکش رو با ت درومد،گیج بهم نگاه کردحالاز اون  مانچند لحظه طول کشید تا نگاه راد

 زبونش تر کرد و گفت:

 م،خوبم!خوب_

.الوند سریع بؽلش همون لحظه الوند و همایون دستشون رو از سارا جدا کردند،سارا از هوش رفت

 کرد و روی کاناپه گوشه اتاق گذاشتش.

 و در همون حین گفت: همایون روی زمین نشست و خون بینیش و پاک کرد

 .اون حرومزاده ها همین االن تو للعه مستمر شدنو تله افتادیم،ت_

 یدین؟_چی د

 الوند با خشم ؼرید:

شب لراره حمله یم آوا از لصد اون لسمت از حافظش رو برای همایون باز کرد که ما فکر کن_

 بشه،تا بتونن سوپرایزمون کنن.انگار زیادی به اون عوضیا مطمئنه!

 دخترا!به سرعت از روی صندلیم بلند شدم و داد زدم:

 دخترا!_

 د:نگاه الوند رنگ نگرانی گرفت و ؼری

 حرومزاده ها!_

ظاهر شد.به الوند نگاه لحظه ای بعد در اتاق به شدت باز شد و گرگ بزرگی توی چهارچوب در 

 کردم و داد زدم:

 .برو دنبال دخترا و برامون نیرو بفرست_
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و  الوند سری تکون داد،گرگ به رادمان حمله کرد.به سمت گرگ دویدم از گوشه چشم دیدم که الوند

 ند.جن از اتاق ؼیب شد به همراه همایون

،رادمان دستش رو توی از پشت گرگ گرفتم و سریع یکی از پاهاش و پیچوندم که نالش بلند شد

 سینه گرگ فرو کرد و للبش و کشید بیرون.

،لحظه ای بعد گردن خون آشامی که بهم حمله کرده بود توی دستای راد حس کردم کمرم سوخت

 لبخندی بهش زدم و گفتم:خرد شد.

 بریم شکار پسر! بزن_

به همراه سوزش پشتم و نادیده گرفتم،من رامش و داشتم پس میتونستم با خیال راحت زخمی شم.

طبمه دوم للعه دور هم جمع شده رادمان به سمت پایین پله ها دویدیم و زدیم به دل گله ای که وسط 

 بودند.

وی توهم فرو برد که باعث و در آخر هانیه همشون رو ت اعضای حلمه یکی یکی بهمون ملحك شدند

 شد بتونیم به راحتی همشون رو از پا دربیاریم.

رادمان با حرکت دست به سمت پایین اشاره کرد،سریع از پله ها پایین رفتیم.ولتی از اخرین پله 

 ،نفسم سنگین شد از دیدن جمعیتی که اون پایین منتظرمون بودند.پایین رفتم

 هانیه گفت:

 ش بدم!نمیتونم همشون رو پوش_

 دستم رو روی شونش گذاشتم و گفنم:مستسل شده بود،برای آروم شدنش 

 فمط خون آشام هارو کاور کن،خب؟_

 گرگ ها با خشم بهمون زول زده بودند.سری به تایید تکون داد و دست به کار شد.

 امیرسام،هرچندتاشونو که میتونی خواب کن!_

اولین گرگ به سمتمون حمله دادمون خیلی کم بود.امیرسام هم یکم جلوتر اومد و دست به کار شد،تع

 کرد،رادمان لوستر بزرگ وسط سالن رو حرکت داد و توی بدن گرگ فرو کرد.

 هی راد،میدونی اون لوستر چند سال لدمت داشت؟_

 با تمسخر بهم نگاه کرد،دستاش و از هم باز کرد و گفت:

 والعا دادمهر؟_

بعدش سیل گرگ ها بود که به سمتمون روونه  رسید و مبالفاصله صدای زوزه ای به گوش

 مان گفتم:درادستام و به هم مالیدم و رو به شد.

 اول میرم سراغ خون آشام ها،بعد میام کمکت رفیك!_

رو به روم شدم تا خون آشام هایی که به خاطر توهم،فریز  سرعت باد وارد جمعیت هاین و گفتم و ب

 م اومد و باالخره کارمون و شروع کردیم!.حسین هم پا به پاشده بودند و از ببرم
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❊❊❊ 

 بهین:

با آستینم عرق روی پیشونیم و پاک کردم.صورتم از درد جمع شد،به آریا نفس عمیمی کشیدم و 

که خم شده بود و دستاش و روی زانوهاش گذاشته بود.هر دو نفس نفس میزدیم.باالخره  نگاه کردم

 سرش رو بلند کرد و یک چشمی بهم نگاه کرد.

 خوب بود،ولی هنوز جا داری!_

 ش کردم،دستام و از هم باز کردم و گفتم:با تعجب نگاه

 این بار چندمه که مملوب میشی؟فکر نمیکنی عالی بودم؟_

 صاؾ ایستاد و دستش و تو هوا تکون داد و گفت:

 برو بابا،مربی منم پس من میگم کی عالی عمل میکنی!_

 تی که با هم تمرین کردیم تمریبا اخاللش دستم اومده بود.توی این چند ساع،لبخندی به تخسیش زدم

 خواستم جوابش رو بدم که در باز شد و رامش اومد تو.به آریا نگاه کرد و گفت:

 !به للعه حمله شده_

 نگاه نگرانش و به من دوخت و ادامه داد:

ه کار شن ،باید لبل از اینکه دست باومدن،رادمان گفت بینمون جاسوس هستبهین برای بردن _

 .پیداشون کنیم

 آریا اخماش و کشید تو هم و گفت:

 راحیل کجاست؟_

 دختر مو مشکی ای محکم به دیوار اتاق برخورد کرد و روی زمین افتاد.آریا فریاد زد:همون لحظه 

 راحیل!_

و با دیدن صحنه ی رو به  از اتاق رفتم بیرونسریع از اتاق رفت بیرون و رامش هم دنبالش رفت.

 راحیل از جاش بلند شد و گفت:ونم بند اومد.روم زب

 بهین!_

هر سه به من نگاه کردند ولی من نگاهم میخ دختری شده بود که با گرگ بزرگی کلنجار میرفت و 

 روی بازوش جای چنگ بزرگی بود.

.رامش بازوهام و گرفته نفس هام کند شد،گرگ دیگه ای رو دیدم که از پشت به سمت دختر میرفت

 به سمت خواهرم دویدم و فریاد زدم:م میداد،به سرعت رامش و پس زدم و بود و تکون

 سوده!_

 لحظه اخر صدای آریا رو شنیدم که گفت:
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 بهین،نه!_

سرعت دویدنم ؼیرعادی بود،زودتر از گرگ به سوده رسیدم و ممابل گرگ اما اهمیتی ندادم،

م و دور گردنش حلمه کردم و تو باز کردم و درست لحظه ای که بهم رسید،بازوهاایستادم،دستام و 

 و تو یک حرکت گردنش رو شکوندم. هوا چرخیدم

به طرؾ سوده برگشتم و با یک دستم گردن بزرگ گرگ رو گرفتم،شاه رگش رو زیر انگشتم حس 

.خون لرمز و و درنگ نکردم،انگشتام و توی گردنش فرو کردم و شاهرگش و کشیدم بیرون کردم

 جهید و در عرض یک ثانیه ؼرق در خون شدم.داؼی از رگش به سمت صورتم 

 بهین!_

و به سوده نگاه کردم.صورتش و بین دستام گرفتم و همه جای صورتش رو از  گرگ و ول کردم

 نگاه گذروندم.

 خوبی؟دورت بگردم._

تا به خودم بیام،کتفم سوده سر تکون داد که صدای ؼرش بلندی رو درست کنار گوشم شنیدم.

 .نفسم بند رفت و چشمام و بستم.گوشم پیچیدسوخت و فریادم توی 

یه دستم و آوردم باال و سعی کردم چشمام و باز کنم.یاال بهین،تو میتونی.به زور چشمام و باز کردم 

 سر بزرگش رو دیدم که دندونای بزرگ رو توی گوشت کتفم فرو کرده بود.و 

دندون هاش رو از کتفم بیرون توی چشمش فرو کردم،ناله ای کرد و دست سالمم رو باال آوردم و 

 کشید.نتونستم تعادلم رو حفظ کنم و دوزانو روی زمین افتادم.

،تمام توانم و جمع کردم و با دیدن صحنه ی ممابلمسوده کجا بود؟با چشم دنبالش گشتم،نه،خدایا نه!

 به سمت جایی که سوده،زیر گرگ سیاه بزرگی گیر کرده بود دویدم.

و تو یه چشم بهم زدن کار گرگ و یه سره لوند دلیما کنار سوده ظاهر شد لبل از اینکه بهش برسم،ا

 ،از محل گاز گرفتگی،درد بدی توی تنم پخش میشد. همایون به سوده کمک کرد سرپا وایسهکرد.

،خیالم از بابت سوده راحت شده بود.تازه تونستم به نفس عمیمی کشیدم،آروم باش.طالت بیار بهین

همه گرگ چجوری تونستن بیان داخل؟افرادی که داخل سالن بودند،هر کدوم از ،این اطرافم نگاه کنم

 .رده های مختلؾ بودند

به گلوله های آتشی که و تکون دادم و ربا هر گرگی،دو یا سه نفر درگیر بودند.مچ هردو دستم 

ه تیکه پار.به سمت نزدیگ ترین گرگی که داشت دختر ریزه میزه ای رو وسط دستم بود خیره شدم

 میکرد حمله کردم.

 حواسش به من نبود،دستام و روی گوشاش گذاشتم و آتش رو توی مؽزش فرستادم.

توجه گرگ دیگه ای بهم جلب شد،نیروی زیادی رو درونم ناله ی بلندی کرد و روی زمین افتاد.

 ،جیػ بلندی کشیدم و به سمت گرگ دویدم.حس میکردم

دش کردم و طرؾ دیگه ام،روی زمین کوبیدم.ناله ای از جاش بلنسر بزرگش و بین دستام گرفتم و 

 کرد،سریع گردنش رو گرفتم و به محض حس کردن نبضش،رگش و از گردنش بیرون کشیدم.
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.بوی الوند توی بینیم پیچید و بعد صدای گرمش گوشم و دستی روی شونم نشست،نفس نفس میزدم

 پر کرد:

 !بهین_

و خواست حرؾ  بو کشید.نفس آسوده ای کشیدسریع من و به سمت خودش برگردوند و من رو 

.نه بزنه که از پشت کشیده شد.گرگ بزرگی از پشت الوند رو به دندون گرفته بود و میکشید

 !فریاد زدم:نه

 کمک!آریااااا!_

روی زمین محکم ،نبود.دوباره به الوند نگاه کردم،تو یه حرکت پاهاش رو و با چشم دنبالش گشتم

 ره پشت،ولی نتونست.کرد،سعی کرد دستش رو بب

 .محکم روی زمین کوبید گرگ رو دوباره سعی کرد و اینبار موهای گرگ رو توی مشتش گرفت و

 ولتی بهم رسید بازوم و گرفت و گفت:با چشم دنبال من گشت و ولتی من رو پیدا کرد به سمتم دوید.

 باید ببرمت یه جای امن!_

اکی توی تنم پیچید،چشمام و بستم و نفس که درد وحشتن دستم و از توی دستش بیرون کشیدم

 عمیمی کشیدم.صدای نگرانش توی گوشم پیچید:

 بهین خوبی؟_

 گفتم:سری به تایید تکون دادم و 

خوبم،من فرار نمیکنم الوند.ما در برابر جون این آدما مسئولیم،دیگه از زیر مسئولیتم شونه خالی _

 نمیکنم.

 شمام بهین.من تازه پیدات کردم.نمیتونم بذارم آسیب ببینی،اونم جلوی چ_

.به الوند نگاه کردم و نگاهی به اطرافم انداختم،همه ی افرادی که اونجا بودند در حال مبارزه بودند

 دستش رو بین دستام گرفتم.

 از پسش برمیایم._

الوند به چشمام نگاه کرد،بعد نگاهش به روی لب هام سر سعی کردم با وجود دردم لبخند بزنم.

 .لحظه ی بعد لب های گرمش روی لبهام نشستخورد و 

انرژی زیادی از طریك بوسه اش بهم منتمل شد.نمیدونم چمدر توی اون حالت بودیم که باالخره 

چشمهاش برق میزد،این برق و دوست داشتم.زمزمه لبهاش رو برداشت و به چشم هام نگاه کرد.

 کرد:

 زنده بمون،برای من زنده بمون بهین!_

 گونه اشتکون دادم و ناخودآگاه روی نوک انگشتام وایسادم و بوسه کوتاهی روی  سری به تایید

 نشوندم و گفتم:

 توام برای من زنده بمون الوند!_
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 و ببینم،سریع چرخیدم و به سمت اولین گرگی که دیدم حمله کردم.رکارم  یرنموندم تا تاث

❊❊❊ 

 رامش:

از همه بدتر اینکه زخمی ها زیاد بود، دمد.تعدازیر دستم میونمیدونم این چندمین زخمی ای بود که 

 راحیل کنارم نشست و گفت:خبری از بهین و الوند نبود.

 وگرنه از حال میری! کافیه رام،یکم استراحت کن_

 به افراد زخمی که بالی مونده بودند نگاه کردم،لبخند کم جونی به راحیل زدم و گفتم:

 میتونم تمومش کنم،نگران نباش!_

ی که روی دوشش بودند رو روی زمین گذاشت.بهشون ه رادمان از در اومد تو و دو نفرهمون لحظ

کنار همایون نشستم که دادمهر بود و اون یکی همایون.سریع به سمتشون رفتم،نگاه کردم،یکیشون 

 همون لحظه هانیه با چشمای گریون توی چهار چوب در ایستاد و گفت:

 همایون اینجاست؟_

 به هانیه لبخند زدم و گفتم:کشید و دستش رو روی سینش گذاشت.رادمان نفس عمیمی 

 بیا تو،همین جاست._

 سریع اومد تو و باالی سر همایون نشست و سرش رو توی بؽلش کشید.

 همایون،لربونت برم چشمات و باز کن!_

دنبال جای زخم تو بدنش گشتم،جای دوتا دندون روی گردنش بود.نبضش رو چک کردم،ضعیؾ بود 

 میزد.رو به رادمان گفتم:ولی 

 خیلی خون از دست داده،میتونی..._

رفتم سراغ دادمهر،لسمتی از گوشت بازوش کنده شده نذاشت ادامه بدم،سریع از اتاق بیرون رفت.

 و از همون لسمت خون ریزی داشت.اول جلوی خون ریزی رو گرفتم و بعد شروع به ترمیم بود

 حال وصل کردن خون به همایون بود.پرسیدم:کردم.ولتی چشمم و باز کردم رادمان در

 بهین و سوده کجان؟_

 کالفه بهم نگاه کرد و دستی روی صورتش کشید.

 !ندیدمشون_

 یعنی چی؟_

دلشوره ی بدی گرفتم.تا جایی که یادمه هممون توی زیر زمین بودیم،حتی همایون هم اونجا بود.تو 

 تا این حد خون همایون و بمکه؟م تونسته زیر زمین فمط گرگینه ها بودن،پس چجوری یه خون اشا

 رادمان روی زمین نشست و گفت:

 نمیدونم کجان،کسی بعد از تموم شدن کار ندیدتشون!_
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 یعنی موفك شدن بهین و الوند و ببرن؟_

دادمهر زیر دستم تکون خورد،توجهم بهش جلب شد.سعی کرد بشینه ولی صورتش از درد جمع 

 ل به همایون نگاه کردم که صورتش درحال رنگ گرفتن بود.بهش کمک کردم و در همون حاشد.

 الوند کجاست؟_

تمریبا همه زخمی بودند،ولی من فمط اونایی که بیهوش بودن رو دوباره به دادمهر نگاه کردم.

 که دادمهر وسط حرفش پرید: رادمان دوباره حرفاش و تکرار کرددرمان میکردم.

 میبردن باال.بعدش از هوش رفتم!اخرین باری که دیدمشون،داشتن بهین و _

،دستش رو به سمتم دراز کرد.سریع دستش رو گرفتم و بلند شدم.رو به دادمهر به رادمان نگاه کردم

 گفت:

 ،رامش و میبرم شاید به کمکش احتیاج داشته باشن!حواست به بمیه باشه_

زه گرگ ها حاال تبدیل رادمان دستم و کشید.سریع به طبمه باال رفتیم،جنادادمهر سری تکون داد و 

تو هر طبمه سیلی از اجساد به راه افتاده بود و بینشون اجساد افراد خودمون هم به آدم شده بود و 

 این رو از روی ست مشکی که تن هممون بود میشد راحت تشخیص داد. بود.

 رادمان دستم و ول کرد و گفت:

 خبر میکنیم. ،هرکدوم زودتر پیداشون کردیم همدیگه رواتاق هارو بگرد_

.اخرین اتاق،اتاق الوند بود.همین که در و باز سریع ازش جدا شدم و یکی یکی اتاق هارو گشتم

یه بودم.شده به سمتم گلوله آتش پرتاب شد و اگه جاخالی نداده بودم مطمئنا االن جزؼاله  کردم 

 دستم و بردم تو و گفتم:

 هی،منم رامش!_

تا خواستم بؽلش کنم م توی آؼوش آشنای سوده فرو رفتم.دستگیره ی در از دستم در رفت و محک

 عمب کشید و با بؽض گفت:

 .بهین...کمک کن رام،هرچی دنبالت گشتم پیدات نکردم_

 یه لطره اشک از چشمش چکید.خدای من،سوده رو کنار زدم و در حالی که وارد اتاق میشدم گفتم:

 رادمان و صدا کن،داره دنبالتون میگرده!_

 به درک!_

که اطرافش رو پرده  لرار داشت الوند ین و گفت و دنبالم راه افتاد.تخت بزرگی وسط اتاق بزرگا

 حریری پوشونده بود.آروم پرده رو کنار زدم و با دیدن بهین روح از تنم پر کشید.

.تمام رگ بهین روی شکمش روی تخت دراز کشیده بود و زخم بزرگ و سبز رنگی روی کتفش بود

ه بود و رنگ پوست سفیدش به کبودی میزد.الوند تا من و دید از روی تخت پرید های تنش سیاه شد

 و دستام و گرفت.

 !رامش_
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 من و به سمت بهین کشید و گفت:آروم باشم! به چشمای مضطربش چشم دوختم و سعی کردم

 لعنتی نیروی من جوابگو نیست،میدونی که هنوز ضعیفم..._

 :وسط حرفش پریدم و گفتم

 بکنم؟ چیکار باید_

 الوند دستام و ول کرد و سریع توضیح داد:

ولی زهر اون بهین و تبدیل نمیکنه،بدنش داره با  اون حرومزاده زهرش و ریخته توی تن بهین_

 زهر مبارزه میکنه و به خاطر اینکه ما هنوز لدرت کامل نداریم،بدنش هی ضعیؾ تر میشه!

 یدم و تمریبا داد زدم:ربین حرفش پ

 نم؟باید چیکار ک_

 چشماش لرمز شده بود.کالفه دستش و کشید تو موهاش و گفت:

 ...،این کار خیلی انرژی میبره رامش.منم بهت متصل میشمباید زهر و از تنش بکشی بیرون_

 دوباره وسط حرفش پریدم:

 چجوری؟_

 .اون زهر کوفتی و پس بزنه ابا کمک کردن به بدنش،ما به بدنش کمک میکنیم ت_

،یه لحظه نگاهم به بمیه کارهارو به ؼریضم سپردم.دستام به سمت زخم رفتسری تکون دادم و 

 سوده افتاد که خودش رو جمع کرده بود گوشه دیوار و آروم اشک میریخت.

سری برام تکون داد،دست الوند روی شونم نشست و انرژیش رو حس  سعی کردم بهش لبخند بزنم.

ی بعد در حال انتمال نیروم به بدن نیمه جون گرمای زیادی رو کؾ دستم حس کردم و لحظه کردم.

 بهین بودم.

،حرکت مایع داؼی رو پشت لبم حس کردم و سرم تیر هر لحظه انرژی بیشتری از دست میدادم

 کشید.صدای شاد سوده رو شنیدم:

 داره تموم میشه رام،فمط یکم مونده!_

،جیػ بلندی کشیدم و دنیا تر شدفمط یکم مونده،طالت بیار.بهین بهت احتیاج داره.درد توی سرم بیش

 جلوی چشمام تیره و تار شد.

❊❊❊ 

 سوده:

سه روز از اون ماجرا میگذشت،بهین هنوز بیهوش بود،رامش هم همینطور.للعه همون روز 

رو از للعه خارج کردند.خداروشکر اعضای حلمه همگی سالم بودند ولی  پاکسازی شد و اجساد

 شد و گفت:رادمان وارد اتاق  تلفات زیاد بود.

 به هوش نیومد؟_
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 نوچ!_

دوباره صندلی لهستانی رو به حرکت درآوردم.تو این سه روز همش بین اتاق رامش و سوده در 

تا مرز تنها کسی بودم که سالم بود و باید از ترس از دست دادن عزیزاش از اینکه .حرکت بودم

 رادمان پشتم ایستاد و گفت:سکته میرفت متنفر بودم.

یدا کردیم،یکی از اعضای شورا بود.آوا با کمک اون تونست اون حیوونارو وارد للعه جاسوس و پ_

 انگار لحظه آخری از کارش پشیمون شده و اجازه داده همایون ذهنش رو بخونه!کنه.

 اگه اجازه نمیداد همایون نمیتونست بفهمه؟_

 وده ی جادوی سیاه شده بود.لچون آوا آمیتونست ولی زمان میبرد،_

 کجاست؟ اآلن_

 جایی که باید باشه!جزای خیانت چیزی نیست جز مرگ._

نمیدونم چرا دلم خنک شد.شاید به خاطر این بود که تو این یه هفته که اندازه سال برام 

 سختی این زندگی جدید رو برام دو برابر کرده بود با کارهاش.گذشته،

 الوند کجاست؟_

 دیگه باید پیداش بشه!_

 من هیچی از این دنیای جدید نمیدونستم.ت دادن صندلی ادامه دادم.و به حرک پوزخندی زدم

 کتابی چیزی راجع به ما هست که اطالعاتم رو باهاش بیشتر کنم؟_

 هست!_

 برگشتم و بهش نگاه کردم.

 اگه زحمتی نیس برات.میشه برام بیاری؟_

وری حدالل به یه از اینکه ولتم الکی بگذره خوشم نمیومد،اینجسری به تایید تکون داد و رفت.

به صورت معصوم بهین نگاه کردم،با اینکه رنگ به صورتش برگشته بود،ولی دور دردی میخورم.

 چشماش هنوز حاله ی سیاهی دیده میشد که چهرش رو رنجورتر نشون میداد.

و ترس از دست دادن تنها آدمای للبم تیر میکشید.این انصاؾ نبود که فمط من بمونم و ؼصه 

 و روی للبم گذاشتم و نفس عمیمی کشیدم. زندگیم.دستم

 .دستش و بین دستام گرفتم و گفتم:از جام بلند شدم و روی تخت کنار بهین نشستم

 پاشو دیگه بهین،دق کردم به خدا!_

سر انگشتم گرفتمش و به چشمای بسته ی لطره اشک لجوجی از گوشه چشمم پایین اومد،سریع با 

 خواهرم لبخند زدم.

.همیشه مثل یه حامی بود برام،ولی من نمیتونستم ازش فتادم که بهین به کمکم اومدیاد لحظه ای ا

 مواظبت کنم.
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نکنه اون زهر روی بهین اثر بد .همش نگران اینم که دادمهر میگفت بدنش هنوزم داره میجنگه

نشوندم و از جام بلند شدم و به سمت پنجره رفتم.کجایی تو بذاره.بوسه ی کوتاهی روی پیشونیش 

 الوند؟!

و چندین کتاب لطور توی دستش روی میز اتاق بهین گذاشت.با  بعد از چند دلیمه برگشترادمان 

 دست بهشون اشاره کرد و گفت:

 تا بعد. چند تا مهمش رو برات اوردم،فعال اینارو مطالعه کن_

 ممنون._

 سری تکون داد و منتظر نگاهم کرد.

 چیزی شده؟_

 نه...فمط..._

 فمط چی؟؟_

 و نفس عمیمی کشید. به نظر میومد،دستاشو توی موهاش فرو کردمضطرب 

 به خاطر حرفای اون روزم،خب...معذرت میخوام.خیلی تند رفتم._

 هنوزم از دستش عصبانی بودم.دستم و تو هوا تکون دادم و گفتم:

 مهم نیست،بهش فکر نکن!_

 شد و گفت:که دادمهر وارد اتاق ،رادمان خواست حرؾ بزنه به سمت کتاب ها رفتم

 رو جمع کن.لراره از اینجا بریم! ونالوند برگشته،وسایلت_

 کجا؟_

 .جایی که امن تر از اینجا باشه_

 بهین و رام..._

 اجازه نداد ادامه بدم و وسط حرفم پرید:

 میریم.تمام وسایل این للعه به اونجا انتمال داده میشه.لبل از تاریکی هوا _

 اگه بهوش نیومدن چی؟_

 لبخندی روی لباش بهم نگاه کرد و گفت:با نیمچه 

 حالت خوبه؟فکر میکنی اونارو اینجا ول میکنیم و میریم؟_

 نگران و مضطرب بودم.دستی به صورتم کشیدم و گفتم:

 میرم وسایلم رو جمع کنم._

.جمع کردن وسایلم پنج رد شدم و به اتالم رفتم.چیز زیادی برای جمع کردن نبود ونسریع از کنارش

 م طول نکشید.دلیمه ه
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دوباره پیش بهین برگشتم که الوند رو دیدم،کنار بهین دراز کشیده بود و صورتش رو نوازش 

میکرد.آروم عمب گرد کردم و از اتاق رفتم بیرون.نمیدونم چرا ولی احساس کردم به این فضای 

 خصوصی احتیاج دارند.

❊❊❊ 

 بهین:

ستم و چشمام رو مالیدم.ولی دیدم بهتر که روی صندلی نشسرم سنگین بود،اطرافم رو تار میدیدم.

کمتر هم شد.احساس کردم کسی کنارم نشست،به سمتش برگشتم و در کمال تعجب کامال نشد هیچ،

 ش رو دیدم.لبخند زد و گفت:واضح صورت

 سالم._

 سعی کردم لبخند بزنم،دوباره به اطرافم نگاه کردم.به جز اون،همه جا تار و مبهم بود.

 من کجام؟_

 و بین دستاش گرفت و گفت: دستم

 جات امنه،نگران نباش._

 یاد سوده افتادم و سریع گفتم:

 خواهرم..._

 که بیدار شی!همه خوبن،منتظر توان _

بیدار شم؟مگه خواب بودم؟با گیجی بهش نگاه کردم،خیلی سوال تو ذهنم بود که باید ازش 

 االن هیچ کدوم از اون سواال یادم نبود.میپرسیدم،ولی 

 ،نفس عمیك بکش و تمرکز کن!باش آروم_

 سعی کردم آروم باشم.

 چه اتفالی برام افتاد؟_

توسط یه گرگینه اصیل گاز گرفته شدی،بدنت میخواد روند تبدیل رو به اتمام برسونه ولی جادوی _

 توی خونت این اجازه رو نمیده.

 یعنی دارم تبدیل میشم؟_

 نه دلیما!_

 انگار متوجه کالفگیم شد:م کالفه میشدم.از اینکه جوابم و درست نمیداد داشت

 .کامال تبدیل نمیشی_

 یعنی لرار بود یه گرگینه باشم؟نه امکان نداره!

 بهین آروم باش!_
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 نمیتونم،من نمیخوام یکی از اون کثافتا باشم!_

 نیمچه لبخندی زد و گفت:

 نمیشی!_

 دستم و فشار داد و لبخند زد:

 دزد عمل کرده. بدنت در ممابله با این مورد،مثل یه_

 یعنی چی؟_

 .به زودی متوجه میشی_

 از کنارم بلند شد،سریع بلند شدم و گفتم:

 نرو،من کلی سوال دارم._

 به ولتش جواب میگیری!_

 رو به روم ایستاد و صورتم و بین دستاش گرفت:

 ولتشه بیدار بشی زیبای خفته!_

چشمام و باز کردم توی اتالم  بوسه ای روی پیشونیم زد،چشمام خود به خود بسته شد و ولتی

.کتفم هنوز به اطرافم نگاه کردم،کسی تو اتاق نبود.خودمو کشیدم باال و به تاج تخت تکیه دادمبودم.

 درد میکرد ولی دردش لابل تحمل بود.

سرم و بین دستام گرفتم که همون لحظه حس میکردم پاهام جون نداره که بتونه وزنم و نگه داره.

 ریع به سمت در برگشتم و سوده رو توی چهارچوب در دیدم.در اتاق باز شد.س

لشک توی چشمای سوده پر شد و به سمتم نفس عمیمی کشیدم که بوی شیرینی بینی ام رو پر کرد.

 پا تند کرد.

نفس عمیك دیگه ای ولتی بهم رسید،محکم بؽلم کرد و اون بوی شیرین حاال چند برابر شده بود.

 صدای بؽض آلودش و شنیدم: کشیدم و محکم بؽلش کردم که

 تو من و میکشی آخر بهین!_

 محکم تر بؽلش کردم و زمزمه کردم:

 معذرت میخوام!_

با نمیدونم چند دلیمه تو بؽل هم بودیم،باالخره سوده آروم شد و عمب کشید.ثورتش و پاک کرد و 

 لبخند بهم نگاه کرد:

 داریم از اینجا میریم!_

 گیج نگاهش کردم که اضافه کرد:

 اینجا لو رفته و راه ورود بهش و یاد گرفتن.امنیتش کم شده،باید بریم یه جای دیگه!_
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 کجا؟_

 چیزی نگفت! نمیدونم،الوند_

 رامش کجاست؟_

 سوده دستام و بین دستای گرمش گرفت و گفت:

پایین،به زخمیا کمک میکنه!اونم نیم ساعت لبل از تو بهوش اومد و سریع با دادمهر رفت _

ش بایسته.نمیدونم با چه جونی اون پایین داره به بمیه کمک رو پاها بدون کمک میتونهپایین.حتی ن

 میکنه!

به لباس سیاه تو تنم نگاه لبخندی روی لبام نشست.رامش همیشه سرسخت بود و پشت کار داشت.

 کردم،من این رنگ و دوست نداشتم.

 به نظرت میذارن بریم خرید؟من این لباسارو دوست ندارم!سوده،_

 سوده نگاهش و تو کاسه چرخوند و گفت:

 خدا از دهنت بشنوه،همش سیاه!دل ادم میگیره!_

 .یهو یاد بابا افتادم،چشمام پر اشک شد.سعی کردم خودم و کنترل کنم و گریه نکنم.تمریبا موفك شدم

 بابا هم دوست نداره ما انمدر سیاه بپوشیم!_

 بعد بهم نگاه کرد و گفت:

،با مشکی پوشیدن دردتون درمون که نمیشه ی اگه عزیزترینتونم بمیرهیادته همیشه میگفت حت_

 هیچ،دلتون ؼمگین تر و سنگین تر میشه!

میگفت بیشتر از یک هفته مشکی بپوشیم. یاد زمانی که مادرم مرد افتادم،بابا اجازه نداد

 جوونید،خوب نیست ؼم بمونه تو دلتون.

 سوده از رو تخت بلند شد و گفت:

هست ولی یه حرؾ بزنم،تنها کسی که اینجا لباس رنگی میپوشه،هانیس.البته سارا هم میرم با هان_

 اون یا لرمز میپوشه یا مشکی!

 .یکم سرگیجه داشتم،سوده دستم و گرفت:سری تکون دادم و سعی کردم از جام بلند شم

 عجله نکن!آروم،_

و وبه رفت.به سمت حمام رفتم چند دلیمه ایستادم تا حالم جا بیاد،سوده هم ولتی مطمئن شد حالم خ

 سریع دوش آب و باز کردم.لباسام و درآوردم و سریع رفتم زیر دوش.

دستی بین موهام اجازه دادم آب گرم نمطه به نمطه ی بدنم و بپوشونه و از کوفتگی بدنم کم کنه!

از  ،صداکه احساس کردم صدای صحبت کردن میاد.چشمام و باز کرد و به اطرافم نگاه کردم کشیدم

 سمت پنجره ی کوچیک روی دیوار میومد.

.دستام و روی دیوار سنگی به سمت پنجره رفتم،صدای همایون و تشخیص دادم که یکم ناواضح بود

 سرد گذاشتم و گوشم و سمت پنجره گرفتم:
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 نگران نباش،به زودی از اینجا میریم!_

 گوشم اکو شد:با ترس عمب کشیدم و انگشتام و روی لبم گذاشتم.صدای اون مرد تو 

 ”بدنت مثل یه دزد عمل کرده!”_

صدای لدم های کسی با صدای تپش للب مخلوط شده بود توی گوشم پیچید و نه،این امکان نداره!

 با صدای در حموم از ترس تو جام پریدم و به در خیره شدم.چند لحظه بعد 

 بهین خوبی؟_

 ر صدای الوند و شنیدم:بود.دوباره همون صدا تکرار شد و اینباسوده صدای نگران 

 بهین جان!_

دوباره به در صدای تپش یکی از للب ها محکم تر بود،حسم بهم میگفت این صدای للب الونده.

 ضربه زد،سریع گفتم:

 خوبم،چند دلیمه بهم ولت بدین!_

آروم باش بهین.همچین چیزی چطور امکان داره؟!صدای پچ پچ سوده و الوند سریع زیر دوش رفتم،

 .دستام و روی گوشم گذاشتم و سعی کردم جیػ نکشم.میشنیدمرو واضح 

تو آینه نگاهی به خودم سریع خودم و شستم و حوله رو دورم بستم،به شدت متشنج و عصبی بودم.

 انداختم،چشمام کاسه ی خون بود و رنگ چشمام و روشن تر نشون میداد.

،سوده با تعجب و الوند با گشتندسریع از آینه چشم گرفتم و رفتم بیرون.هردوتاشون به سمتم بر

 بیخیالی نگاهش روی تنم میچرخید.

 اگه اجازه بدید میخوام لباس بپوشم._

الوند سریع به خوذش اومد و از اتاق رفت بیرون.سوده به سمت کمد رفت و درش رو باز کرد و در 

 همون حین گفت:

 سوپرایز!_

 لبام نشست. به کمدی که حاال رنگی شده بود نگاه کردم و لبخند روی

 چه سرعت عملی!_

 دستاش و روی سینه به هم لالب مرد و گفت:

 ما اینیم دیگه!_

لباسهایی با رنگ های مختلؾ که همشون ساده بودند.مدلشون به لباسای داخل کمد نگاه کردم،

گ های سرد و گرم رو در بر میگرفت.بازم از مشکی درست مثل لباسای مشکی بود ولی طیؾ رن

 د.خیلی بهتر بو

 از کجا اوردی؟_

 سوده مشؽول گشتن تو کمد شد و در همون حین گفت:
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گفتم ما باید لباس بخریم و این لباسا  رادمانکه لباس نگه میدارن توش،البته به  اینجا یه اتاق داره_

 ولی خب فعال میتونیم با اینا سر کنیم.نظرت؟اونم گفت رسیدگی میکنه،،به دلمون نمیشینه

لیمویی از تو کمد برداشت و همونجا تیشرت مشکیش رو با اون عوض تیشرت استین بلند 

تیشرت سبزآبی ای هم درآورد و به سمت من پرت کرد.لباس و گرفتم و با تعجب بهش نگاه کرد.

 کردم که گفت:

 !بیا،جین مشکی ام پیدا کردم_

 جین رو هم به سمتم پرت کرد و بهم نگاه کرد:

 لباس زیر و دیگه خودت بردار._

 ندی به پروییش زدم و لباسارو روی تخت گذاشتم.لبخ

 کی لراره بریم؟_

 دادمهر گفت لبل از تاریک شدن هوا!_

سری تکون دادم و مشؽول پوشیدن لباس هام شدم.سوده پشت به من روی تخت نشسته بود و در 

 حالی که توی گوشیش چیزی رو یادداشت میکرد گفت:

 بهین!_

 هوم؟_

 :بهم نگاه کرد و ادامه داد

 خیلی چیزا هست که ما ازش خبر نداریم!_

 میدونم!_

 دوباره به گوشیش خیره شد و گفت:

 تو میدونستی ولتی نیروی تو و الوند کامل بشه،نیروی ما هم لوی تر میشه؟_

 نه،والعا؟_

 اوهوم!_

 بعد کامل به سمتم چرخید و مضطرب گفت:

 راستی..._

 ش و به هم فشار میداد.بهش نگاه کردم،طبك عادت ولتی استرس داشت،دستا

 چی شده سوده؟_

 خب...الوند گفت...امشب مراسم ازدواج و انجام میدید._

 با تعجب بهش نگاه کردم.

 همین امشب!؟_
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 اوهوم!_

 من آماده نبودم برای همچین چیزی،ولی جرات نه گفتن هم نداشتم.لوی باش بهین.

 خیلی خوب._

 تیشرتم و پوشیدم و گفتم:

 کنیم؟ الزمه چیزی رو جمع_

 خودشون منتمل میکنن.فمط وسایلی که میخوای ببریم و بذار توی کمد._

 ،دیگه چیز خاصی نداشتم.سری تکون دادم و به سمت میز رفتم.ساعت و کیفم رو توی کمد گذاشتم

 به سوده نگاه کردم،کتاب کوچیک لدیمی تو دستش بود.

 چی میخونی؟_

 شونه هاش و بی تفاوت انداخت باال و گفت:

بمیه کتابا بزرگ بودن،امروزم که لراره جا به جا شیم نمیتونستم اونارو با خودم حمل !ریخچهتا_

 کنم گفتم از کوچیکترینش شروع کنم؟

 حاال راجع به چی هست؟_

.به جفتمون نگاه کرد و سوده خواست جواب بده که در اتاق باز شد و دادمهر سرش و آورد تو

 گفت:

 حاضرید؟_

 ادمهر رفت و گفت:سوده چشم ؼره ای به د

 لدیما اول در میزدن بعد میرفتن تو اتاق!_

 تمریبا با خنده گفت:دادمهر 

 ولت کمه،پایین میبینمتون.بجنبید!_

 بلند شد و گوشیش و توی جیب شلوارش گذاشت.رفت بیرون و در اتاق و بست.سوده 

 بریم؟_

 سری تکون دادم و با هم به سمت پایین رفتیم.

❊❊❊ 

 الوند:

بعد از اینکه بهین گم شد،اخرین من از بچگی اینجا بودم.فکرش و نمیکردم للعه لو بره.هیچ ولت 

 باری بود که جامون رو عوض کرده بودیم.

،اونم به خاطر اینکه از اینکه همش در حال فرار باشیماز این لایم موشک بازی خسته شده بودم.

 لدرت کافی رو نداشتیم تا از پس اون حرومزاده ها بربیایم.
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باید خیلی مواظب اوضاع باشم،اگه توی ایران کال سه تا للعه داشتیم که تا االن،دوتاش لو رفته بود.

 برامون. این هم لو بره،دیگه اینجا،جای امنی نداریم و دور شدن همیشه سخت بوده

ورت افراد و با تلپاز نظر امنیت،پیچیدگی خاصی داره که هرکسی از پسش برنمیاد. جدید این للعه

 .تمل میکنیم،همشون باید چک بشنمن

 به سمت اتاق بهین رفتم و در زدم،هرچمدر منتظر موندم جواب نداد.دوباره در زدم:

 بهین!_

طلسم مکان یاب در اتاق و باز کردم که با جای خالیش رو به رو شدم.یعنی کجاست؟باید دوباره 

 بذارم روش،البته فمط تا شب.

سری براشون تکون رفتم که اونجا همایون و هانیه رو دیدم. نفس عمیمی کشیدم و به سمت راه پله

 دادم و به سمت پایین رفتیم.در همون حین پرسیدم:

 سارا کجاست؟_

 .بعد از اونم که رفتم للعه رو اماده کنم و ازش بی خبر بودم.اخرین بار،تو اتاق کار دیدمش

 !پایین منتظره_

 هانیه اضافه کرد:

 بوده. هدیشب میگفت خواب جنگ و دید_

 ایستادم و به هانی نگاه کردم.

 پس چرا چیزی نگفت؟_

 هانیه شونه ای باال انداخت و گفت:

 نمیدونم.از خودش بپرس!_

از کنار من و همایون رد شد.هردو مسیر رفتنش رو دنبال نگاهش رو تو کاسه چرخوند و 

 کردیم،ولتی از دید خارج شد رو به همایون گفتم:

 این چش بود؟_

 شونه ای باال انداختم و رفتم پایین.تی بین موهاش کشید و خندید.همایون دس

ولتی من و دید از جاش بلند شد اولین کسی که دیدم،سارا بود که هودی لرمزش جلب توجه میکرد.

 و ایستاد که توجه همه رو به سمت من جلب کرد.

 هش میومد.با چشم دنبال بهین گشتم که از دیدنش نفسم حبث شد.لعنتی این رنگ خیلی ب

 با اون نگاه معصومش،باعث للبم ضربان بگیره و سرم داغ شه.نمیتونستم ازش نگاه بگیرم.

 الوند._

 با صدای ماهور به خودم اومدم.نگاه کوتاهی بهش انداختم و پرسیدم:
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 به شورا خبر دادی؟_

 آره،ولی اونا موافك این جا به جایی نیستن الوند!_

.خوب میدونستم چجوری باید باشم تا بمیه ازم ماهور برگشتماخمام و کشیدم تو هم و به سمت 

،درسته پدرمه حساب ببرن.من جادوگر اژدهام،به هیچ کس جواب پس نمیدم.ماهور یه لدم رفت عمب

 ولی اگه پاش بیوفته،از ؼریبه هم ؼریبه تر میشه.به چشم دیدم.

 یه لدم بهش نزدیک شدم و ؼریدم:

 من،اجازه،خواستم؟_

 _الوند...

 اشتم ادامه بده:نذ

 جواب من و بده!_

 سرش و پایین انداخت و گفت:

 نه!_

فمط خبر دادم بهشون،تا ولتی که چک نشن حك ندارن  _پس حرفی نمیمونه.به اون شورا هم بگو

 به للعه جدید بیان.فهمیدی؟

 بله!_

تم و نگاهم و از ماهور گرفهمه چیز بهم ریخته بود.دست ظریفی روی بازوم نشست،عصبانی بودم،

به دست ظریؾ و سفید دخترونه ای که روی بازوم بود نگاه کرد.نگاهم و باال کشیدم و به صورت 

 .بهین رسیدم

 الوند جان!_

صداش و لمسش،عین آب روی آتش،عصبانیتم رو خفه کرد و به جاش آرامش عجیبی توی وجودم 

بی اراده دستم و  به سختی نگاهم و از صورتش گرفتم،خواست دستش رو برداره کهسرازیر شد.

 گذاشتم روی دستش و اجازه ندادم.

.تو للعه،فمط کسایی سکونت داشتن که اسمشون توی لیست جمعیت زیادی توی سالن ورودی بودند

 پیش لدم میشدن برای مبارزه،وگرنه تعدادمپن خیلی بیشتر از این بود.بود.یعنی 

د بی گناهید،میتونید از للعه برید للعه رو عوض میکنیم،اونجا همگی چک میشید و ولتی ثابت ش_

 بیرون.

نگاهم رو توی جمعیت مسچرخوندم و عکس العمل هارو زیر نظر داشتم.مطمئنم بینمون جاسوس 

 داشتم آوا رو مجازات میکردم،همایون چند نفر و دید که با آوا همراه بودند.ولتی دیگه ام هست.

فم به خواست خودشون اینجا بودند،البته به .آدمای اطراهیچ ولت از مجازات کردن بمیه لذت نبردم

 اینجا باشن. نجز افراد حلمه که مجبور
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نه که اینجا بودن و نخوان،چون اگه اینجا نباشن نمیتونن زنده بمونن.افراد حلمه باید کنار هم و کنار 

 من و بهین باشن.وگرنه لدرتشون اونهارو از بین میبره.

به بهین یم.دادم،لحظه ای بعد همگی تو للعه جدید بودرئیس اجنه جلوم ظاهر شد و سری تکون 

 نگاه کردم و گفتم:

 لباست تو اتالیه که برامون آماده شده،حاضر شو میام دنبالت._

 با تعجب پرسید:

 چه لباسی؟_

 لباس عروس!_

 من...خب...!_

 دستم و پشت کمرش گذاشتم و زمزمه کردم:

 آروم باش،فمط خودمونیم و اعضای حلمه._

 .سرد سرد بود.اتاق مشترکمون راهنماییش کردم.جلوی در اتاق،دستاش و بین دستام گرفتم به سمت

 بهین!_

 سعی کردم آرومش کنم:بهم نگاه کرد.نگاهش پر از نگرانی،ترس و... بود.

 نفس عمیك بکش،ما از پسش برمیایم دختر.چیزی نیست!_

اتاق شد،لبل اینکه در و ببنده  سری تکون داد و دستاش و از دستم درآورد.بهم پشت کرد و وارد

 بهم نگاه کرد و گفت:

 شب میبینمت!_

مالمت کنم.لطعا اگه پدر و این رو گفت و در و بست.نمیدونستم به خاطر این وضعیت چه کسی رو 

 مادر بهین زنده بودند،اولین کاندید برای سرزنش شدن میبودند.

❊❊❊ 

 رامش:

زیتونی،که با دوبند باسی از جنس ساتن براق به رنگ لجلوی آینه ایستادم و به لباسم نگاه کردم.

که  که روی شونه هام لرار میگرفت شروع میشد.چاک بزرگی تا یک وجب باالی زانو داشتنازک 

 پای چپم رو کامل نمایش میداد.

و هانیه میگفت هرکس امشب،متناسب با لدرتی که داره،رنگ و مدل  امشب بهین ازدواج میکرد

لباس من بود.موهام رو شینیون باز و بسته درست کرده بودند که و این لباسش مشخص میشه،

 آرایش ملیحی روی صورتم نشونده بودند.

کسی در زد و باالفاصله وارد اتاق شد.با دیدن سوده تو لباس بنفش پررنگش،لبخندی روی لبم 

 نشست. 
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ور گردنش بسته یمه ی لباس بلند بود و دلباسش شبیه لباس من بود ولی با این تفاوت که 

آرایش لشنگی روی .موهاش رو فر درشت کرده بود و میشد.تضاد لشنگی با پوست روشنش داشت

 صورتش بود.

 توی دستش بود.تو چشمای لشنگش استرس موج میزد و کتاب لدیمی کوچیکی 

 چته؟_

 دستش و روی للبش گذاشت و گفت:

 استرس دارم،نگران بهینم!_

 چرا؟_

 کنار شومینه نشست و گفت: جلوتر اومد و روی صندلی

 .ولی تبدیلش فرق داره.جادوگر اژدها رو هم تبدیل کنهگاز گرگینه،میتونه حتی تو این کتاب نوشته _

 ترس بدی تو دلم افتاد.

 منظورت چیه؟_

ببین،یه جادوگر اژدها باید خیلی مواظب باشه که خون آشام ها و گرگینه ها،به لصد بتدیل _

 نم چجوری بگم!گازشون نگیرن.وای نمیدو

 همینجوری که داری میگی،یعنی اونا میتونن مارو تبدیل کنن؟_

 سری تکون داد و گفت:

 ،ولی بهین...اگه مارو گاز بگیرن،بدنمون کم میاره و جادوی تو خونمون باعث میشه بمیریم_

 ادامه حرفش رو به زبون آوردم:

 ما به بدنش کمک کردیم و اون االن..._

 دم:اجازه نداد ادامه ب

 ،ولی...گرگینه نیست_

به .در اتاق باز شد و هانیه اومد تو.تا مارو دید دستاش و روی دهنش گذاشت و جیػ کوتاهی کشید

 سمتم اومد و دستامو گرفت و من و یک دور دور خودم چرخوند.

 چمدر عالی شدی!_

پایین پرید و ذوق مثل یه دختر کوچولو چندبار باال به سوده هم نگاه کرد و همین کار و تکرار کرد.

 زده گفت:

 حاضرید؟_

موهای یه لباس ساده مدل رومی به رنگ سبز یشمی که خیلی بهش میومد.به لباسش نگاه کردم،

 دورش رها بود و به زیباییش اضافه کرده بود.سوده لبخند کم جونی زد و گفت:بلند و فرش 
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 جای بابام خالیه!_

 م بؽلش کرد و با بؽض گفت:و لطره اشکی رو با سرانگشتش گرفت.هانیه محک

 خیلی متاسفم._

 :باید جو و عوض میکردم

 هی،گریه نکنیا!پاشید ببینم!_

 هانیه سریع سوده رو ول کرد با دستش چشماش و باد زد و خندید.

 ،میبینمتون!من برم پیش همایون_

 و بلند شد.سوده ام خودش و جمع و جور کرد این و گفت و سریع از اتاق رفت بیرون.

 م؟بری_

 پرسیدم: گوشیم و برداشتم،دستم و پشت کمرش گذاشتم و همونطور که به سمت در میرفتیم

 نن؟چرا کسی به این موضوع اشاره نکرد؟یعنی نمیدو_

 سوده در و باز کرد و گفت:

 نمیدونم،باید با پسرا حرؾ بزنیم._

.راه رفتن با پاشنه دبا هم به سمت راه پله رفتیم.مراسم تو یکی از سالن های طبمه چهارم للعه بو

 و کمکش کردم.،دستش رو گرفتم بلند برای سوده کمی مشکل بود

 دیگه چیا نوشته تو این کتاب؟_

 شونه ای باال انداخت و گفت:

خیلی چیزا،رام احساس میکنم خیلی چیزا هست که حتی الوند هم ازش خبر نداره.احساس میکنم _

 این کتابارو مطالعه نکردن.

 چطور؟_

یا رعایت کنه.از میه،خیلی چیزا اینجا نوشته که تو این چند ولت ندیدم کسی انجامش بده _کتاب لدی

 صبح دارم این کتاب کوچیک و میخونم ولی هنورز نتونستم تمومش کنم.

 کتاب رو باال آورد و گفت:

 لطرش و ببین چمدر کمه،ولی هرچی میخونم تموم نمیشه!_

 رو مطالعه نکنن!سوده گفت:ذهنم درگیر شد،مگه میشه خودشون تاریخچه 

من ولتی فهمیدم چه نیرویی دارم،از رادمان خواستم کمکم کنه که بتونم کنترلش کنم.ولی اون _

 .عجیب نیست؟هیچی نمیدونست

 ..اینجا همیشه یه چیز عجیب وجود دارهسری به تایید تکون دادم
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و کفشاش رو باالخره به سالن رسیدیم و سوده روی اولین صندلی که گیر آورد نشست 

 :درآورد.پاهاش رو مالش داد و پرسید

 بهین با کی میاد؟_

 نمیدونم._

 سوده کتاب و باز کرد و گفت:روی صندلی کنار سوده نشستم.

،یعنی اگه به بهین کمک ،نوشته گاز گرگینه یه جادوگر اژدهارو دیر تر از پا درمیارهاینجارو ببین_

 نمیکردید،خب اون...

 با تعجب به سوده نگاه کردم و گفتم:ی جز چنتا نماشی چیزی نمیدیدم.به کتاب نگاه کردم،ول

 سوده،اینجا فمط چندتا نماشیه!_

 گفت:همون لحظه یکی روی کتاب خم شد،از هیکلش متوجه شدم دادمهره.

 چی شده!؟_

 دادمهر گفت:سوده کتاب و باال گرفت و به 

 اینجا چی میبینی؟_

 دادمهر کتاب و گرفت و گفت:

 درگیری های مهم بین ما و گرگینه هاست.چطور؟اشی لدیمی که مربوط به یکی از چندتا نم_

 به دادمهر نگاه کردم و گفتم:

 سوده چیز دیگه ای میبینه!_

 رادمان هم بهمون پیوست و گفت:

 چه خبره؟میتینگ گرفتید!؟_

!دادمهر سوده گیج شده بود،منم همینطوربعد هم لبخند زد و دستش رو توی جیب شلوارش فرو کرد.

 ماجرارو برای رادمان تعریؾ کرد،رادمان اخماش و کشید توی هم و گفت:

 امشب که نمیشه،فردا صبح باید یه جلسه بذاریم و دلیلش رو بفهمیم!_

 سوده سری تکون داد و کتاب رو برداشت.نگاهی با هم رد و بدل کردیم و سوده پرسید:

 یگه؟اگه یه گرگینه به لصد تبدیل گازتون بگیره چی م_

 رادمان روی صندلی کنار سوده نشست و دستش و زیر چونش گذاشت.

 ،مگه لصدشون فرق میکنه؟منظورت و نمیفهمم_

 سوده با بهت به رادمان نگاه کرد که رادمان ادامه داد:

 مارو گاز میگیره،یا میمیریم یا از پسش برمیایم!ولتی یه گرگینه یکی از _
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 سوده نگاهی به من انداخت و گفت:

 س درست حدس زدم.پ_

صدای دست و سوت بلند شد و باعث شد هر چهار نفرمون از جامون بلند شیم.اشک همون لحظه 

سفید و تور زیبایی که روی موهای شینیون شدش وصل بود توی چشمام حلمه زد،بهین با لباس 

وارد  با کت شلوار مشکی که هیکل درشتش رو در بر گرفته بودوارد سالن شد و پشت بندش الوند 

 سالن شدند.

لطره اشک لجوجی از چشمم پایین اومد که سریع گرفتمش.به نمیتونستم نگاهم و از بهین بردارم.

 سمتمون اومد و محکم بؽلش کردم.

 انمدر خوشحال بودم که نمیتونستم گریه نکنم.سوده من و کنار زد و گفت:

 برو کنار ببینم._

بهین مه از هم جدا شدند و سوده اشکاش و پاک کرد.بعد از چند دلیو خودش محکم بهین و بؽل کرد.

 لبخندی زد و گفت:

 نمیدونم چی بگم!_

 احوال پرسی کوتاهی با ما کرد.سرش و انداخت پایین و اشکش رو پاک کرد.الوند دستش رو گرفت 

،تا اون لحظه متوجه اون جایگاه نشده بودم.دادمهر کنارم بعد از چند دلیمه به جایگاه ویژه رفتند

 یستاد و گفت:ا

 خوبی؟_

 خوبم._

تمام افراد حاضر،اعضای حلمه بودند.مردی که شب معرفی خودش جمعیت زیادی داخل سالن نبود،

 رو امین معرفی کرده بود کنار جایگاه ایستاده بود و لباس سفیدی به تن داشت.از دادمهر پرسیدم:

 عمدشون متفاوته؟_

و پشت کمرم گذاشت و به جلو راهنماییم دادمه از روی شونش نگاهی بهش انداخت،دستش ر

 .در همون حین گفت:کرد

.اگه بکیشون بمیره،اونیکی زیاد آداب مخصوصی داره،این عمد،اتصالی رو بینشون ایجاد میکنه_

 دووم نمیاره.نمیدونم تونستم منظورم و برسونم یا نه!

 فهمیدم._

 ادامه داد:

 میرن،ماهم میمیریم!تو این عمد ماهم نمش داریم،اگه بهین و الوند ب_

 با بهت بهش نگاه کردم و پرسیدم:

 یعنی چی؟_
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.اگه اونا از بین برن،ماهم از بین میریم.زمانی که جادوگر جادوی ما،از لدرت اونا نشات میگیره_

 اژدهای جدید متولد بشه،اعضای حلمه هم دوباره متولد میشن.

ده نگاه کردم که نگاهش به من بود و با به سوبه کسایی که کنار جایگاه ایستاده بودن ملحك شدیم.

 اضطراب و استرس بهم زول زده بود.اینجا چه خبر بود؟

 امین کنار بهین و الوند ایستاد و گفت:

 سالم به همگی!_

 همه جوابش رو دادند و امین ادامه داد:

 بهتره سریع تر آیین رو شروع کنیم._

رداشت.با تعجب بهش نگاه میکردم،زیر از روی میز کنارش چالوی کوچیکی رو باین رو گفت و 

 گوش دادمهر زمزمه کردم:

 میخواد چیکار کنه؟_

هین بلندی کشیدم و دستم و همون لحظه دست چپ الوند رو گرفت و چالو رو کؾ دستش کشید.

 نگاه کوتاهی به من انداخت و همین کار رو با بهین هم انجام داد.روی دهنم گذاشتم.

 داره چه ؼلطی میکنه؟_

 مهر کمرم رو گرفت و من رو به خودش نزدیک کرد و زیر گوشم گفت:داد

 آروم باش!هیش،_

.شروع به حرؾ بهش نگاه کردم،با چشماش من رو به آرامش دعوت کرد.دوباره به امین نگاه کردم

 زدن کرد:

 .بعد از من تکرار کنید:کؾ دستاتون رو روی هم بذارید_

 مدم،مونس و محافظ تو باشم"من،عهد میبندم که تا اخرین نفس،همراه،ه“

 .ادامه داد:هردو تکرار کردند

 "عهد میبندم،در زمان نیاز،خود را برای تو و مردمت فدا کنم“

 بعد از اینکه تکرار کردند دوباره ادامه داد:

 عهد میبندم،لدرتم را فمط در راه درست و دفاع از مردمم استفاده کنم""

 نگاه کرد و گفت:بعد از اینکه تکرار کردند،امین به ما 

 دستای هم رو بگیرید._

حلمه بزرگی تشکیل دادیم و امین همگی دست هم رو گرفتیم،الوند و بهین هم بهمون اضافه شدند.

 وسط ایستاد.رو به بهین و الوند گفت:

من،امین،فرزند دارا و سودابه،شمارو به عمد الوند،فرزند ماهور و تارا،بهین،فرزند طاها و ستاره،_

 رم.هم درمیا
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تنم گرم شده بود و به محض تموم شدن جملش،دست چپم سوخت و نیروی زیادی وارد بدنم شد.

 سرم سنگین بود.

 میتونی عروست رو ببوسی._

الوند دست حسین و ول کرد و به سمت بهین چرخید.بوسه ی کوتاهی روی پیشونی بهین نشوند و 

ه دستم نگاه کردم،حلمه ی کوچیکی کؾ به حالت لبل برگشتم.دست دادمهر و ول کردم و ببالفاصله 

 اژدهای کوچیکی دورش پیچیده بود.دادمهر زیر گوشم گفت:دستم بود که 

 ولتی پیوند و کامل کنن،بالهای اژدها باز میشه!_

 سوده کنارم ایستاد و گفت:بهش نگاه کردم،احساس عجیبی داشتم.

 توام حسش میکنی؟_

کنارمون هدایت کرد.ولتی نشستیم،الوند رو دیدم  سری تکون دادم،دادمهر من رو به سمت صندلی

 که لیوان های پایه بلندی رو از مایع کهربایی پر میکرد و امین اون رو به بمیه میداد.

به سوده نگاه کردم که به کتاب زول زده بود.امین جام رو به دستم داد.الوند جامی رو برای خودش 

 و بهین پر کرد و گفت:

 آینده!به سالمتی _

 ه لیواناشونو بردن باال و یک صدا گفتن:هم

 به سالمتی!_

 امین رو به جمع گفت:یکم از مایع توی لیوان و مزه کردم،طعم عجیبی داشت.

 باید ببخشید دوستان ولی بمیه مهمونی رو باید تنها باشید._

 الوند دست بهین رو گرفت و با هم از سالن خارج شدند.لبخندی زد و شروع به دست زدن کرد.

 انمدر عجله برای چیه؟_

 دادمهر گفت:

 مثل اینکه سه روز پیش و فراموش کردی رامش،ما تمریبا مؽلوب شده بودیم._

راذمان مایع تو لیوان و مزه کردم.حس خوبی بهم میداد.چشمم و تو کاسه چرخوندم و یکم دیگه از 

 کنار سوده نشست و گفت:

 نذارید کسی از ماجرای کتاب بویی ببره._

 ؽول کتاب بود و اخماش رو توی هم کشیده بود.پرسیدم:سوده مش

 چرا؟مگه شما این کتابارو نمیخونید؟_

 سری به تایید تکون داد و گفت:

و خیلی چیز های  نماشی درگیری ها،ازدواج هاخوندیم،ولی اکثر صفحات همه کتاب ها نماشیه._

 دیگه!
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 نه؟یعنی تاحاال هیچ کس نتونسته چیزی که سوده میبینه رو ببی_

 رادمان شونه ای باال انداخت و گفت:

 نمیدونم!حدالل از ما کسی ندیده._

 خیلی عجیبه!_

 دادمهر دستش رو تکیه گاه سرش کرد و گفت:

 یعنی اعضای شورا هم چیزی نمیدونن؟!_

 و گفت:هانیه اومد دستم رو گرفت 

 پاشید یه تکونی به خودتون بدید._

 و سعی کردم بعد از اینهمه سختی،یکم به خودم استراحت بدم. هانیه رفتمبا لبخند بلند شدم و همراه 

❊❊❊ 

 سوده:

به رامش نگاه کردم،با خیلی عجیب بود،یعنی فمط من میتونستم نوشته های این کتاب رو ببینم؟!

 هممون نیاز به یکم استراحت داشتیم.جمعیت هماهنگ شده بود.بهش حك میدادم،

 سعی میکردم بیخیال باشم.رادمان کنارم نشست و گفت:م و چند دلیمه ای میشد که کتاب و بسته بود

 نمیخوای بری پیش بمیه!؟_

 خودم و بؽل کردم و گفتم:

 راحتم،از همینجا هم لذت میبرم._

کسی صدام میکنه.به اطراؾ نگاه دیگه حرفی نزد،فمط کنارم نشست.چند دلیمه گذشت که حس کردم 

 کردم،رادمان بهم نگاه کرد و گفت:

 چی شد؟_

 هیچی!_

این بار منبعش رو پیدا کردم،صدا از کتاب بود.خود به خود دستام به سمت دوباره صدارو شنیدم.

 صدای رادمان رو شنیدم:کتاب رفت و بازش کردم.

 سوده حالت خوبه!؟_

جمله هارو اول آیین ازدواج و نوشته بود.،،نگاهم رو دوختم به نوشته هابه صفحه کتاب نگاه کردم

 به این جمله:رسیدم  تا پشت هم خوندم

بعد از پیوند نیروی آنها آزاد اگر تمام اعضای حلمه،زمان عمد حضور نداشته باشند،نه تنها “

 "نخواهد شد،بلکه تمام نیرویی که دارند نیز از بین خواهد رفت.
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رادمان شونم و لمس کرد،بهش نگاه کردم.دستام میلرزید،تمام صحنه هایی که دیده بودم جلوی 

 ادم های بی گناهی که مردن.نه،این نباید اتفاق بیوفته.،،تمام اون لتل ها و ؼارت هاچشمم اومد

 ،رادمان هم بلند شد.سریع از جام بلند شدم

 چی شده؟_

دستم و به سرم گرفتم.رادمان کمرم و گرفت و رامش و صدا زد.دوباره روی صندلی نشستم.رامش 

 پرسید:

 سوده،خوبی؟_

 نباید...نباید...._

 چی؟؟_

 ه رادمان نگاه کردم،به خودت بیا سوده.کفشام و دراوردم و به سمت در رفتم:ب

 اگه پیوندشون کامل بشه،هممون نیرومون و از دست میدیم._

رامش و رادمان و دادمهر هم پشتم این و گفتم و به سمت اتالی که مال بهین و الوند بود پا تند کردم.

 اومدن،دادمهر پرسید:

 منظورت چیه؟_

 همه ما نیرومون و از دست میدیم.ی از اعضای حلمه نباشه،اگه یک_

 و محکم در زدم: تند تند از پله ها رفتم پایین.به سمت اتالشون تمریبا دوویدم

 بهین!_

 دوباره در زدم و داد زدم:

 در و باز کن الوند._

هم ریخته بچه ها هم رسیدن و همون لحظه در اتاق باز شد و الوند با باال تنه ی لخت و موهای ب

جلومون ظاهر شد.نفس کم آورده بودم،دستم و روی سینم گذاشتم و سعی کردم آروم شم.چندتا نفس 

 .عمیك کشیدم

 بگو که...اون...اون کارو...نکردین!لطفا!_

 الوند اخماش و کشید تو هم و با صدای بمی گفت:

 منظورت چیه؟_

 گفت:رامش دستم و گرفت و کمکم کرد صاؾ بایستم و در همون حین 

 اگه یکی از اعضای حلمه نباشه و شما پیوند و کامل کنید،هممون نیروهامون رو از دست میدیم._

بهین با لباس عروسیش اومد جلوی در،موهاش حاال باز شده بود و این پریشونیش زیبا ترش کرده 

 بود.
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 چی شده؟_

 رادمان گفت:

پیوند و کامل کنید،نیروهامون از بین اگه شما سوده چیزایی رو تو کتاب میبینه که ما نمیبینیم._

 میره!

.بهین دستاش و روی سینه حلمه کرد و الوند دستی تو موهاش کشید و به چهار چوب در تکیه داد

 گفت:

 حاال چیکار کنیم؟_

 الوند تکیه اشو برداشت و گفت:

 بهین لباست و عوض کن._

 بعد رو به ما گفت:

 همو میبینیم. منم لباس بپوشم،یه ربع دیگه تو اتاق کار_

 سریع گفتم:

 لطفا کاری نکنید._

 الوند چپ چپ نگاهم کرد و بهین نخودی خندید.الوند در اتاق و تو صورتمون کوبید.رادمان گفت:

 تو دیگه کی هستی سوده،استاد بهم زدن عیش و نوش بمیه ای به خدا!_

 دیم.راه افتا کار این و که گفت،هرچهارتامون زدیم زیر خنده و به سمت اتاق

❊❊❊ 

 بهین:

از ولتی به هوش اومده بودم،احساس ولتی به عمد الوند دراومدم،حس عجیبی تو وجودم پیچید.

 .ولتی امین گفت باید بریم،احساس گرما میکردم.میکردم یه چیزی تو وجودم تؽییر کرده

که  از دستش گرمای ملسی بهم منتمل میشدالوند دستم و گرفت و با هم به سمت اتالمون رفتیم.

 سستم میکرد.

 خوبی؟_

 خوبم!_

 متاسفم که اینطوری شد،اگه از اینجا نمیرفتی،مطمئنم االن همه چیز جور دیگه ای بود._

 حتما دلیلی داشته رفتنمون._

دستش رو پشت کمرم گذاشت و به داخل الوند سری به تایید تکون داد و در اتاق و باز کرد.

و روی صندلی نشستم ومشؽول درآوردن گیره  فتممستمیم به سمت میز توالت رراهنماییم کرد.

 موهام شدم.
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تراس از تو آینه الوند و دیدم که کتش رو درآورد و کراواتش رو شل کرد و در همون حین به سمت 

 رفت و درش رو باز کرد.کراواتش رو انداخت کنار در و رفت توی تراس.

و به سمت یومد،از جام بلند شدم و آخرین گیره رو از توی موهام درآوردم.باد سردی از تراس م

.سردم بود،دستام و تراس رفتم.الوند به حفاظ تراس تکیه داده بود و به رو به روش نگاه میکرد

 دورم حلمه کردم.

 الوند._

.با اینکه سردم بود ولی رفتم تو تراس و دستم رو به سمتم برگشت،دستش رو به سمتم دراز کرد

،من و جلوی خودش لرار داد و از پشت تمریبا بؽلم دش کشیدمن و به سمت خوتوی دستش گذاشتم.

 کرد:

 فکر میکردم هیچ ولت پیدات نمیکنم._

 جای بوسش داغ شد.بوسه ی کوتاهی روی کتفم زد.

 .ولی پیدا شدی_

 اینبار بوسش کمی باالتر رفت و باالی ترلوه ام نشست.

 انکار کنم.عاشك هم نیستیم،ولی نمیتونم احساساتی که نسبت بهت دارم و _

 ،ولی حاال کوره آتیش بودم.بوسش روی گردنم نشست.یادمه تا چند دلیمه پیش سردم بود

 میتونم احساسات لوی که بهت دارم و حس کنم،میدونم توام مثل منی!_

به دستش نگاه کردم،جعبه مستطیل یه دستش دور شکمم حلمه شد و دست دیگش رو جلوم آورد.

 ی موهام زد و زمزمه کرد:شکلی تو دستش بود.بوسه ای رو

 بازش کن._

جعبه رو از بین دستش کشیدم بیرون،دستام یکم میلرزید.جای دستش روی شکمم داغ شده 

مشکی  بیضی ،دوتا حلمه ی شیشه ای توی جعبه بود که روی یکیش نگینبود.جعبه رو باز کردم

 بیضی سفید.بود و روی اونیکی نگین 

که نگین سفید داشت رو برداشت،دست چپم رو باال آورد و دست آزادش رو جلو آورد و حلمه ای 

 .حلمه رو توی انگشتم کرد.به محض اینکه دستش رو برداشت،شکل حلمه تؽییر کرد

نگین سفید تبدیل به سر اژدها شد و رکاب حلمه تؽییر شکل داد و با انگشتم یکی شد.طوری که 

که سرش از پوست دستم بیرون اومده  دانگار زیر پوست انگشتم اژدهای کوچولوی خوابیده ای بو

 بود.

 نمیخوای حلمم رو دستم کنی؟_

 نمیتونستم از حلمه ی تو دستم چشم بردارم.پرسیدم:

 زیر پوستم رفت؟_

 زیر گوشم زمزمه کرد:
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 آره،به ولتش میاد بیرون!_

 با تعجی بهش نگاه کردم،نگاهش رو به لبهام دوخت.پرسیدم:

 ...تخم اژدها که گفتی_

 .ودهمین ب_

 دوباره به اژدهای تو دستم نگاه کردم.

 ما میتونیم زندش کنیم؟_

هرولت احضارش کنی از دور انگشتت میاد بیرون،هرولت هم اراده کنی برمیکرده دور اوهوم._

 انگشتت.

از همین االن عاشمش بودم و دلم میخواست هرچه زودتر آزادش کنم.نگاهم کشیده شد به انگشتر 

 داشتمش و دست الوند و گرفتم توی دستم.الوند،از توی جعبه بر

تؽییر شکلش چشم دوختم.ابهت خاصی داشت.الوند دستش رو حلمه رو وارد انگشتش کردم و به 

 کنار دست من لرار داد،به دستامون نگاه کردم.دلم لرزید.

.من رو توی بؽلش چرخوند و بالفاصله ،نگاهم روی لب هاش افتادسرم رو به طرؾ الوند برگردوندم

 لب هاش روی لب هام نشست.

صدای للب هامون گوشم و پر کرده بود.ولتی شروع به بوسیدنم کرد،بی شوک شدیدی بهم وارد شد،

 .دستام توی موهاش فرو رفت و الوند و به خودم نزدیکتر کردم.اراده باهاش همراهی کردم

الوند ش میگیرن،نمیدونم چند دلیمه بود که همدیگه رو میبوسیدیم،حس کردم شش هام دارن اتی

عمب کشید،هردو نفس نفس میزدیم.دستم به سمت دکمه هاش رفت و به سرعت یکی یکی بازشون 

 .کردم و پیراهنش رو دراوردم

دستم رو روی سینش گذاشتم،سریع بهم چسبید و بوسه رو از سر گرفتیم.دستش رفت پشت و زیپ 

 ند.لباسم رو یکم کشید پایین که صدای در جفتمون رو از جا پرو

 بهین!_

 نفس نفس میزدیم،صدای لدم های چند نفر و شنیدم و بعد دوباره صدای در بلند شد:

 الوند در و باز کن._

الوند اخماش و کشید تو هم.ریع از تراس رفت بیرون،به حفاظ پشت سرم تکیه دادم و سعی کردم با 

ب کردم و به سمت در .لباسم و مرتچندتا نفس عمیك به خودم بیام.صداهاشون رو واضح میشنیدم

 رفتم.

 چی شده؟_

رامش توضیح داد،با الوند به اتاق برگشتیم تا لباسامون رو عوض کنیم.از الوند خجالت بعد از اینکه 

 تو بؽل الوند بود و اون...وای خدا! ،باورم نمیشد اونی که تا چند دلیمه پیشمیکشیدم

 لباست و عوض کن،من یه دوش بگیرم االن میام._
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یاد و دستام و روی لبم گذاشتم.هوؾ! ت تو سرویس،پاهام سست شده بود.روی تخت نشستمالوند رف

 حرفای سوده افتادم،یعنی چی!؟

که همون لحظه الوند از حمام اومد بیرون.لباساش به  از جام بلند شدم و سریع لباسم و عوض کردم

 ال خشک بود.ولتی دستش و برداشت موهاش کامتنش چسبیده بود،دستی به موهاش کشید و 

 بریم؟_

 الوند در و باز کرد و اجازه داد اول من برم بیرون.سری تکون دادم و دنبالش راه افتادم.

❊❊❊ 

 الوند:

طبك عادت انگشت اشارم و روی لب پایینم کشیدم دستی توی موهام کشیدم و روی صندلی نشستم.

 و به سوده نگاه کردم.

 خب!_

یک لدیمی رو،روی میز پرت کرد و تکیه داد.دستاشو جلوی سوده شونه ای باال انداخت و کتاب کوچ

تاحاال این کتاب و ندیده بودم.ارنجم رو روی میز گذاشتم و به سینه بهم گره زد و به من نگاه کرد.

 سمت جلو خم شدم.

 این چیه؟_

 با تعجب بهم نگاه کرد و گفت:

 کتاب!_

 دارم میبینم،از کجا آوردی؟_

 خت و گفت:نگاه کوتاهی به رادمان اندا

 .رادمان برام اورد_

 نگاهم و به رادمان دادم،کنار سوده نشست و گفت:

 از کتابخونه آوردم،سوده اطالعات میخواست منم در اختیارش گذاشتم._

،صفحات کتاب و ورق بهین به میز تکیه داده بود و به کتاب نگاه میکرد.خم شد و کتاب رو برداشت

 زد و بعد از چند ثانیه گفت:

 نماشیه!فمط _

 سوده چشماش و تو کاسه چرخوند و گفت:

 ،دروغ نمیگم که!تو اون کتاب کلی اطالعات هست_

رادمان به من و بهین نگاه کرد،دستش رو جلوی لباش گذاشت و آروم خندید.اخمام و کشیدم تو 

 ،یکم خودش رو جمع و جور کرد،ولی فمط یکم.به سوده نگاه کردم:هم
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 دیگه چیا نوشته بود؟_

 رو تکیه گاه سرش کرد و بی حوصله گفت:دستش 

 از لسمت های مهمش نوت برداری کردم.خیلی چیزا،_

 دادمهر که تاحاال ساکت بود،گفت:

 نوشته های کتاب و ببینه؟چرا از بین این همه آدم،فمط سوده میتونه _

به کتاب  حالت نشستن سوده تؽییر کرد و با سوءظن به کتاب نگاه کرد.بعد از چند ثانیههمون لحظه 

 اشاره کرد و گفت:

 !بگین که شمام میشنوید_

 .با اخم به کتاب نگاه کرد.با تعجب به سوده نگاه کردم،سریع کتاب و برداشت و باز کرد

 سوده!_

.اتاق توی سکوت فرو رفته بود.بهین کنار توجهی نکرد،چشم هاش انگار متنی رو دنبال میکردند

 سوده نشست و دستش رو روی شونش گذاشت.

به .به خودت بیا الوند.اخمام و تو هم کشیدم و نگاهم کشیده شد به انگشتای بلند و کشیده ی بهین

 زور نگاهم و از بهین گرفتم.

 باالخره سوده به من نگاه کرد و گفت:

 ظاهرا این کتاب فمط به من اعتماد داره!_

 متوجه منظورش نشدم.ادامه داد:

و اطالعات رو نشونش  تاب به هرکسی اعتماد نمیکنهافراد کمی تونستن این کتاب رو بخونن،ک_

 نمیده!

 رادمان خندید و گفت:

 االن تو برگزیده ای!؟_

 سوده چپ چپ نگاهش کرد و گفت:

 ظاهرا که اره!_

 دستی به صورتم کشیدم و گفتم:

 مارو انتخاب میکنه؟یعنی میخوای بگی کتاب _

 سری به تایید تکون داد.دادمهر گفت:

 شاید اونا خبر داشته باشن!ه شورا بگیم؟به نظرت باید ب_

االن دیگه نمیدونستم به کی میتونم اعتماد کنم.تنها آدمای گرچه نمیتونستم زیاد به شورا اعتماد کنم.

 ،همین افراد تو اتاق بودند.مورد اعتمادم
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 نمیتونم به کسی اعتماد کنم._

 بهین به من نگاه کرد و گفت:

 این موضوع فعال بین خودمون بمونه بهتره.د کنیم،به نظر منم نباید به کسی اعتما_

 دادمهر به میز تکیه داد و پرسید:نگاه تشکر امیزی به بهین انداختم.

 چجوری آخرین نفر و پیدا کنیم؟_

 سوده سریع گفت:

 خودش باید بیاد،ما نمیتونیم پیداش کنیم!_

 چرا!؟_

افتاده.به زودی پیدامون میکنه هم اون از ماهیتش خبر داره،با عمد امشب،عالمت روی دست اون _

 ولی تا اون مولع...

 به من و بهین نگاه کرد و گفت:

 نباید کاری بکنید،جدی میگم!_

 اخمام و کشیدم تو هم و خواستم جوابش رو بدم که رامش گفت:

 کتاب و اطالعاتش خبر دارند.فکر کنم گرگینه ها از _

 توجهم به رامش جمع شد.

 چطور؟_

اگه گرگینه ها افراد مارو به لصد تبدیل گاز بگیرن،جادوی توی ،ای کتابخب طبك نوشته ه_

 نمیذاره تبدیل شیم و مارو میکشه.خونمون 

 نگاهم به بهین کشیده شد،تکیش و از میز برداشت و گفت:

 یعنی چی؟_

 رامش به سوده نگاه کرد و ادامه داد:

 ی ها میمیرن!بعضی از ما از گاز اون ها جون سالم به در میبریم ولی بعض_

 دادمهر اضافه کرد:

 اکثرا میمیرن._

 .اطالعاتم انمدر کم بود،احساس حمارت میکردماز اینکه اینجا چه خبر بود؟

 اگه اینجوریه،پس چرا تونستیم بهین و نجات بدیم؟_

جادوی خون بهین خیلی لوی،ولی به هرحال اگه کمک من و تو نبود،خب...بهین هم دووم _

 نمیاورد!
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 خودم اومدم:،خدایا!یعنی اگه رامش نمیرسید...با صدای بهین به م ضربان للبم کند شداحساس کرد

 خب،بچه ها!باید بگم که..._

 به من نگاه کرد،موهاش و پشت گوشش زد و ادامه داد:

 بدنم تؽییر کرده انگار.یه چیزایی تو _

 از پشت میز بلند شدم و به سمت بهین رفتم،دستاش و بین دستام گرفتم.

 بی بهین؟خو_

 نگاهش و ازم دزدید.

بهم گفت...اوم...بدنم عین یه دزد عمل کرده.خب اولش ولتی بی هوش بودم،جادوگر لبلی رو دیدم._

 متوجه نشدم ولی بعدش...

 دوباره بهم نگاه کرد و ادامه داد:

 خب یه چیزایی تو بدنم تؽییر کرده!_

 بهین،داری من و میترسونی!_

بود رو باور نمیخواستم چیزی که تو ذهنم مام وجود حسش میکنم.حس لوی ای بینمون بود،با ت

 به بمیه نگاه کرد و ادامه داد:کنم.

 فکر کنم نیروی اونها بهم منتمل شده،یعنی...چجوری بگم..._

 سوده حرؾ بهین و ادامه داد و گفت:

 حواس پنج گانت لوی تر شده،مثل بویایی،شنوایی و این چیزا!_

 ن داد،دادمهر با بهت گفت:بهین سری به تایید تکو

 یعنی بهین االن..._

 سوده بین حرفش پرید و گفت:

 نه،اون گرگینه نیست!_

 پس چیه؟_

سوده شونه ای باال ترس وجودم و پر کرده بود.نمیتونستم باور کنم جفتم،یکی از اون عوضیا بشه.

 انداخت و گفت:

 هنوز نمیدونم،ولی میفهمم!_

ار کنم.برای اولین بار تو زندگیم،نمیدونستم باید چه ؼلطی بکنم چون کالفه بودم،نمیدونستم باید چیک

دست های بهین رو ول کردم،احتیاج داشتم تنها باشم.به سمت در راه افتادم و اطالعات کافی نداشتم.

 در همون حین گفتم:

 .بهین میگم برات اتاق حاضر کنن_
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 تم:در و باز کردم و به سوده که با اخم نگاهم میکرد،چشم دوخ

 به دست آوردی،با من درمیون بذار. یاطالعات جدیداگه _

 حتما!_

از سر شونم نگاهی به بهین انداختم،دستاش چشم هاش و تو کاسه چرخوند و به بهین نگاه کرد.

 همونطور روی هوا مونده بود و با بهت به من نگاه میکرد.

دستام و روی صورتم کشیدم و تونم.سریع از اتاق رفتم بیرون،نمیتونم.اگه اون تبدیل شده باشه،نمی

 نفسم با شدت بیرون فرستادم.چیکار باید میکردم!

 توی راه پله دیدم،تا من و دید سریع گفت:همایون رو 

 تو اتالت نبودی!داشتم دنبالت میگشتم._

 سری به تایید تکون دادم و پرسیدم:

 چی شده؟_

 ،میگه باید چیز مهمی رو بهت بگه.ماهور اینجاست_

 و کشیدم تو هم.اخمام 

 کجاست؟_

 اتاق من._

در طول مسیر،سعی کردم افکارم .امشب،شب پر ماجرایی بودسری تکون دادم و باهاش همراه شدم.

 و جمع کنم تا ماهور متوجه بهم ریختگیم نشه.

 با اضطراب مشهودی مشؽول لدم زدن بود.نزدیک تر رفتم.نزدیک اتاق همایون،ماهور رو دیدم که 

 ماهور._

،نگاه مضطربش رو،روی سرتا پام چرخوند و جلو صداش کردم به سرعت به سمتم برگشتولتی 

 اومد.صورتم و بین دستاش گرفت و پرسید:

 خوبی پسرم؟_

 صورتم و از بین دستاش بیرون کشیدم.بعد از مرگ مامان،نتونستم ماهور و ببخشم.

 چیزی شده!؟_

 و گفت: ماهور با کمی مکث دست هاش رو عمب کشید

 د رو کامل کردی؟پیون_

 .نمیخواستم جوابش رو بدم،انگار لصدم رو متوجه شد.اخمام و کشیدم توی هم

 .لطفا الوند_

 نه!_
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دستش رو روی للبش نفس آسوده ای کشید و برای اینکه بتونه بایسته،دستش رو به دیوار گرفت.

 گذاشت،نگرانی توی دلم ریشه دووند.همایون دست ماهور و گرفت و پرسید:

 خوبی؟ ماهور_

صبر سری تکون دادم صاؾ ایستاد.به چشمام نگاه کرد،التدار توی نگاهش،مثل همیشه موج میزد.

نفس عمیمی کشید و موشکافانه نگاهش کردم،کن ببینم،نکنه ماهور هم از ماجرای کتاب خبر داره؟

 گفت:

 تو کشوی مادرت،یه سری نامه پیدا کردم._

 دستش رو توی جیب کتش کرد و ادامه داد:

 راز های زیادی رو برمال میکنه...زده که تو نامه هاش،از کتابچه ای حرؾ _

 مامان اون کتاب و خونده؟صبر کن ببینم،_

 نامه هارو به دستم داد.حاال نوبت ماهور بود که تعجب کنه.

 یعنی تو هم میتونی اون کتاب و بخونی؟_

 ،اخم کرد و گفت:نگاهی به همایون انداختم

 والعا الوند؟_

 ،دوباره به ماهور نگاه کرد.ردم اخمام رو حفظ کنمسعی ک

 !من نه_

 پس..._

 هانیه از اتاق اومد بیرون و گفت:

 یه چیزی هست که باید ببینید.پسرا،_

امشب همه یه چیزیشون با دست به اتاق اشاره کرد و یه ابروش رو باال انداخت.این و گفت و 

ستم و پام و روی هم انداختم و دستم رو روی روی کاناپه بزرگ اتاق نشمیشد! وارد اتاق شدم و 

 ،یه تای ابروم رو انداختم باال و گفتم:تکیه گاه کاناپه لرار دادم

 خب میشنوم!_

یکم عصبانیت،باعث شده بود پرخاشگر بشم و خودم به خوبی این رو ترس و کالفگی،اس

 میدونستم.هانیه به همایون نگاه کرد و کؾ دستاش رو به هم مالید.

 .خب.._

 به میز پشتش تکیه داد و ادامه داد:با چرخوند دستم سعی کردم به ادامه دادن تشویمش کنم.

،خب،نزدیک به ده نفر،طلسم سیاه همایون،همونطور که خودت گفتی،ذهن افراد رو چک کرد_

 آریا هم جزوشون بود.داشتن که خب...

 :به سمت سیستمش برگشت و فیلمی رو پلی کرد و ادامه داد
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زهر گرگینه هین بیهوش شد،لبل از اینکه تو و سوده پیداش کنید،آریا پیداش کرد و ولتی ب_

و به عصب های درستی  جای گاز گرگینه بودرو،روی زخمش ریخت،از اونجایی که زخم دلیما 

 رسیده بود،خب،فکر کنم بمیش رو بتونی حدس بزنی.

سوال پیش اومد،هانیه از کجا میدونست  و دلیما توصیفات هانیه رو دیدم.حاال برام به فیلم نگاه کردم

 زهر گرگینه مارو میکشه!؟

 از کجا میدونی که زهر گرگینه برامون کشندس؟_

 به همایون اشاره کرد و گفت:

 از ذهن آریا رو ببینه.لبل از اینکه خون دماغ بشه و نذارم دیگه کارش رو ادامه بده،تونست یکم _

خبر دارند.عالی شد،مثال میخواستم کسی جز خودمون حك با رامش بود،اونا از اطالعات کتاب 

 د،از جاش بلند شد و گفت:متوجه نشه.ماهور که تا اون لحظه ساکت بو

 ..بعدا راجع به این موضوع حرؾ میزنیمدیر ولته،برید استراحت کنید_

 به من نگاه کرد و ادامه داد:

 این ماجراها لطعا به هم مرتبط هستن._

 از اتاق خارج شه،از روی شونه بهمون نگاه کرد و گفت:ز اینکه به سمت در رفت و لبل ا

 فعال نذارید کسی متوجه بشه،تا ولتش برسه!_

 سری به تایید تکون دادم،ماهور رفت.هانیه روی صندلی رو به روم نشست و گفت:

 !حاال باید چیکار کنیم؟حسین هم که دیدی_

 دستاشو روی سینه گره زد و ادامه داد: ،تکیه داد

نباید به کسی اعتماد کنی الوند،من نمیفهمم.اینا چه مرگشونه؟مگه اون عوضیا دختر آریا رو _

 نکشتن؟

بوسه ای روی موهاش نشوند و رو همایون کنار هانیه ایستاد و دستش رو دور کمرش حلمه کرد.

 به من گفت:

 .ادامه میدیمبرو استراحت کن،فردا _

در اتاق رو باز کردم،لبل از اینکه از اتاق برم بیرون به دم.سری به تایید تکون دادم و از جام بلند ش

 همایون نگاه کردم و گفتم:

 همایون،میدونی که بهت اعتماد دارم؟_

از اتاق زدم بیرون و به سمت اتاق خودم چشماش رو به معنی تایید بست و بعدش بهم لبخند زد.

با همه وجودم میخواستم ولتی در و  مؽزم داشت منفجر میشد و از همه بدتر،للبم تیر میکشیدرفتم.

 اتاق و باز میکنم بهین اونجا منتظرم باشه.

 .نفس عمیمی کشیدم و به افکارم پوزخند زدم.در اتاق رو باز کردم و به اتاق خالی زول زدم
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❊❊❊ 

 بهین:

میگه برام اتاق حاضر کنن،مگه من ؼریبه بودم؟دست گرمی به در بسته اتاق زول زدم،یعنی چی؟

 دستامون نگاه کردم و بعد صوای سوده رو شنیدم:تم نشست،به روی دس

 بهین خوبی؟ببین من و!_

به صورت بهین نگاه کردم،صورتش رو بهم نزدیک کرد،هردو بازوم رو بین دستاش گرفت و 

 زمزمه کرد:

به همشون ثابت میکنم اشتباه میکنن،اگه شده چند روز نخوابم و این کتاب کوفتی رو بخونم،این _

 و میکنم تا ثابت کنم اشتباه میکنن،اون ولت این الونده که شرمندت میشه،بهت لول میدم بهین.کار 

سوده و باعث شده بود نفس هام سنگین بشه. گیج بودم،انگار یکی با مشت کوبیده بود وسط سینم

دستم و روی دستش گذاشتم و سعی کردم لبخند بزنم،دلم نمیخواست کمکم کرد روی صندلی بشینم.

 تر از این کوچیک شم.به رادمان نگاه کردم و پرسیدم:بیش

 خب،اتاق جدیدم کجاست؟یکم خسته ام!_

 رادمان از جاش بلند شد و دستی به صورتش کشید،نگاهش ترحم داشت.من اصال این و نمیخواستم.

 میشه اونجوری بهم نگاه نکنی؟با همتونم!_

 گذار باشم. نگاه عصبانیم رو به تک تکشون دوختم و سعی کردم تاثیر

 فکر کردید االن عاشك سینه چاکشم که از جدا شدن اتالامون ناراحت بشم؟_

 با انگشت اشاره به خودم اشاره کردم و ادامه دادم:

اگه به این ازدواج و مراسمات کوفتیتون تن دادم به خاطر اینه که احساس مسئولیت میکنم در _

 .نه بیشتر نه کمتر.ست استفاده کنمبرابر چیزی که تو وجودمه و باید ازش در راه در

 دستام و روی سینه گره زدم و با پوزخند به همشون نگاه کردم.

 .پس این نگاه های مسخرتون و بذارید کنار_

.دادمهر کنارم ایستاد و میدونم تند رفتم،ولی دست خودم نبود.الوند با این کارش من و کوچیک کرد

 گفت:

 حك میدادی! اگه دلیل رفتارش رو میدونستی،بهش_

 تو چشماش زول زدم و ؼریدم:

 برام مهم نیست!_

 به سمت در رفتم و با تمسخری که نمیتونستم مخفیش کنم گفتم:

 حاال یکیتون افتخار بده و اتالم رو بهم نشون بده._
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 گفت:رادمان بلند شد و 

 بفرما!_

 رامش دستش رو روی بازوم گذلشت و گفت:

 _بهین خو...

کامل کنه و دستم رو روی دستش گذاشتم.سعی کردم لبخند بزنم،مهم نبود  اجازه ندادم حرفش رو

 چون فعال تنها خواسته ام فرار کردن از آدم های این اتاق و نگاه هاشون بود. موفك شدم یا نه

رادمان بدون .دستام و دورم حلمه کردم و خودم رو بؽل کردم.به دنبال رادمان از اتاق زدم بیرون

 من رو تا اتالی که ظاهرا برای من بود راهنمایی کرد.،اینکه حرفی بزنه

 ممنون!_

 دستی بین موهاش کشید و گفت:

 خواهش میکنم!_

بهم پشت کرد و خواست بره که یهو به سمتم برگشت،انگشت اشارش رو روی لبهاش گذاشتم و 

 و بعد گفت: چند لحظه بهم نگاه کرد

الوند نفرت شدیدی نسبت به اون .ش سوال کندادمهر حك داره.به نظرم در مورد مادرش از،_بهین

 و...خب... گرگینه های حرومزاده داره

نکردم تا ادامه بده،در اتاق و باز کردم و در حالی که وارد اتاق میشدم،بی تفاوت شونه ای باال صبر 

 انداختم و گفتم:

 ،برام مهم نیست.بهتون که گفتم_

،سر خوردم و روی زمین نشستم.سرم و بین ه دادماین رو گفتم و در اتاق و بستم.به در اتاق تکی

 گریه نکن بهین،گریه نکن.دستام گرفتم و نفس عمیمی کشیدم.

لباسم افتاد.به عالمتی که روی تیشرت لیمویی که تنم لطره اشک لجوجی از چشمم چکید و روی 

 بود درست کرد،نگاه کردم.

یزونشم.همون لدر که اون میخواست آوحك نداشت با من ابنطوری رفتار کنه،جوری که انگار من 

 به بمیه کمک کنه،منم میخواستم.

چندتا نفس عمیك کشیدم و از جام لطره دیگه ای از چشمم چکید،سرم و باال گرفتم تا اشکام نریزه.

 فه های خنک،حس خوبی بهم میداد.ح.ملبلند شدم.تیشرتم رو درآوردم و توی تخت خزیدم

. ت باال و چشمام تر شد.متنفرم از اینکه انمدر زود تسلیمش شدمیاد بوسمون افتادم،ضربان للبم رف

 ،لطفا!.للبم تیر کشید و چشمام و بستم.گریه نکنلعنت بهت الوند

نور آفتاب چشمام و زد.دستم و جلوی نور گرفتم و آروم چشمام و باز ولتی چشمام و باز کردم،

 کردم.
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نگاهم که پنجره های بزرگ و بلندی داشت.خواب بزرگ چوبی بودم به اطراؾ نگاه کردم،توی اتاق 

 به پشت پنجره افتاد و از زیباییش زبونم بند اومد.

،حس زندگی به آدم روی تخت نشستم و محو زیبایی رو به روم شدم.ترکیب جنگل سبز و دریای آبی

 پوستم و نوازش کرد و باعث شد به خودم نگاه کنم.میداد.باد خنکی 

کشیدم و خودم رو پوشوندم.به اطراؾ تخت نگاه .ملحفه رو باالتر در کمال تعجب،هیچی تنم نبود

ده بودم رو از تخت گرد بزرگی که روش خوابیکردم که پیراهن مردونه ی سفیدی رو کؾ اتاق دیدم.

 نظر گذروندم.

در حالی که دکمه هاش رو تنم کردم. از روی زمین چنگ زدم وسریع از جام بلند شدم و پیراهن رو

 اق بیرون رفتم.به راه روی رو به روم زول زدم و دستم از حرکت ایستاد.میبستم از ات

کنار پله ایستادم و هر لدمی که برمیداشتم یه تیکه لباس زنونه یا مردونه افتاده بود.اینجا چه خبره؟

،به دماؼم نزدیکش کردم که تیشرت آشنایی رو روی آخرین پله دیدم.خم شدم و تیشرت رو برداشتم

 م توی بینیم پیچید.بوی عطر خود

گیج شده بودم،دوباره به اطراؾ نگاه کردم.داخل خونه ی چوبی مدرنی بودم،دیوار پشت سرم تماما 

شیشه بود و منظره اتاق خواب از اینجا هم مشخص بود.نرده های استیل که از پله ها پیچی رو به 

 روم محافظت میکرد.

فم نگاه کردم تا منبع صدا رو تشخیص بدم که صدای خنده ی کودکانه ای نظرم و جلب کرد.به اطرا

 خنده متفاوتی از پایین پله ها شنیدم.صدای 

 ،به آشپزخونه ی بزرگی رسیدم.سریع سرپا ایستادم و از پله پایین رفتم.منبع صدا رو دنبال کردم

توی اشپزخونه وایساده بود،شلوار راحتی سرمه تنش بود.پشت مرد درشت هیکلی با باال تنه لخت 

 ه من ایستاده بود و از کنارش دو جفت پای کوچولو توی هوا تکون میخوردن.ب

یکی از بچه ها بیشتر که دلت کردم،متوجه شدم دوتا بچه روی جزیره وسط اشپزخونه نشستند.

سرش رو از کنار مرد کج کرد،موهای مشکی،دماغ کوچولو و لب های لرمزش اولین چیزی بود 

 نظرم و جلب کرد.

 جیػ کشید و دستش رو به طرفم دراز کرد و گفت: تا من رو دید

 مامــــان!_

.به چشمای آشناش نگاه کردم،ضربان للبم رفت نفسم تو سینه حبث شد،مرد به سمتم برگشت

.ته ریشش رو خیلی کم کرده بود و لعنت به من،حیلی باال.لبخندی زد که چال گونش رو به رخ کشید

 بهش میومد.

 ساعت خواب خانومم._

عشك زیادی رو تو للبم حس چه دوباره جیػ کشید و دستش رو به سمتم دراز کرد.پسر ب

میکردم.چشمام از اشک لبریز شد،به سمت پسر بچه رفتم و بؽلش کردم که متوجه دخترک 

 کوچولویی شدم که با خجالت بهم نگاه میکرد.
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حکم بؽلم کرد.الوند انداخت و مالوند دستش رو دور کمرم حلمه کرد،پسر بچه دستاش رو دور گردنم 

دختر به نظر پنج یا شش ساله میومد.به الوند نگاه کردم که اخم کرده بود و به دخترک نگاه میکرد.

 شروع به حرؾ زدن کرد:

 نیکو خانوم.من و مامان میشنویم!خب،_

،الوند للبم از جاش کنده شدحس کردم دختر کوچولو بؽض کرد و با چشمای اشکی بهم نگاه کرد.

 ارش رو جلوی نیکو تکون داد و گفت:انگشت اش

 مظلوم نمایی نکن.به مامان بگو با خاله سوده و عمو رادمان چیکار کردی نیکو.گریه نداریم،_

دستم رو بی اراده به سمت صورت بی نمص و مظلوم دخترم جلو بردم و با تمام وجودم بهش لبخند 

 زدم.

 چیکار کردی جون دل مامان؟_

نفس های پسرم سنگین شده بود،نفس عمیمی توی گردن کوچولوش د،تند تند اشکاش و پاک کر

 کشیدم و بوی تنش و توی ریه هام حبث کردم.

تمصیر من چی بود خب؟من طبمه باال بودم،لیوان شیرمم دستم بود.بعد از باال دیدم مامان جونم،_

تم از منم میخواسعمو رادمان،محکم خاله سوده رو گرفته داره ازای خصوصیش بوسش میکنه.

شیر تو لیوانم ریخت رو خاله.خب خاله مواظبت کنم،لیوان شیرم و از باال زدم تو سر عمو رادمان،

 من چیکار کنم؟

 دستای کوچولوش و آورد باال و با همون لحن بچگونش ادامه داد:

 !خب این دستای کوچولوم نمیتونست هم لیوان و کنترل کنه هم شیر توش رو که_

م فرو کرد و ریز ریز خندید.منم خندم گرفته بود ولی رادمان و سوده؟الوند الوند سرش و توی گردن

 باالخره صاؾ ایستاد و گفت:

عمو رادمان میتونه بابا جان،عمو رادمان و خاله سوده خیلی ولته ازدواج کردند،مثل من و مامانی._

 از جای خصوصی خاله سوده بوس کنه.

 که میخواستم همون لحظه بخورمش.با تعجب گفت:نیکو چشماش و گرد کرد و انمدر با مزه شد 

 یعنی اگه منم ازدواج کنم میتونم اجازه بدم جای خصوصیم و ببوسه؟_

 الوند اخم کرد که اصال جذبه ای نداشت.

 ،یک روز کامل از جادو خبری نیست.بسه دیگه،بدو برو تو اتالت.به خاطر این کارت_

 و تکون داد و گفت:بعد هم انگشت اشارش رو تهدید وار جلوی نیک

 نیکو اگه ببینم از جادو استفاده کردی..._

 نیکو از روی جزیره پایین پرید و حرؾ پدرش رو ادامه داد:

 تیکه بزرگت گوشته،خودم میدونم بابا!_

 پاهام و محکم بؽل کرد و بعد به سمت پله ها پا تند کرد.
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 وروجک!_

و کمرم و بین دستاش گرفت،پیشونیش رو روی  و به من نگاه کرد.نزدیکم شد الوند لبخند جذابی زد

 پیشونیم گذاشت و زمزمه کرد:

 چمدر پیراهنم بهت میاد خانوم کوچولو!_

للبم از عشك پر شد،لبخند گنده ای روی لب هام نمش بست.الوند خم شد و لب هاش رو،روی لب 

 هام گذاشت.چشمام بسته شد،توی خلسه ی شیرینی فرو رفتم.

ردم،تو اتالم تو للعه بودم و آفتاب از پشت پرده های مخمل لرمز،راه باریکی ی چشمام و باز کلتو

 به سمت تخت پیدا کرده بود.

هنوز هم للبم از همون هنوز هم بوی تن پسرم توی بینیم بود و عطر تن الوند رو حس میکردم.

 عشك سرشار بود و در کنارش حس دلتنگی شدیدی هم اضافه شده بود.

جرات مرور کردن خوابم یدم و به سمؾ سنگی خاکستری تیره اتاق زول زدم.رو به سمؾ دراز کش

 ،چون هر لحظش که یادم میومد حس دلتنگیم تشدید میشد.رو نداشتم

 از روی تخت بلند شدم که در اتاق به صدا در اومد.

 !بله_

 بهین._

رو لفل  .نفس عمیمی کشیدم و به سمت در رفتم.من کی درصدای نگران رامش توی گوشم پیچید

 .کردم؟با تعجب به لفل در زول زدم

 بهین لطفا باز کن._

،نگرانی توی نگاهش موج میزد.من و به خودم اومدم و سریع در و باز کردم.رامش بهم نگاه کرد

 کنار زد و در همون حین گفت:

 یه چیزی بپوش،سرما میخوری._

شکی درآوردم و در همون حین تازه متوجه شدم با لباس زیر ایستادم،به سمت کمد رفتم و هودی م

 پرسیدم:

 چی شده؟_

 الوند نیست!_

 پوزخندی زدم و با تمسخر گفتم:

 مگه بچست؟_

 ولی للبم بر خالؾ زبونم عمل میکرد.ضربان للبم از نگرانی باال رفته یود و احساس خفگی میکردم.

 رامش دستاش و به هم مالید و گفت:

کسی خبر بده جایی نمیره.صبح دادمهر اومد اتالم و کسی نمیدونه کجاست،الوند بدون اینکه به _

 گفت الوند نیست.
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 نگفت ممکنه کجا باشه؟حدسی چیزی؟_

گفت امکان داره رفته باشه جایی که مادرشون فوت کرده،ولی به جز ماهور و الوند کسی نمیدونه _

 کجاست.

 ماهور کجاست؟_

 رامش دستش رو به سرش گرفت و نالید:

 یلی نگرانه/اگه الچند و تنها گیر بیارن...اونم نیست.دادمهر خ_

 .نفسم از ترس حبث شد.روی تخت نشستم و با ترس به سوده نگاه کردم

 چجوری پیداش کنیم؟_

 دادمهر اومد تو اتاق و کتاب بزرکی رو روی میز گذاشت.به من نگاه کرد و گفت:

اینجچری جاش و پیدا الوند لبال روت طلسم مکان یاب گذاشته بود،میتونسم برعکسش کنیم و _

 کنیم.

از رو تخت بلند شدم و به سمت دادمهر رفتم،نگاهی به کتاب انداختم.جمالت زیادی با خطوط نا آشنا 

 .توی کتاب نوشته شده بود

 این چیه؟_

 دادمهر لبخند نیمه جونی زد و گفت:

 !کتاب طلسم،مثال جادوگریم خیر سرمون_

 با تعجب بهش نگاه کردم.

 طلسم داریم! نمیدونستم کتاب_

 حاال که میدونی،رو کدوم دستت طلسم گذاشته بود؟_

وسط عالمت و سوراخ دستم رو باال گرفتم و دادمهر اون رو باالی جام نمره ای لرار داد،با سوزن 

 کرد و یک لطره از خونم رو داخل جام ریخت.

 بعد از من تکرار کن._

،انرژی ای از لیوان خارج عد از تموم شدنشو بعد وردی رو از روی کتاب خوند و من تکرار کردم.ب

 شد که باعث شد هرکدوممون یک لدم به عمب بریم.

سرم تیر کشید،دستام و روی سرم گذاشتم و از درد چشمام رو بستم و همون لحظه الوند رو 

گردنبند ظریفی بین انگشتاش بود و لطره اشکی از چشمش دیدم،لب پرتگاه بزرگی ایستاده بود،

 چکید.

نستم کجاست،ولتی چشمام و باز کردم نتونستم مختصات جایی که هست رو به یاد بیارم ولی میدو

 میدونستم کجاست.دادمهر گفت:

 دیدیش؟_



 Zahra.sknنویسنده: رلص تاریکی

153 
 

.صداهای اطرافم رو مبهم سری به تایید تکون دادم،تلفنش رو دراورد و تند تند شماره گرفت

دادمهر بازوم رو گرفت،حواسم و ،میشنیدم، تمام فکرم پیش الوند بود.یکی از اجنه کنارم ظاهر شد

 جمع کردم و صداش رو شنیدم:

 به جایی که الوند بود فکر کن،میبرتت همونجا!بهین الوند رو برگردون!_

ولتی چشمام رو باز کردم،شونه های پهنش رو دیدم و سری به تایید تکون دادم و چشمام رو بستم.

 م.نفسم رو باالخره رها کرد

 اینجا چیکار میکنی؟_

از پشت بهش نزدیک شدم که صداش باعث شد سرجام ش ؼمگین بود و خش خاصی داشت.صدا

 بایستم.

 برگرد._

 ...الوند_

 بهین لطفا!_

 همه نگرانتن الوند._

 میبینمتون.برو،تا یک ساعت دیگه _

.به جن کنارم نگاه کردم و خواستم دستم و روی شونش بذارم ولی بین راه دستم و عمب کشیدم

 تکون دادم.بازوم و لمس کرد و به پلک زدنی جلوی در اتالم بودم.راش سری به تایید ب

 .و سریع به سمتم اومد دادمهر تکیش و از دیوار برداشت

 الوند کجاست؟چی شد؟_

 گفت یک ساعت دیگه برمیگرده._

 .در اتاق و باز کردم

 معذرت میخوام دادمهر،میبینمت._

 وند زیادی تحمیرم کرده بود.وارد اتاق شدم و در رو بستم.دیگه بستم بود،ال

❊❊❊ 

 دادمهر:

شاید بمیه رفتارش رو درک نمیکردند اما من خوب میتونستم برادرم رو درک ،نگران الوند بودم

.بعد از اینهمه سال،هنوزم ،اون خیلی عوض شدرمون اومدادکنم.از ولتی اون بالی وحشتناک سر م

 براشتازگی داره و من درکش میکنم.

نگاهم رو از در بسته ی اتاق بهین گرفتم و خواستم برم به زودی درکش میکنه. مبهین ه مطمئنم که

مشؽول صحبت کردن بودند.سوده تند تند چیزهایی رو میگفت و پایین که سوده و رامش رو دیدم،

 رامش با دلت گوش میکرد.
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عسلیش رو در خودش جا داده بود.موهای بلند  که چشمای درشت به صورت کشیدش نگاه کردم

،سرش رو بلند کرد و رو بافته بود و روی شونش انداخته بود.حس عجیبی بهش داشتم مشکیش

 من رو دید.

 رامش بهم نگاه کرد و اروم گفت:حاال فمط چند لدم با هم فاصله داشتیم.

 سالم._

،ولی من اهل سری براش تکون دادم،میتونستم ساعت ها بشینم و توی عسلی چشم هاش گم بشم

 حرفا نبودم پس سریع نگاهم و ازش گرفتم که سوده گفت: این کارا و این

 خب،مثل اینکه فمط خودمون چهارتاییم._

 گذروند و ادامه داد:دستاش و روی سینه به هم گره زد و نگاه طلبکارش رو از سر تا پام 

ن الهر کرده،خواهر منم بدتر از اون.اصال انگار نه انگار اینجا اصل کاری  بچه ها داداشت که مثل_

 خدا اخر عالبتمون رو بخیر کنه.و اونا باید اوضاع و مدیریت کنن.

 رامش بازوی سوده رو لمس کرد و گفت:

 .سوده،دادمهر که تمصیری نداره_

 سوده به نظر عصبی بود،رو به رامش تمریبا ؼرید:

هان؟یه مشت دیوانه دور هم جمع شدن که هیچ ؼلطی ام نمیکنن.فمط بلدن لهر تمصیر من چیه؟_

 لوس بازی دربیارن.نن،ناراحت شن،ک

به خاطر همین با یه حمله مثل حمله چند روز پیش،کلی تلفات داشتیم.خودت بهتر از من میدونی چه 

 مدیریت اینجا به عهده ی کیه؟خبر بود.

 نگاه عصبانیش و به من دوخت و پرسید:

 هان؟تو بگو،کی اینجا رئیسه؟_

 الکی نگرفتم.تا حدودی حك داشت.سعی میکردم حرؾ هاش رو درک کنم،پس جبهه 

 الوند رئیسه!_

دلیما،اونولت فمط میتونه کارای احممانه بکنه.عملیاتی رو برنامه ریزی کنه،بدون امادگی حمله _

و در اخر هم مؽلوب بشه و برگرده همینجا و ؼر بزنه که به خاطر اینکه نیروهاش کامل نیست  کنه

 شکست میخوره.

 دم که دستی روی شونم نشست و پشت بندش صدای رادمان رو شنیدم:دستام و روی سینم حلمه کر

 چه خبرته جیػ جیؽو!_

دستام رو توی جیب هودیم فرو کردم و سوده نگاه تیزی به رادمان انداخت و بعد به من نگاه کرد.

 گفتم:

 بهتره بریم یه جای بهتر و بشینیم صحبت کنیم،نظرتون چیه؟_
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عد اون هارو کنارش رها کرد.دلت که میکردی میتونستی هاله سوده دستاش و از هم باز کرد و ب

 سیاه زیر چشمش رو ببینی و راحت میشد حدس زد که از دیشب نخوابیده.

دستم رو پشت کمر رامش گذاشتم و به جلو هدایتش کردم،حس حمایت عجیبی نسبت به رامش 

 از روی شونه به سوده نگاه کردم و گفتم:داشتم.

 جا صحبت میکنیم.همراه رادمان بیا که گم نشی.میریم اتاق من،اون_

 پوزخندی زد و گفت:

  االن اینجارو بهتر از رادمان بلدم خبالت راحت._

 این رو گفت و جلو تر از من رفت.رامش  که تا اون لحظه ساکت بود،گفت:

و مشؽول بررسی کتاب ها و  سوده یکم تند رفت ولی خب حك داره،ما دیشب رو اصال نخوابیدیم_

البته من اون هارو چک کردم و سوده هم کتاب اصلی رو مطالعه تاریخ هایی که نوشته شده بودیم.

 کرد.انمدری اطالعات زیادن که هر لحظه حس میکنم مؽزم لراره منفجر شه.

 آروم باش رام،ما حلش میکنیم._

 پایین رفتیم و ولتی از وله اخر رفتیم پایین رامش گفت:از پله ها 

 رین عضو حلمه دختر باشه.حدس میزنم اخ_

 چطور؟_

تا چهارتا پسر داریم و پنج توی حلمه خب،کتاب میگه توی حلمه همه باید زوج باشن،ما االن _

 دختر...

 وسط حرفش پریدم و گفتم:

 منظورت چیه زوج باشن؟_

 همونجا ایستادیم و رامش کؾ دستاش و به هم مالید و به سوده و رادمان نگاه کرد که جلوتر از ما

مربوط به اعضای حلمه و جادوگر اژدها بود و بمیه افراد توی لسمت میرفتن.این لسمت از للعه 

که این موضوع باعث میشد فمط از طریك طبمه هم کؾ للعه راه ارتباطی داشته  شرلی مستمر بودن

 باشیم.

 نگفتی!_

 به تعداد مساوی دختر و پسر هست،خب! ببین،توی حلمه_

 خب!_

،چجوری کدوممون یه جفت توی حلمه داریم که ولتی زمانش برسهما ده نفریم،هر _

 ،از همدیگه،ؼیرممکن میشه.بگم...اوم...خب دوری کردن اون دو نفری که جفت همن

 متوجه نمیشم رام._

 دستاش و اورد باال و در حین حرؾ زدن،از دستاش کمک گرفت و ادامه داد:
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از بین چهارتا ا،چون همایون جفتش رو پیدا کرده،پنج تا پسر...خب البته چهارتببین،مثال من بین _

مثل همایون و ،خب...پسری که تو حلمه هستن،یکیشون جفت منه و ولتی زمان یکی شدنمون برسه

 یشیم.هانیه م

 نا باور بهش نگاه کردم.خواستم جوابش رو بدم که داد سوده هردومون رو از جا پروند:

 یارید.اگه دل و للوه دادنتون تموم شد،تشریؾ ب_

رامش سریع به سمت سوده رفت،ذهنم درگیر بود.حتی نمیتونستم به این فکر کنم که رامش جفت 

 ،لبول اینکه جفت من هم باشه،برام ؼیر ممکن بود.یکی از پسرا باشه و خب

به سمتشون رفتم و سریع در اتاق رو باز کردم.للبم سنگین شده بود.سوده روی کاناپه جلوی 

 ش رو زیرش جمع کزد.شومینه نشست و پاها

 .بهم نگاه کرد و دستش رو توی هوا تکون داد و گفت:حتی منتظر نموند بهش تعارؾ کنم

 در اتاق و ببند._

میز کوچیک به جای من به سمت در رفت و در رو آروم بست.به سمت شومینه رفتم و روی رادمان 

 کنارش نشستم.

دستام و روی کم گرما داشت،نشست.رادمان هم روی سنگ شومینه،جلوی خاکستری که هنوز ی

 زانوهام گذاشتم و به سوده نگاه کردم:

 خب!_

سوده مثل بمب ساعتی بود که هرلحظه رامش اتاق رو از نگاه گذروند و آروم کنار سوده نشست.

 چه رو توی دستش جا به جا کرد و گفت:امکان داشت بترکه.کتاب

،حتی نماشی ش کلی راز و نوشته پنهون شدهتمام صفحاتی که شماها به شکل نماشی میبینید،پشت_

 هایی که توی راه پله های اینجا هم هست،که دلیما شبیه نماشی های للعه لبله.

 ما تمام وسایل اون للعه رو به اینجا انتمال دادید گه شامل اون نماشی ها هم میشد._

 به رامش نگاه کرد و گفت:

 پس حك با تو بود،اینا همون نماشی ها هستن._

 وباره به من نگاه کرد،اخماش و کشید تو هم و ادامه داد:د

 به همه چیز سرک کشیدم.کی الوند رو اموزش داده؟من تا جایی که تونستم،_

 با گیجی بهش نگاه کردم که ادامه داد:

.شما خودتون رو از بمیه دنیا پنهون کردید،بدون اینکه از این ماجرا خبر داشته حدس میزدم_

 باشید.

 ختر ها امروز این همه عجیب بودن!رادمان از جاش بلند شد و گفت:چرا این د

 صبر کن ببینم،یعنی میگی بازم مثل ما وجود داره؟_
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 سوده با تمسخر خنده ی عصبی ای سر داد و گفت:

 نه فمط تو کشور ما این مشکل وجود داره._

 :دستاش و به سرش گرفت و ادامه داد

چه ،طرؾ ما هستن،حتی نمیدونید جز اِلؾ ها)همون جن(شما حتی نمیدونید کدوم موجودات به _

.ولی الوند انمدر مؽروره که همین تعداد کسایی اون بیرون شبیه ما هستن و دارن دنبالمون میگردن

 ه و افرادش.نمیدونم...کم رو توی این للعه کوفتی زندانی کرده و فکر میکنه فمط خودش

 این بار من وسط حرفش پریدم:

 وگر اژدها هست؟بگی باز هم جادیعنی میخوای _

 پوزخندی زد و گفت:

 .نه متاسفانه خواهر خنگ من و داداش شاسگول تو،تنها برگزیده های اژدها هستن_

.رادمان ریز ریز میخندید،از اینکه میدیدم از اینکه نصؾ نیمه اطالعات میداد اصال خوشم نمیومد

 حالش بهتر شده،خوشحال شدم.

 ه ای هم وجود دارن!خب،کسی به ما نگفت بمی_

من نمیفهمم اون شورای کوفتی دلیما چه ؼلطی میکنن.مگه میشه اونا ندونن؟حاال میگیم شماها _

،ولی اونا که جزو بزرگان حساب میشن.حتی از بین اونها چند نفر از بازماندگان اعضای جوونید

 حلمه ی لبل هستن.

که ما اولین حلمه بعد از آرتا هستیم.انگار ذهنم این دیگه ؼیر لابل باور بود،اون ها به ما گفته بودن 

 رو خوند،چون ادامه صحبتش دلیما جواب من بود:

،با چهارتا جادوگر اونطور که اونا گفتن،ما اولین حلمه بعد از ارتا نیستیم.تمریبا چهار حلمه_

اژدها،لبل از ما وجود داشتن ولی چون هیچ کدوم چیزی نمیدونستن و گوی حمیمت تمریبا 

 دن و با لدرتشون از بین میرفت.مراهشون میکرد،همگی به دالیلی میمرگ

 رامش ادامه داد:

 مثل اتفالی که شب لبل از بیخ گوشمون گذشت!_

با دستم  طبك عادت،لبهام رو پوشوندم و فکر حسابی گیج شده بودم،یه چیزی این وسط لنگ میزد.

 کردم.

چرا کسی سابمن،پس چرا چیزی به ما نگفتن؟نمیفهمم،اگه چند نفر از اعضای شورا،جزو حلمه _

 الوند رو تعلیم نداد؟چرا ما از بمیه جداییم؟

دوره های لبل هم همین جوری بوده و بمیه افرادی که توی کل جهان مشکل دلیما همینجاست._

ملیت های مختلؾ هستن،از وجود ما و تاریخچه ما بی خبرن و همچنان بعد پخش شدند و از نژاد و 

 جادوگران اژدها به کمکشون برن!مه سال،منتظرن که حلمه زودتر تشکیل بشه و از این ه
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افراد ما دارن با گرگینه ها و خون اشام ها میجنگن تا هم منظورت اینه که توی کل جهان،_

 از بمیه مردم عادی مواظبت کنن!؟خودشون زنده بمونن و هم 

و مطمئن باش من دمهر،بهت لول میدم.یه کاسه ای زیر نیم کاسه هست دادلیما منظورم همینه._

 ازش سردرمیارم.

 رامش بازوی سوده رو لمس کرد و گفت:

 میدونی که کنارتم._

 رادمان هم حاال جدی به سوده نگاه میکرد.

 روی کمک منم حساب کن._

 از روی میز بلند شدم و گفتم:حاال هر سه نفر به من نگاه میکردند.

 شه این موضوع مربوط به هممونه!مطمئنا منم کمکتون میکنم،هرچی با_

 سوده از جاش بلند شد و گفت:

اون حرومزاده ها از بین برن،به خاطر همین میذارن حلمه و جادوگراش یکی اینجا دلش نمیخواد _

 و بمیه هم خبردار نشن از وجود اونها! خیلی راحت از بین برن

 سوالی ذهنم و بدجوری مشؽول کرده بود.به سوده نگاه کردم:

گه افراد دیگه ام هستن که مثل ما،روی چهار عنصر کنترل دارن،پس چرا تمام اعضای حلمه از ا_

 افراد خودمون بودن؟

چون شروع این از اینجا بوده و اژدها جادوش رو فمط به کسایی میده که خون اصیل ارتا تو _

 رگاشون باشه!

 نهان کاری میکنه!پره پس با این حساب،ارتا هم که توی گوی حمیمت گیر افتاده،دا_

 رامش دست به سینه شد و گفت:

 شاید هم ما سوال درست رو ازش نمیپرسیم!_

و فکر میکردیم همه  حك با رامش بود،سوالی در کار نبود چون ما به هیچ چیز شک نکرده بودیم

 به سوده نگاه کردم و پرسیدم:چیز کامال درسته.

 حاال باید چیکار کنیم؟_

 پتانسیل کامل بود.نگاهش سخت شد،این دختر 

چجوری بتونیم اول از همه باید بفهمیم چجوری میتونیم با بمیه ارتباط برلرار کنیم،یا حتی _

و لو  که کارش رو توی این همه سال عالی انجام داده سوس لوی ای هستجا پیداشون کنیم.بینمون

پیدا نمیکنیم.ما باید به  رای رسیدن به بمیه افراد،از تاریخچه خبر داره مطمئنه که ما راهی بنرفته

بمیه اونایی که بی رحمانه اون بیرون کشته میشن،نشون بدیم که حلمه وجود داره،جادوگر اژدها 

 برگشته!

 رادمان حاال دست به سینه ایستاده بود و با اخم به سوده نگاه میکرد.
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 از کجا شروع کنیم؟_

و چک کنید،از سیستم ها نه،از کتاب رامش و دادمهر،ازتون میخوام سابمه ی تمام افراد شورا ر_

ازت میخوام از این خراب شده بزنی بیرون و دنبال بعد از شناساییشون بهتون میدم.رادمان هایی که 

.پیداش کن و سعی کن راضی کنی بیاد اینجا.منم کسی به نام ریتا گنزالس بگردی،توی ایران نیست

 ان بذارم.و شمارو در جری سعی میکنم اطالعات بیشتری کسب کنم

 به سمت در اتاق راه افتاد که گفتم:

 الوند و بهین چی؟_

تا ولتی برادرت به جای هوش زیادش،به لدرت هایی که هنوز ضعیفن تکیه کنه و خودش رو _

 ..یکیتون جفتشون رو در جریان بذارهپشت اونها پنهون کنه،هیچ کاری رو از پیش نمیبره

 رادمان سریع پرسید:

 ه؟این ریتا کیه سود_

پیداش کن مربی ای که باید از اولش کنار بهین و الوند میبود و اونارو اموزش میداد._

 رادمان،هرچه سریعتر بهتر.

 نگاه کوتاهی به من انداخت و گفت:

.اگه خواستن میتونن به تو و رامش کمک دادمهر لطفا تو به بهین و الوند توضیحات الزم رو بده_

 میبینیم. کنن،شب دوباره همدیگه رو همینجا

 در و باز کرد،به سمتمون برگشت و د رو دوباره بست:

 الزمه بهتون بگم که به هیچ کس دیگه ای اعتماد نکنید؟_

 گفت:همگی سری به تایید تکون دادیم،سوده رفت و رادمان 

 میتونم با یکی از جن ها برم؟به نظرت _

 رامش جوابش رو داد:

 .ولتی جاش رو پیدا کردی،با هواپیما میری دنبالش!اننه،باید بدون اینکه کسی بفهمه بری رادم_

 نگاه کوتاهی به رامش انداختم و گفتم:پوؾ کالفه ای کشید و خداحافظی کرد.

منم بعد از اینکه با بهین و الوند صحبت کردم،میام  فکر کنم الوند برگشته باشه،تو برو کتابخونه_

 پیشت.اوکی؟

 ؾ دستاش رو روی شلوارش کشید و گفت:رامش سری تکون داد و از جاش بلند شد،ک

 پس اونجا میبینمت._

 نگاهم رو از انگشتان کشیده سوده به چشماش رسوندم.

 میبینمت._

 ولتی رامش در رو باز کرد،الوند پشت در بود.نگاهی بهمون انداخت و رو به من گفت:
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 اینجا چه خبره؟_

❊❊❊ 

 الوند:

مادرم رو از دست لب پرتگاهی ایستادم که جور کنم. نیاز داشتم تنها باشم،تا بتونم فکرم و جمع و

 .دادم،دلیما از همین جا پرت شد پایین و ماهور هم فمط نگاه کرد

،ولی بالخره دیروز روز سختی بوددستم و روی صورتم کشیدم و سعی کردم خاطرات و پس بزنم.

 لوندم.و به بمیه نشون بدم هنوزم همون ا باید برگردم و جلوی مشکالت لد علم کنم

.اون جفت منه،درسته باید با بهین هم صحبت کنم،نمیدونم چطور ولی باید با این موضوع کنار بیام

،ولی خب در آخر،اون هنوز جفت منه و تنها کسیه که من رو کامل اون مرحله نرسیدیمهنوز به 

 میکنه.

هایی که کنارمون رالؾ کنارم ظاهر شد،جن ولتش بود برگردم و لدرتم رو نشون بدم،من کم نمیارم.

زبانی که اونها با هم صحبت میکنن رو  اژدها میتونهزندگی میکردن هم اسم داشتن،ولی فمط جادوگر

 متوجه بشه!

 سرورم!_

 پر لدرتی،کجبور به خدمت کردن به ما بودند،اصال خوشم نمیومد.ولیاز اینکه چنین موجودات 

 وجودات ارزشمندی بودند و هستند.نمیتونستم کاری براش انجام بدم،اونها همیشه پیش من م

 میتونیم بریم رالؾ!_

که در  و عوض کردمردستم رو لمس کرد و لحظه بعد تو اتالم بودم و رالؾ رفته بود.سریع لباسم 

 به صدا در اومد:

 بله!_

 م رو بستم و در اتاق باز شد.دادمهر سرش رو داخل کرد و گفت:دکمه پیراهن مشکیآخرین 

 .۰۱۴ره شماسریع بیا اتاق _

 چه خبره؟_

 .خبرای جدید،که به خاطر ؼیبتت ازش جا موندی_

 اخمام و کشیدم تو هم و دستام رو به کمرم زدم.

 بدون حضور من..._

 دادمهر وسط حرفم پرید و گفت:

 فعال.اونجا میبینمت!و بذار کناررالوند با عرض معذرت باید بگم ولت تنگه،پس تشریفات _

رو آروم کنم.لباسم و مرتب کردم و  یمی کشیدم و سعی کردم خودمسری تکون داد و رفت.نفس عم

 ،اتالی بود که همیشه ازش به عنوان اتاق سری استفاده میکردیم.۰۱۴اتاق .از اتاق زدم بیرون
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که باعث شد برای حفظ  سریع از پله ها رفتم باال،به اخرین پله که رسیدم با کسی برخورد کردم

 تعادلم،یه پله برگردم عمب.

هنوزم اخم داشتم،پس اخمام و بیشتر کشیدم تو هم و خواستم ه باال نگاه کردم که سارا رو دیدم.ب

 حرفی بزنم که سارا سریع دستم و گرفت و گفت:

 خواب بدی دیدم.الوند،_

 .و بهش زول زدم.چشماش ترسیده بود دهنم خود به خود بسته شد

 چی شده؟_

 رد و در همون حال گفت:دستش رو حرکت داد و گرد باد کوچیکی درست ک

دیشب با هم نبودید مگه نه؟اگه بودید نیروی هممون از بین میرفت ولی من هنوز نیروم رو _

 دارم،پس یعنی...

 ؼریدم:دستم و کالفه بین موهام کشیدم و 

 دیگه کی میدونه؟_

 لب هاش روهمه اعضای حلمه فهمیده بودند چه خبره،پس مخفی کردن ازشون کار بی ارزشی بود.

 به هم فشار داد و گفت:

اونم ولتی از خواب بیدار  خب،ام...امیرسام و من...خب اون جفت منه...یعنی...منم جفت اونم،پس_

 کنارم بود و خب...شدم 

 باشه سارا،اروم باش!_

.اینا کی فهمیدن جفت همن!نفس عمیمی کشیدم و تصمیم گرفتم به اعضای سری به تایید تکون داد

 حلمه اعتماد کنم.

 .میبینمتون،به بمیه حلمه هم خبر بدید ۰۱۴برو پیش امیر و بهش بگو تو اتاق سارا،_

 گیج نگاهم کرد که تمریبا داد زدم:

 زود باش سارا!_

و نفسم رو کالفه بیرون  هردو دستم رو داخل موهام فرو کردم.به خودش اومد و سریع رفت

 فرستادم.

الی داشت میوفتاد!از ولتی بهین و پیدا ،چه اتفو سرم و بین دستام گرفتم روی پله نشستم

 .و از همه بدتر اینکه من نمیتونم جلوش رو بگیرم کردم،خیلی چیزا داره تؽییر میکنه

 میشه بری کنار!؟_

،سرمای با تعجب به بهین نگاه کردم که به رو به روش زل زده بودبه سرعت سرم و آوردم باال و

رش رو اورد پایین و از باال به چشمام نگاه یکم سنفوذ کرد.صدا و رفتارش تا استخوانم 

 ،نگاهش سخت بود.کرد

 الوند،اجازه میدی رد شم؟_
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 یکم دیگه بهش نگاه کردم،تازه متوجه منظورش شدم و سریع از روی پله بلند شدم.

 بهین..._

 اجازه نداد حرؾ بزنم،سریع از بؽلم رد شد و گفت:

 ممنون._

مثل ادم گیجی بودم که به مسیر رفتنش نگاه میکردم. و هاج و واج روی پله ها ایستاده بودم

 یا حتی نمیدونست کیه! نمیدونست کجاست،میخواد چیکار کنه

دادمهر با تعجبی که تو به سمت اتالی که االن باید توش میبودم رفتم و بدون در زدن وارد شدم.

 :چهرش مشهود بود اومد جلو و تمریبا زمزمه کرد

 جز خودمون چیزی نفهمه؟ الوند مگه لرار نبود کسی_

 کنار گوش دادمهر گفتم:بی اراده دنبال بهین گشتم و کنار پنجره دیدمش.

تصمیم گرفتم بجای پنهون کاری،ازشون کمک همه افراد این اتاق از اتفالات دیشب خبر دارن،_

 بگیریم.

 میخواستم به سمت بهین برم که دادمهر بازوم و گرفت.

 بذار واسه بعد الوند._

 از روی دسته ی مبلی که همایون روش نشسته بود بلند شد و گفت: هانیه

 نمیخواید بگید اینجا چه خبره؟خب!_

 بعد به بمیه نگاه کرد.دادمهر نگاهی بهم انداخت و 

 ،...دوستان باید بگم که کل زندگیمون رو توی دروغ بزرگ بودیم_

❊❊❊ 

 بهین:

میکردم نگاهم به سمت الوند کشیده  .سعیباورم نمیشد،متعجب به دهن دادمهر زل زده بودم

 به تو چه بهین!.ولتی روی پله ها دیدمش،خیلی داؼون و شکسته به نظر میومد.نشه

سعی میکردم اطالعاتی که بهم داده شده رو توی ذهنم دوباره حواسم و به حرفای دادمهر جمع کردم.

 سارا پرسید:طبمه بندی کنم.

 نظورم اینه که...مخب،االن چه کمکی از دستمون برمیاد؟!_

نگاهم رو یک دور تو حرفش رو نصفه گذاشت و به امیرسام که باالی سرش ایستاده بود،نگاه کرد.

 .اتاق چرخوندم،الوند کنار در ایستاده بود و با اخم به دادمهر زل زده بود

ا سریع کار هچیزی که ازتون میخوام زیادم آسون نیست.میخوام با من به کتابخونه بیاید تا ببینید،_

 نکته ی مهم اینکه...تر پیش بره و زودتر بتونیم امارشون رو دربیاریم.فمط 
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 به تک تک افراد داخل اتاق نگاه کرد و گفت:

هیچ کس نباید بفهمه داریم چیکار میکنیم.میدونید که هنوز خیلیا هستن که به حسابشون رسیدگی _

 و ممکنه هنوزم بینمون جاسوس باشه! نشده

آهسته ای رو،از پشت در شنیدم.سریع از جام بلند شدم و دستم رو به معنای صدای لدم های 

 سکوت جلوی دادمهر گرفتم.

 چی..._

 !هیشششش_

،هنوز صدای لدم هارو ،حدودا یک متر با الوند و در ورودی فاصله داشتبه دادمهر نگاه کردم

 میشنیدم.با دست به سمت در اشاره کردم و رو به دادمهر لب زدم:

 شت دره.یکی پ_

.حاال صدای ضربان للب من اضافه شده بود،الوند سریع در و باز کردالوند که کنار در ایستاده بود،

کاله هودیش رو از به سمت کسی دووید و از پشت لباسش گرفت و اون رو به داخل اتاق پرت کرد.

 سرش کشید و از دیدن آریا جا خوردم.

ه به شونش وارد کرد،اون رو مجبور به نشستن دست الوند روی شونه آریا نشست و با زوری ک

صورت الوند سخت و سرد شده بود،از پشت اریا دور زد و حاال جلوش ایستاده بود.دادمهر کرد.

 .دستش رو روی شونه الوند گذاشت

 الوند لطفا!_

 ؼرید:الوند اما،انگار نمیشنید.با همون نگاه یخی به آریا زل زد و 

 بهت سپردم،اونولت تو... من بهت اعتماد کردم،جفتم و_

 فشاری به شونه ی اریا وارد کرد که ناله آریا بلند شد و در همون حال گفت:

 !از چی حرؾ میزنی لعنتی_

 تمریبا فریاد کشید:الوند با دست آزادش،صورت آریا رو آورد باال و 

زن آریا ؟هان؟!حرؾ بیعنی میخوای بگی اون تو نبودی که بهین و با زهر گرگینه مسموم کردی_

 وگرنه همینجا خونت و میریزم.

 دستش رو روی دست الوند گذاشت.صورت آریا از درد جمع شده بود،

 الوند،باور کن نمیدونم از چی حرؾ میزنی!باور کن._

که آریا روی زمین افتاد.دلم میخواست برم جلو و سعی کنم الوند  الوند با ضرب دستش رو برداشت

 رد.رو آروم کنم،ولی دلم ؼلط میک

ند کالفه دستش رو توی موهاش کشید.یهو به سمت آریا برگشت، یکی از دستاش و مشت کرد و الو

 به کؾ اون یکی دستش کوبید، و فریاد زد:

 آخه المصب من زنم و سپردم دست تو،بعد تو چیکار کردی؟اگه من پیدا نمیکردم میمرد،میفهمی؟_
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بودم نبود.کتفش رو گرفت و لطره اشکی از  خبری از اون آریای پر جذبه ای که اولین بار دیده

 .با بؽض گفت:چشمش چکید

،اونروز من از کنار به جان راحیل الوند،نمیدونم از چی حرؾ میزنی.من همچین کاری نکردم_

 میتونی از راحیل بپرسی...راحیل جم نخوردم،زخمی بود،جراحتش زیاد بود،

 الوند وسط حرفش پرید با پوزخند گفت:

 تن شاهدت کیه،گفت دمم!به روباه گف_

آریا سعی کرد جلوی بؽضش رو بگیره،اصال فکرشم نمیکردم انمدر مرد حساسی باشه.سرش رو 

 شونه هاش لرزید:انداخت پایین،

 به خدا من خیانت نکردم._

همه ساکت بودند و از لیافه هاشون معلوم بود هم گیج شدند و هم متاثر از وضعیت به وجود 

 و پرسید: دادمهر جلو رفتاومده.

 پس پشت در چیکار میکردی؟_

 و با چشم های اشکی به دادمهر نگاه کرد. اریا سرش رو باال آورد

 منظورت چیه؟_

فالگوش وایساده بودی،برای این چه ما االن اینجا،یه جلسه سری داشتیم و تو پشت در اتاق _

 توضیحی داری!؟

 و بعد به زمین نگاه کرد.چند بار پلک زد ،اخماش و کشید تو همآریا یکم خیره به دادمهر نگاه کرد

 و بعد دوباره به الوند نگاه کرد و گفت:

 الوند،اینجا چه خبره؟_

همگی با تعجب بهش نگاه میکردیم که یهو در اتاق باز شد و سوده تمریبا به کمک در سرپا ایستاده 

الی که ازمون بود و نفس نفس میزد.انگشت اشارش رو باال آورد و روی زانوهاش خم شد در ح

 میخواست یه لحظه صبر کنیم تا نفسش باال بیاد.

 بعد از چندتا نفس عمیمی که کشید،بریده بریده گفت:

 اونا...افراد مارو...طلسم میکنن!کسی...جاسوس...نیست..._

 بهتر نفس بکشه.دادمهر به سمتش رفت و پرسید:دوباره روی زانوهاش خم شد و سعی کرد 

 منظورت چیه؟_

 الخره خودش و جمع و جور کرد و گفت:سوده با

 آریا با طلسم مسموم شده،همینطور بمیه افرادی که خیانت کردن._

 ؼیرممکنه سوده،به جز جادوگرا کسی نمیتونه از طلسم استفاده کنه!_

 سوده به دادمهر نگاه کرد چ یه تای ابروش و باال انداخت:
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خیانت میکنه و از جادوش علیه ما  یکی اون بیرون بدجور دارهخودت جواب خودت و دادی._

 استفاده میکنه.

 تا جایی که من میدونستم،تمام کتابهای طلسم اینجا بودند.

 مگه تمام کتابها اینجا نیستن؟_

 سوده شونه ای باال انداخت و گفت:

 اگر اون بیرون جادوگرای دیگه ای هستن،پس حتما کتاب ها و طلسم های بیشتری هم وجود داره._

ش و به الوند دوخت.به دادمهر نزدیک شد و زیر گوشش چیزی پرسید و دادمهر گفت بعد نگاه

 نه.به بمیه نگاه کرد و گفت:

ون برید اتاق یفکر کنم رامش توی کتابخونه به همتون احتیاج داره بچه ها.هانیه،تو و هما_

ید.ساعت ،اطالعات داخل سیستم هارو چک کنید.هر مورد مشکوکی دیدید،ازش پرینت بگیرخودتون

 دوازده شب،تو همین اتاق همدیگه رو میبینیم.بچه ها ولت تنگه،پس بجنبید لطفا!

چند بار دستاش رو به هم کوبید و در عرض چند ثانیه،فمط من و دادمهر و الوند و سوده تو اتاق 

 بودیم.دستام و توی جیب جین مشکیم فرو کردم و به سوده گفتم:

 خب،من چطور میتونم کمک کنم!؟_

 ده به من و الوند نگاه کرد و گفت:سو

آموزش ببینید،رادمان رفته پیداش کنه.اموزش تو و الوند،باید توسط شخصی به اسم ریتا گنزالس _

.یعنی ما میتونیم با حرکات رزمی نیرومون رو کنترل کنیم.ولی تو و الوند،نیاز به رزمی،برای حلمس

 اموزش پیشرفته تر دارید که...

 معنی سکوت باال گرفت و گفت: الوند دستاش رو به

 وایسا ببینم،منظورت از اموزش چیه؟االن تو اینجا رئیسی!؟_

 سوده نگاه تحمیر امیزی به الوند انداخت و گفت:

 تا زمانی که به خودت بیای و بشی همون پسری که روز اول دیدم!_

 دستاش و روی سینه گره زد،شونش رو باال داد و ادامه داد:

 اداره میکنم.چون تو انگار یه چیزیت هست الوند! آره،من بمیه رو_

 الوند نگاه خشمگینی به سوده انداخت و خواست حرفی بزنه که دادمهر گفت:

 متاسفانه حك با سودس الوند،به خودت بیا لطفا._

 الوند با ضرب در اتاق رو باز کرد و در حالی که میرفت بیرون داد زد:

 همتون برید به جهنم!_

 رش کوبید.دادمهر سریع به من نگاه کرد و گفت:و در و پشت س

 بهین..._
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 اجازه ندادم ادامه بده:

 ،من برای برادرت اون چیزی نیستم که تو فکرش و میکنی!حرفشم نزن دادمهر_

 نگاهم و به سوده دادم و گفتم:

 میشه باهام بیای!؟_

 یم.با هم به سمت اتالم رفتسوده سریع به سمت در رفت و از اتاق زد بیرون.

❊❊❊ 

 الوند:

،دور عصبانیت شدیدی رو توی وجودم حس میکردموارد اتالم شدم و در رو محکم به هم کوبیدم.

 خودم میچرخیدم.دستم و توی موهام کشیدم که نگاهم از آینه،به خودم افتاد.

،دستم روی ،این من نیستم.جلوتر رفتمدستم و از موهام بیرون کشیدم و به مرد توی آینه نگاه کردم

 ینه کشیدم و از توی آینه صورتم رو لمس کردم.آ

چشمام اون نور لبل و نداشت،اون التدار و لدرت رو توی وجودم حس نمیکردم.احساس میکردم از 

 درون تهی شدم.

که تا لبل از بهین من دوتا هدؾ داشتم،اول اینکه بهین و پیدا کنم،دومیشم محافظت از کسایی بود 

 کردند و از ما بودند.داخل و بیرون للعه زندگی می

، حاال بهین و پیدا کرده بودم ولی انگار فرسنگ ها با من فاصله داشت،فکر میکردم ولتی پیداش کنم

اونجوری که فکر این منه از درون آشوب رو سرکوب میکنه و آرامشی که میخوام و بهم میده،ولی 

 و باعث شدم دور تر هم بشه. میکردم نشد.همش گند زدم

و از همه بدتر اینه  مارو از بین ببرن میکننو یه عده سعی مم تو یه دروغ بزرگ بودم و حاال میفه

 تازه وارده هم کمتره.که اطالعات من،از اطالعات کسی که 

.دستم تا دستم رو مشت کردم و با تمام لدرتم به آینه مشت زدمرسما مسخره شدم و ؼرورم له شده.

 عصبانیتم و کم کنه.ی این درد وحشتناک هم نمیتونست مچ توی دیوار سنگی پشت آینه فرو رفت.حت

و نگاه کوتاهی بهش  چشمام و بستم و نفس عمیمی کشیدم.آروم دستم و از توی دیوار درآوردم

 .چشمام رو چند ثانیه روی هم گذاشتم و سعی کردم به جای عصبانیت،عملم و به کار بندازم.انداختم

،کی؟! ام فرو کردم،فکر کن الوند!کی میتونه کمک کنهروی تخت نشستم و دست سالمم رو توی موه

خودشه،فمط اونه رو پیدا کردم. نمیدونم چند دلیمه توی فکر بودم که یهو شخصی که دنبالش بودم

 بهم جواب بده.که میتونه 

 سریع از روی تخت بلند شدم و رالؾ رو احضار کردم.

 سرورم!_

 در همون حین گفتم:به سمتش رفتم و 

 هیچ کس نباید باخبر بشه.میدونی که!؟،یه جای ممنوعه رالؾ باید بریم_
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 بله سرورم._

سری برای رالؾ و لمتی چشمام رو باز کردم،دلیما جایی که میخواستم بودم. شونم رو لمس کرد

 ،کلبه رو احاطه کرده بودنده سمت کلبه حرکت کردم.درخت های بلند و لدیمی توسکاو بتکون دادم 

باال رفته بود،زیبایی سرد و مخوفی به اطراؾ بایی تا وسط تنه درخت ها خزه هایی که به زیو 

 میبخشید.

به خوبی نشون دهنده شخصیت فردی بود که ای که برای ساخت کلبه به کار رفته بود،چوب تیره 

 اونجا زندگی میکرد.

سالم  از ولتی دوازدهپیچیپه بود.بارون درخت هارو خیس کرده و بوی خاک خیس خرده توی بینیم 

 .ولتی مادرم مرد،اینجارو هم فراموش کردم. بود،اینجا نیومده بودم

 به سمت پله های جلوی کلبه رفتم که صداش رو از پشت سرم شنیدم:

 لرار نیست با بوی خونت،اون وحشیارو بکشونی اینجا.مگه نه؟_

اال کمی هنوز هم اون صالبت و التدار توی چشم هاش موج میزد.لد بلندش،حبه سمتش برگشتم،

 ،ولی فمط کمی.خمیده شده بود

اخمایی که همیشه تو هم بود هم مثل گذشته بود.چشم های طالییش رو بهم دوخت و به سمتم حرکت 

 کرد،ولتی به کنارم رسید دستال کوچکی و توی صورتم پرت کرد و ؼرید:

 اینجا چیکار میکنی؟_

اد و از روی شونش بهم نگاه کرد،سریع باالی پله ها ایستاز کنارم رد شد و از پله ها باال رفت.

 خواستم حرؾ بزنم که گفت:و پوشوندمش. دستمال و روی زخم دستم گذاشتم

 بیا تو تا بوی خونت بیشتر از این پخش نشده!_

،بوی چوب ،لك میزد.جلوی در ایستادم.چوب زیر پامبه دنبالش از پله ها باال رفتم و وارد کلبه شدم

 با بوی پرتؽال لاطی شده بود و من و یاد بچگی هام مینداخت.میکرد،سوخته که هنوز تلك تولوق 

که دو تکه فرش نفیس،کفش رو پوشونده بود و هنوز هم روی دیوارهاش کلبه سالن بزرگی داشت 

کلبه همون کلبه بود،ولی آدماش خیلی عوض شده بودند.شاید کرگ ها به چشم میخورد.تاکسیدرمی 

 هم فمط من عوض شده بودم.

 ن.بشی_

روی صندلی محبوب بچگی هام به رسم عادت لدیمی باالخره پاهام و تکون دادم و وارد کلبه شدم،

 انگار لبال بزرگ تر و راحت تر بود.نشستم.

شات گانش رو از روی دوشش برداشت و کنار شومینه گذاشت،جلوی شونه خم شد و بشن زد.آتش 

 خیره شد.بهم ،کمرش رو صاؾ کرد و با چشم های طالییش گر گرفت

 میشنوم._

نمیدونستم از کجا شروع کنم،ارنج هام رو روی زانوهام گذاشتم و به جلو خم شدم.همیشه حرؾ 

 زدن باهاش برام سخت بود.
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 اگه حرفی نداری،برگرد به همون لعله ای که توش لایم شدی بچه._

 از جام بلند شدم و محکم گفتم:من نیومدم که دست خالی برگردم.

 به وجود اومده بود؟ مه دیگه همما،حل از بؽیر_

مبل یک نفره ی چند ثانیه بهم خیره شد،بعد با دستش به صندلی پشتم اشاره کرد و خودش هم روی 

ارنجش رو به مبل تکیه داد و انگشت روی صندلی نشستم و بهش نگاه کردم.کنار شومینه نشست.

 اشارش رو روی لب پایینش کشید.

 دنبال چی میگردی الوند؟_

 .جواب_

 بیست و دو سال! چرا سراغ من اومدی؟اونم بعد از_

 چون احساس کردم فمط تو میتونی جوابم رو بدی و..._

 پوزخندی زد و بین حرفم پرید:

 کردی من بهت کمک میکنم؟چرا فکر _

 تو تنها ادمی هستی که بهش اعتماد دارم. چون_

 چی میخوای؟_

 ،حلمه ماست ولی ...د از جادوگر اژدهای لبلیطبك چیزایی که پدرم و شورا گفتن،اولین حلمه بع_

 دوباره وسط حرفم پرید و گفت:

از همین االن بهت بگم،هرچی اونا بهت جدا به حرؾ اون مارهای پیر اعتماد میکنی الوند؟_

از این دخمه بری تو یه دخمه دیگه گفتن،چرت و پرتی بیش نبوده بچه،خوب تونستن گولت بزنن که 

 .تو دل اون وحشیا،همش لایم بشی و از خیانت افرادت بترسیو به جای اینکه بری 

 یعنی.._

 دلیما!_

 دستی به صورتم کشیدم و سعی کردم خودم و کنترل کنم.

 جفتم رو پیدا کردم._

 میدونم._

 همیشه میدونست،همیشه چند لدم جلوتر بود.

 خواهرش،سوده..._

 میدونم._

 و کمی سکوت کردم.فمط بهم نگاه میکرد. کالفه شده بودم،دست سالمم رو بین موهام کشیدم

 جوابم رو ندادی._
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 جوابت رو گرفتی. _

 _باهام بازی نکن.

 ابرویی باال انداخت و از جاش بلند شد.به سمت اتاق خوابش رفت.سریع از جام بلند شدم و گفتم:

راه ارتباط با بمیه چیه؟چطوری پیداشون اعضای  لبلی حلمه ی لبل،اسماشون رو میخوام،_

 م؟چطوری عضو اخر حلمه رو پیدا کنم!؟کن

.در رو محکم بست،خودم و روی صندلی پشت سرم انداختم اهمیتی به حرفام نداد و وارد اتالش شد

.کتابچه نمیدونم چند دلیمه گذشت که باالخره از اتاق اومد بیرونو نفسم و کالفه دادم بیرون.

 لم انداخت.کوچیکی تو دستش بود،به سمتم اومد و کتابچه رو توی بؽ

 ه که دست اون دختره.هر سوالی که پیش بیاد،جوابش تو این کتابه.این کتاب،مکمل کتابی_

کتاب رو باز کردم،جز نمشه و نماشی چیزی توش نبود.چشمام و روی هم گذاشتم که صداش و 

 شنیدم:

 .اون مکمل خواهرشه.تو نمیتونی اون کتاب و بخونی ولی جفتت میتونه_

 اعتماد نمیکنه؟چرا کتاب به من _

چون خودخواهی و تکبرت جلوی چشمت رو گرفته و اجازه نمیده حمیمت رو ببینی و بر اساس _

 عملت تصمیم بگیری،این دلیلیه که کتاب بهت اعتماد نمیکنه.

 چطوری درستش کنم!؟_

،انگشت اشارش رو روی لبش شونه ای باال انداخت و دوباره روی مبل نشست و به آتش زل زد

 د و نفس عمیمی کشید.یکم کتاب رو باال گرفتم و گفتم:لرار دا

 .ممنونم_

 سری تکون داد و گفت:

 .اسم تمام افرادی که میخوای،آخر اون کتاب نوشته شده_

 نگاهش رو از آتش گرفت و به من نگاه کرد.

 .به خودت بیا،لبل از اینکه دیر بشه_

 سری به تایید تکون دادم و گفتم:

 من دیگه باید برم!_

به سمت در رفتم و به و با این کار سعی کرد بیخیالیش رو نشون بده. تش رو توی هوا تکون داددس

 محض باز کردن در صداش رو شنیدم:

 ،حاال میتونی بری!نذار دختره دچار سرنوشت مادرت بشه_

 ه یعنی پدر و مادرم هم...!خشکم زد،باورم نمیش

 نمرد؟این چطور ممکنه؟چرا بابام بعد از مامانم _
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 در رو هم پشت سرت ببند میخوام استراحت کنم._

این یعنی دیگه نمیخواست حرؾ بزنه.نگاهم رو به سختی ازش گرفتم و از کلبه بیرون رفتم.رالؾ 

افکارم بیشتر از لبل بهم ریخته بود،کنار رالؾ ایستادم و ولتی چشمم رو .نزدیک کلبه ایستاده بود

 در اتاق بهین رو زدم.و  شکر کردمباز کردم،جلوی اتاق بهین بود.از رالؾ ت

❊❊❊ 

 سوده:

 .بهین با تعجب بهم زول زده بود

 یعنی چی؟_

به اون مرحله لبل از اینکه به اون مرحله برسید،باید اون عضو اخر حلمه رو پیدا کنیم.ولتی یعنی _

 .متوجه منظورم میشی!؟،خب دیگه نمیشه جلوش رو گرفتبرسید

 رو زیرش جمع کرد.سری به تایید تکون داد و پاهاش 

 .پس زیاد ولت نداریم_

 همینطوره!_

 اگه نیروهامون و از دست بدیم چی میشه سوده؟_

 احتماال خیلی راحت میکشن مارو._

 و گفت: نفسش رو کالفه ول کرد

 این اتفاق بیوفته سوده.نمیخوام _

 شونه ای باال انداختم و گفتم:

ولتی برای اولین بار همدیگه رو این اتفاق  کاش به خواسته ی ما بود،البته شانس آوردیم که_

 لمس کردید نیوفتاد.

 منظورت چیه؟_

و اکثر جفت ها به محض اینکه برای اولین بار همدیگه رو لمس میکنن،جرله بینشون زده میشه _

 خب،بعدش و میدونی دیگه!

شم خبیث بهین توی گوکه صدای  بهین توی افکارش ؼرق شده بود،دوباره کتاب رو باز کردم

 پیچید:

 جفت تو و رام کدوم یکی از پسران؟به نظرت _

بهش نگاه کردم،لبخند خبیثی روی لب هاش بود،لب پایینش رو بین دندوناش گرفته بود و ابروهاش 

سوالی  لبخندی به صورت معصومش زدم و دوباره به کتاب نگاه کردم.اینرو موزیانه باال مینداخت.

 بود. بود که ذهن خودم رو هم مشؽول کرده

 به نظر من که رادمان جفت توئه سوده!_
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بهین ،اصال نمیتونستم تحملش کنم.با خشم به بهین نگاه کردم.با حرفایی که اون روز بهم زده بود

 موذیانه خندید و آروم از روی تخت بلند شد و در همون حال گفت:

 فکرش و بکن،رادمان با اون هیکل گندش بیوفته روی تو ..._

 فکار حبیثش رو ادامه بده و تمریبا داد زدم:اجازه ندادم ا

 خودت و مرده فرض کن بهین!_

که بهین  .سریع از جام بلند شدم و خواستم دنبالش برم جیػ کوتاهی کشید و به سمت در اتاق دووید

 بلند خندید و در و باز کرد که محکم خورد به الوند.

توی هم.چشمم به پارچه خونی دور  سریع گرفتش،اخماش رو کشیدبود بیوفته که الوند نزدیک 

 یه لطره خون از دستش روی زمین ریخت.دستش افتاد و همون لحظه 

 بهین چند ثانیه بهش نگاه کرد و سریع از بؽل الوند اومد بیرون.

 .دستت خون ریزی داره_

 الوند بود.سری برام تکون داد و کتابچه ای رو باال آورد و به بهین داد.نگاه بهین روی خون 

 بهین!_

الوند کتاب رو آورد باال و تو دستش با صدای الوند،بهین از جا پرید و به چشم هاش نگاه کرد.

 تکون داد.بهین اخم کرد و گفت:

 چیکارش کنم؟_

 الوند به من نگاه کرد و پوزخندی زد:

 .انگار اینجا فمط تو و خواهرت رئیسید_

 درهمون حین گفت:بهین کتاب رو از دست الوند کشید و سریع بازش کرد و 

 ..وا..ب ...به جای این حرفا درست ج_

به سمتشون رفتم و کنار بهین ایستادم.به حرفش رو نصفه رها کرد و تند تند کتاب رو ورق زد.

به الوند نگاه کردم و با کتاب نگاه کردم،نماشی های زیادی توی کتاب بود.صبر کن ببینم،نماشی!؟

 پرسیدم:اشاره کردم و انگشت اشاره به کتاب 

 این..._

 اجازه نداد ادامه بدم و سریع گفت:

 کتابی که تو میخونی رو کامل میکنه.هر سوالی که برات پیش بیاد جوابش اینجاست.،آره_

 پس چرا نمیتونم بخونمش؟_

 الوند به بهین نگاه کرد و گفت:

 !چون برگزیده این کتاب،بهینه_
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 .بعد از چند ثانیه به من نگاه کرد و گفت:بودبه بهین نگاه کردم،با اخم به صفحه کتاب زل زده 

 اینجاست.اسم هایی که دنبالش بودیم،_

بهین سریع به سمت میز داخل اتالش رفت و کاؼذ و خودکاری رو لبخندی رو لبم نمش بست.

 دستش همچنان خون ریزی داشت.برداشت و مشؽول نوشتن شد.به الوند نگاه کردم،

دستم و روی ازش نداشتم ولی اون آدم بهوش و ارزشمندی بود.به سمتش رفتم،با اینکه دل خوشی 

 بازوش گذاشتم که حواسش بهم جلب شد.

 برو کتابخونه،پیش رامش._

 چند لحظه بهم نگاه کرد.چیزی از نگاهش نمیفهمیدم،دوباره به بهین نگاه کرد و گفت:

 ،ولی به دردش احتیاج دارم.ممنونم از توجهت_

برگه رو به من باالخره نوشتش تموم شد و به سمتمون اومد.گاه کردم.سری تکون دادم و به بهین ن

 داد و گفت:

 این لیست دوتا حلمه ی لبل از ماست که حدس میزنم زنده باشن._

پوزخندی زد و لیست رو از بهین گرفتم من که کسی رو نمیشناختم پس لیست رو به الوند دادم.

 ه جلوش رو گرفتم و گفتم:خواست از اتاق بره بیرون کلیست رو ازم گرفت.

 صبر کن،لبل از اینکه بری سراغ اونا..._

 بهین نگاه کردم و ادامه دادم:به 

 به نیروش.باید نفر آخر رو پیدا کنیم،چون هم به وجودش احتیاج داریم هم _

 الوند اخم کرد،از جلوش کنار رفتم و کنار بهین ایستادم.

نیروی تشخیص سیاهی جادوئه که بالی مونده، ینیرویهامون رو چک کردم و تنها نیروخب من _

اون خالصه بگم .،احتماال جادویی ندارنلبلی زنده باشن های که میرسه به نفر اخر.اگه اعضای حلمه

 خوب و بد رو برامون از هم جدا کنه.بمیه بفهمن،میتونه بدون اینکه 

 دستام روی سینه به هم گره زدم و به الوند نگاه کردم:

میری سراغ آدمای درست و جواب درست میگیری.فمط الوند باید لبل از اینکه دیر  اونمولع فمط_

 پیداش کنیم.ضشه 

 الوند بهم نگاه کرد و اخماش و کشید توی هم:

 یعنی چی دیر بشه!؟_

 جفت همدیگه اید و خب...خب،بهین و تو االن ازدواج کردید،_

 تو افك محو شده بود.و  نگاهی به بهین انداختم که اصال لصد کمک کردن نداشت

 سوده!_

 :به الوند نگاه کردم،خجالت میکشیدم یعنی نمیفهمید؟دل و زدم به دریادوباره 



 Zahra.sknنویسنده: رلص تاریکی

173 
 

و باالخره باید یکی شید.برای بعضی ها با همون  ،نمیتونید از هم دوربمونیدولتی جفت هم باشید_

شما،خب،هر لحظه بعد از چند ولت اتفاق میوفته.برای تماس اول اتفاق میوفته،برای بعضی هام 

هممون لدرتمون رو از دست  ممکنه اتفاق بیوفته و اگر بدون اینکه اون رو پیدا کنیم اتفاق بیوفته

 میدیم.

 بهین کنارم ایستاد و گفت:

 مثل حلمه های لبلی!_

بهش نگاه کردم که کتاب و باال گرفت و بهم نشون داد.الوند دستی به لب هاش کشید و بعد از چند 

 ثانیه گفت:

 .چهارتاتون پیدا شدین و فمط یه نفر موندهباید بفهمیم کدوم خانواده ها فرار کردن،_

به نمطه نا معلومی زل زده بود.احساس از اتاق رفت بیرون.به بهین نگاه کردم که این رو گفت و 

 کردم به تنهایی احتیاج داره.

 بهین،من دیگه میرم._

هرچمدر صبر کردم جواب مان زنگ زدم.دبه را سری تکون داد.از اتاق بیرون زدم و همون لحظه

 نداد.دوباره زنگ زدم،سر بوق سوم جواب داد:

 بله سوده!؟_

 کجایی؟پیداش کردی؟_

 .پیداش کردم_

 راضی شد بیاد؟!_

 برمیگردم حرؾ میزنیم سوده.فعال!_

مت ،به س.نفس عمیمی کشیدم و سعی کردم آروم باشم.به شدت به خواب نیاز داشتمتلفن رو لطع کرد

 اتالم رفتم و یکراست رو تختم پریدم و تو عالم خواب فرو رفتم.

❊❊❊ 

 رادمان:

چند تا بلوک باالتر بود.کاله هودیم رو روی سرم درسی که از ریتا پیدا کرده بودم نگاه کردم،به آ

،سخت بود ولی من از آدرس رو توی جیبم گذاشتم.پیدا کردنش توی همچین شهر شلوؼیکشیدم و 

 .پسش براومدم

پنجره د.روی ساختمون کشیده بودننماشی های عجیب ؼریبی دم،لدیمی جلوم نگاه کربه ساختمون 

توی نیویورک همچین ساختمونی وجود  فکر نمیکردمورودی درب و داؼون،های زنگ زده و 

 داشته باشه.

به دو طرؾ خیابون نگاه ،ولی االن چراؼش خاموش بود.ریتا طبمه دوم زندگی میکردطبك آدرس 

شدم.دیواراش زرد بود،پیشخوان درب و به سمت ساختمون رفتم و وارد البی پرنده پر نمیزد.،ردمک
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لرار داشت که پیرمرد عبوسی پشتش نشسته بود و مشؽول خوندن روزنامه داؼونی هم کنار پله ها 

 بود.

 به سمتش رفتم،ارنجم رو روی پیشخوان گذاشتم و خواستم حرؾ بزنم که به فارسی گفت:

 رته!منتظ_

.یکم بهش نگاه کردم،سری براش تکون که با دست به راه پله اشاره کرد کردمبا تعجب بهش نگاه 

 دادم و به سمت راه پله رفتم.

.زن سیاه پوست کوتاه لهوه ای زهوار در رفته ای ایستادم و خواستم در بزنم که در باز شدپشت در 

نیروی عجیبی بود د.توی چشم هاش مشکی بهم نگاه میکر با صورت گرد و چشم های درشتلدی 

و به زمین نگاه کردم،در کمال تعجب اون هم به  ،نگاهم رو ازش گرفتمکه نمیتونستم تحملش کنم

 فارسی گفت:

 تو برگزیده نیستی!_

 انگار زبونم بند اومده بود،سری به تایید تکون دادم که سریع پرسید:

 اون کجاست؟_

 فتم:و گبه زور زبونم و توی دهنم چرخوندم 

 الوند نیاز به آموزش داره.ازت میخوام همراهم بیای،_

 و به بؽلش نگاه کرد و گفت: از گوشه چشم دیدم سرش رو تکون داد

 یه سری چیزا هست که باید برش دارم. هوم...باید یکم صبر کنی_

 با ذوق گفت:دستاش و به هم کوبید و 

 .واو،اوه خیلی ولت بود که یه برگزیده نداشتیم_

 :که صداش رو شنیدمور که حرؾ میزد رفت داخل خونه.همونجا جلوی در ایستادم همونط

 هی،بیا تو یکم کارم طول میکشه._

که ریتا  و به اطراؾ نگاه کردم،پذیرایی کوچیک بهم ریخته ای جلوم بود با تردید وارد خونه شدم

ستش بود و اون دو وسایلی رو از بینشون جدا میکرد.کوله پشتی مشکی ای  بینشون رو میگشت

 خرت و پرتا رو توی کوله مینداخت.

یهو وسط سالن ایستاد و دستش رو به چشم میخورد.نگاهی به اطراؾ پذیرایی انداختم،اشیاء لدیمی 

 به کمر زد.

 خیلی هیجان دارم._

 بعد به سمتم برگشت و انگشت اشاره اش رو به سمتم گرفت و تهدید وار گفت:

 یجان زدگی االنم بگی،فهمیدی؟حك نداری به اون دوتا از ه_

 به اتاق انداخت.سری به تایید تکون دادم،دوباره به سمت پذیرایی برگشت و نگاه کلی 
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 فکر کنم آماده ام._

و بعد لفلش کرد.با تعجب به رفتارش نگاه میکردم،به سمتم برگشت.حاال رو بست  کنارم ایستاد،در

 جذبه خاصی تو نگاهش بود.

 دنبالمون.بگو رالؾ رو بفرستن _

 رالؾ؟_

 و گفت: دستش رو تو هوا تکون داد

 زنگ بزن به..اسمش چی بود؟_

 الوند؟_

 ره همون،زنگ بزن بهش خودش میدونه چیکار کنه.آ_

به تلفنش رو از دستش گرفتم و شماره الوند رو وارد کردم..این و گفت و تلفنش رو به سمتم گرفت

 سریع گفت: و بعدتم گرفت.چند ثانیه صبر کرد محض اینکه تماس و بر لرار کردم،تلفن و از دس

 رالؾ رو بفرست،خودش میدونه کجا بیاد._

 و زمزمه کرد: به ساعتش نگاه کردو بالفاصله تلفن رو لطع کرد.

 آروم باش ریتا،تو شش صد سال صبر کردی،این چند دلیمه ام روش!_

بهم نگاه صد سالش باشه.با تعجب بهش نگاه کردم،باورم نمیشد زن ریزه میزه رو به روم،شش 

 کرد و گفت:

 چیزی شده؟_

 نه!_

هر لحظه کنارش،پر از سوپرایز بود.دوباره به ساعتش نگاه نمیتونستم باهاش ارتباط برلرار کنم.

 .همون لحظه جنی که همیشه همراه الوند بود کنار در ظاهر شد.کرد

 اوه،باالخره!_

 به من نگاه کرد. جن گذاشت وسریع کنارش ایستاد و دستش رو روی دوش 

 یاال پسر،یه تکونی به خودت بده!_

کار بودیم.الوند پشت میز نشسته بود و لحظه ی بعد تو اتاق به خودم اومدم و کنارشون ایستادم و 

 و با جذبه خاص خودش بهمون نگاه میکرد.منتظرمون بود،اخماش رو تو هم کشیده بود 

،ریتا چند ثانیه به هم خیره شدندگاه کرد.و توی چشماش ن ،کنارش ایستادریتا به سمتش رفت

 و بالفاصله برداشت. روی پیشونی الوند گذاشتانگشت اشارش رو باال آورد و 

 انگشت رو بین دستاش گرفت و صورتش جمع شد.

 جفتت کجاست؟تو پیوندت رو کامل نکردی!_
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رو روی میز الوند اخماش رو بیشتر کشید تو هم و خواست جوابش رو بده که ریتا محکم دستش 

 کوبید و شمرده شمرده گفت:

،تو ،پراکنده گویی و اراجیؾ به هم نمیبافی و دلیما جواب سوالی که میپرسم و میدیبیهوده گویی_

 برگزیده ای ولی الیمش نیستی و من اینجام که تو و جفتت رو به فرد الیمی تبدیل کنم.

 نگاه الوند رنگ تعجب گرفته بود.

 تو کی هستی!؟_

 وحشتناکی کرد و گفت: ریتا اخم

 ،باهات به مشکل برمیخورم.در برابر فهمیدن مماومت میکنی_

 خودش رو جمع و جور کرد که ریتا ادامه داد:الوند 

 هرولت حس کنم الیك احترامی،مطمئن باش سر تعظیم برات فرود میارم.ولی االن..._

 د و گفت:و به الوند زول زد.الوند یکم جا به جا ش ابروهاش و باال انداخت

 ام،فکر کنم تو اتالشه!_

 ریتا سریع به سمت در رفت و گفت:

 .سالن تمرین و خالی کن رادمان_

 جلوی در ایستاد و به الوند نگاه کرد:

 تا سه دلیمه دیگه با جفتت اونجا باش.امیدوارم متوجه منظورم شده باشی!_

 .رو باال انداختماین رو گفت و از در رفت بیرون.به الوند نگاه کردم و ابرو هام 

 این دیگه کی بود!؟_

 لبخند موذی زدم و گفتم:

 مربی جدیدت!_

که با  خندم گرفته بود،از اتاق رفتم بیرونالوند چشم هاش توی کاسه چرخوند و از اتاق زد بیرون.

 اجازه حرؾ زدن بهم نداد و سریع گفت:سوده سینه به سینه شدم.

 آوردیش؟_

با اون نگاه جسور و بی به صورت زیباش نگاه کردم،شده بود.باید اعتراؾ کنم دلم براش تنگ 

 پرواش بهم نگاه میکرد و منتظر جواب بود.

 آره._

 کجاست؟_

 سالن تمرین،منتظر بهین و الونده._

 سرش رو تکون داد و گفت:
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 ممنون!خوبه._

 کاشاحساس پشیمونی وجودم و پر کرده بود،اجازه نداد جوابش رو بدم،راهش رو کشید و رفت.

 اون رفتار و باهاش نداشتم.

❊❊❊ 

 بهین:

دستاش و روی سینش به هم گره زده روی زمین نشسته بودم و به زن بامزه ی جلوم نگاه میکردم.

یک زن سیاه پوست خارجی دیده میشد که بود و به الوند با اخم نگاه میکرد.در نگاه اول کامال شبیه 

 به زبان ما کامال مسلط بود.

ریتا م که سرش رو بین دستاش گرفته بود و کنارم روی زمین نشسته بود.به الوند نگاه کرد

 پوزخندی زد و گفت:

 فکرش رو میکردم.ضعیؾ تر از چیزی هستی که _

و نگاهش  ند یکی از دستاش رو برداشت و به ریتا نگاه کرد.ریتا یه تای ابروش رو باال انداختوال

 رو از الوند گرفت و به من نگاه کرد.

 ت بهتره،ولی نه خیلی!تو وضعیت_

 از گوشه سالن صندلی آورد و روش نشست.پاش و روی هم انداخت و گفت:

 و از لدرتون به حلمه بدید!؟ از جادوتون استفاده کنید زیده ای هستین که نمیتونیدچجور برگ_

 الوند سریع گفت:

 هنوز لدرتمون کامل..._

 گرفت. ریتا دستش رو به معنای سکوت باال اورد و جلوی الوند

 کافیه،بهونه هات و برای خودت نگه دار._

.اول به من نگاه کرد،حس کردم از این نگاهش برداشت و به جلو خم شدهم پاهاش رو از روی 

 با مکث کوتاهی نگاهش رو ازم گرفت و به الوند نگاه کرد..منظوری داره

 از لدرت حلمه استفاده کنی؟حتی نمیتونی  یعنی میخوای بگی_

 ز...نمیشه هنو_

 ساکت._

الوند ریتا از جاش بلند شد و جلوی الوند ایستاد،با انگشت اشاره بهش گفت از جاش بلند شه.

.لد الوند خیلی و از جاش بلند شد.ریتا پوزخندی زد و به زمین نگاه کرد نفسش رو کالفه بیرون داد

 بلند تر از ریتا بود.

 تا حاال کسی بهت نگفته چمدر احممی!؟_
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خواستم از جام بلند شم که تا نگاه کردم،به نظرم داشت زیاده روی میکرد.با تعجب به ری

چشمام از نتونستم،میخواستم بپرسم چرا نمیتونم تکون بخورم ولی در کمال تعجب صدام درنمیومد.

 ،صدای ریتا توی سرم پیچید بدون اینکه لباش تکون بخوره:این گشاد تر نمیشد

 بهم اعتماد کن بهین._

الوند م ازش بردارم،نیم نگاهی بهم انداخت و بعد به چشم های الوند نگاه کرد.نمستونستم چش

 همچنان سکوت کرده بود.سرش رو باال گرفت و گفت:

 تو ناالیك ترین برگزیده ای هستی که تو عمرم دیدم._

 دوباره به من نگاه کرد،دستاش و از هم باز کرد و ادامه داد:

 !هجذب کن شرو به خودش حتی جفت هنتونستچطور تا االن  اون برگزیده نیست،نمیدونمشاید هم _

 من..._

 دهنت رو ببند._

حمیمتا من رو هم ترسوند،ولی ریتا از جاش تکون نخورد هیچ،ادامه هم که  الوند اخم وحشتناکی کرد

 داد:

 با اینکه سنت کم نیست ولی عملت خیلی کمتر از سنته،میدونستی؟_

 برجسته شده بود.رگ گردنش رنگ پوست الوند لرمز شده بود و 

 یه تازه وارد،بیشتر از تو اطالعات داره.انمدر احممی که _

 ،بند انگشت هاش سریع سفید شد.الوند دستاش رو مشت کرد

حتی عرضه ی استفاده کردن از نیروی حلمه رو هم نداری.این همه سال تمام نیروی اونارو _

 ی!صر استفاده میکرداعنداشتی و مثل احمما فمط از 

لطره خونی که از ولی صداش درنمیومد.نگرانش بودم، الوند با همون اخم به ریتا نگاه میکرد

رامش این مماومتش رو نمیفهمیدم.دستش چکید نظرم و جلب کرد.هنوزم خون ریزی داشت،دلیل 

 میتونست سریع زخمش رو ببنده.

 مرد،میتونستی از مردنش جلوگیری کنی!حتی اون لحظه ای که مادرت _

.خواست حرفی بزنه که ریتا رفت عمب و با دستش به اطراؾ لوند هر لحظه عصبانی تر میشدا

 اشاره کرد.پوزخندی زد و گفت:

 !به اطرافت نگاه کن_

نگاهم رو از الوند گرفتم و به اطرافمون نگاه کردم،تمام وسائلی که توی سالن بودند،حاال توی هوا 

سیته تولید میکردن که ستون های آهنی توی سالن اون .بعضی از اشیا از خودشون الکتریمعلك بود

.به دستش به الوند نگاه کردم،هنوزم چشم از ریتا برنداشته بودهارو به خودشون جذب میکردند.

 نگاه کردم،دیگه خون ریزی نداشت.
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به ریتا نگاه کردم.به الوند نگاه میکرد،یهو دستاش رو آورد باال و محکم به هم کوبید امکان نداره،

.حس موج لوی از نیرو توی سالن پخش شد.موج انمدر لوی بود که باعث شد روی زمین بیوفتمکه 

 کردم از حصار ریتا آزاد شدم،ریتا به الوند نگاه کرد و گفت:

جرات گفتن این حرؾ  بود که یکیاگه پدر احممت این حرؾ هارو چند سال پیش بهت میزد و _

 یروهات استفاده کنی!هارو داشت،خیلی ولت پیش میتونستی از ن

و دوباره با تعجب به  الوند با تعجب به ریتا نگاه میکرد.بعد از چند ثانیه به دست هاش نگاه کرد

 ریتا نگاه کرد.

ده تا ختم فعال میتونی بری،نیرو هات رو آزاد کردم.والعا فکر کردی جادوگر اژدها تمام نیروش به _

 میشه؟جدا؟

 رو به روش ایستاد و گفت:الوند انگار خشکش زده بود.ریتا 

 متوجه حرؾ های من نمیشی؟_

 بعد به من نگاه کرد و گفت:

 مگه فارسی حرؾ نمیزنم؟_

خیلی ولت بود که از اون گرما خبری نبود ولی .،الوند بهم نگاه کردسری به تایید تکون دادم

 گرمای نگاهش تمام وجودم رو گرم کرد.اینبار،

،هنوز ال نگاهمون رو لطع کرد.الوند هنوز به من نگاه میکردریتا سریع بینمون لرار گرفت و اتص

گرماش رو حس میکردم.احساس میکردم للبم فمط برای اون میزنه،دلم میخواست دست زخمیش و 

 و نذارم دیگه خون ریزی کنه. بین دستام بگیرم

شده باالخره موفك شد بند نگاهمون رو پاره کنه،من چم ریتا صورت الوند رو پایین کشید و 

بود؟دیگه از اون عصبانیت و حرصی که نسبت به الوند داشتم خبری نبود و جاش رو یه چیز جدید 

 گرفته بود.

.همین االن از این سالن میری بیرون و به بمیه احمك نباش الوند،االن ولت کامل کردن پیوند نیست_

 .کارهات میرسی

هر دو رد،الوند از سالن رفت بیرون.الوند سری تکون داد و به محض اینکه ریتا صورتش رو ول ک

 به مسیر رفتن الوند نگاه میکردیم که ریتا به سمت من برگشت.

 روند کامل شدن پیوند شروع شده،حسش کردی مگه نه؟_

و سری به تایید تکون دادم.صندلی دیگه ای آورد و جلوی صندلی لبلی  با دستام خودم رو بؽل کردم

 و گفت: گذاشت.با دست به صندلی اشاره کرد

 بشین._

 روی صندلی نشستم و به اطرافم نگاه کردم،سالن تمریبا داؼون بود.

اینجا بیاری،الوند خودش رو گم کرده به خاطر همین نمیتونه از تو لرار نیست همچین بالیی سر _

 لدرت هاش استفاده کنه.
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 شونه ای باال انداخت و ادامه داد:

متمرکزی داری.الوند خیلی کار داره اما مطمئنم با تو ،ولی تو!ذهن لدرتمند و هنوز آماده نیست_

لدرت اصلی وارد روح و جسمتون بشه،براش آماده سیم بهین.باید لبل از اینکه زود به نتیجه میر

 باشید.

 سری تکون دادم و گفتم:

 من باید چیکار کنم؟_

 لبخند لشنگی زد و گفت:

 رو حس کردم.اول اینکه از الوند دور بمون،چون جرله های بینتون _

 ،سرم رو پایین انداختم که صداش گوشم و پر کرد:خجالت وجودم رو پر کرد

نیازی به عصبانی کردن تو نداریم دوم هم اینکه خجالت نکش،این چیزا بین ماها طبیعیه._

 خداروشکر.

 سوالی ذهنم رو درگیر کرده بود.

 ی داشت؟چرا الوند باید اینجوری عصبانی میشد؟مگه این عصبانیت چه فرل_

حدس زدم به خاطر برگزیده بودنش،کسی تاحاال به شخصیتش توهین نکرده باشه و حدسمم _

 نوع عصبانیتی که از حمارت نشات بگیره فرق میکنه!درست بود.

 خب چرا باید از حمارت نشات میگرفت؟_

 لبخند جذابی زد و گفت:به صندلیش تکیه داد و دستاش رو روی سینش به هم گره زد.

پس دلیما ؼرورش رو نشونه خیلی به خودش مینازه و این از ؼرور و تکبر زیاد میاد، الوند_

گرفتم،چون تمریبا مطمئنم که این ؼرور به خاطر اینه که تاحاال هیچ کس جرات نداشته بهش بگه 

 ه.توی راه اشتباهی لرار گرفت

 هش جلب شد:.فکرم پیش الوند بود که با حرفی که زد توجهم بسری به تایید تکون دادم

 نیروی دیگه ای رو توی وجودت حس میکنم بهین!_

دستش رو تکیه گاه سرش کرده بود و با دلت نفس عمیمی کشیدم و ماجرا رو براش تعریؾ کردم.

زانوش گذاشت و بهم ،به جلو خم شد و آرنج هاش رو روی بهم گوش میداد.ولتی حرفم تموم شد

 .نگاه کرد

صحبت میکنیم ولی االن میخوام روی لدرت تمرکزت کار کنیم و راجع بهش این یه هدیه اس،بعد _

 یکی یکی به کار بندازیم.لدرت هات رو 

 لبخندی بهش زدم و چشمام رو به تایید روی هم گذاشتم.هنوز هم فکرم درگیر الوند بود.

❊❊❊ 

 رامش:
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ی اومدیم میکردم.ولت به کتاب لدیمی بین دست هام نگاه روی مبل داخل کتابخونه نشسته بودم و

لدرت خودم که مربوط به  ب جالبی پیدا کردما،کتاینجا که دنبال اعضای حلمه های لبل بگردیم

سرش به کار خودش گرم بود،نمیتونستم از کسی بخوام که بهم کمک کنه تا .حاال که هرکس بود

 لدرتم رو بهتر بشناسم.

که  ی از کتاب بهم منتمل میشدحس عجیبپاهام رو زیرم جمع کردم و به جلد عجیب کتاب نگاه کردم.

عرق روی پیشونیم رو پاک کردم،دلیل این نفس عمیمی کشیدم و ترس رو به وجودم تزریك میکرد.

 واکنش های بدنم رو متوجه نمیشدم.

رو  برجسته ی کتاب رو لمس کردم.استرس داشتم،کؾ دستم عرق کرده بود.ولتی دستمجلد 

 .د به دستم نگاه کردمعا تعجب به کتاب و ببرداشتم،متوجه شدم جلد کتاب خونی شده.ب

به دور گل رزی پیچیده بود و روی دستم ظاهر شده بود،مار زیبایی  کنار عالمتی که شب عمد بهین

 بدنش بیرون زده بود و دلیما از همون لسمت ها خونریزی داشتم.خار های گل رز از 

زرگتر شدند و خون ریزی من هم ،خارها و مار بناگهان طرح روی دستم شروع به بزرگ شدن کرد

 بیشتر شد.با ترس دستم رو باال گرفتم،زبونم بند اومده بود.

بودم،حاال از  ستهخونریزی داشتم ولی هیچ دردی احساس نمیکردم.مبل کرم رنگی که روش نش

 خون من رنگین شده بود.

سات عمیمی توی و احسا اه میکردنگ نمیتونستم از چشم های مار چشم بردارم.انگار داشت به من

 نگاهش بود.

اتفالی که افتاد تمریبا  که از دیدن ناگهان درد شدیدی رو توی دستم حس کردم،جیػ بلندی کشیدم

پوست سیاه و برالش سر مار از ساعد دستم بیرون اومده بود و بهم نگاه میکرد.نفسم بند اومد.

 سبز برالش بهم زل زده بود.و چشم های  میدرخشید

عجیبی راموش کرده بودم،زبون لرمزش هیس مانند از دهنش خارج شد و صدای نفس کشیدن رو ف

 توی گوشم پیچید:

 من اینجام تا بهت خدمت کنم._

 باالخره لفل زبونم رو شکستم:صداش لدرت زیادی داشت که حس کردم به منم منتمل شده،

 چطوری؟_

 خواهی دید._

باز شد و دادمهر نفس ه همون لحظه در این رو گفت،چرخید و دوباره توی پوست دستم فرو رفت ک

 دادمهر صاؾ ایستاد و گفت:نفس زنان وارد اتاق شد.

 خوبی؟_

 خوبم!_
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تا باالی مار تبدیل به همون طرح شده بود و حاال اون طرح،از مچ دستم ،نگاهم رو به دستم دوختم

مهر جلو اومد و بازوم،دور دستم پیچیده شده بود.با تعجب به طرح روی دستم نگاه میکردم که داد

 گفت:

 این دیگه از کجا اومد؟_

 که داد زدم:به زور نگاهم رو از دستم گرفتم و به دادمهر نگاه کردم.خواست کنارم بشینه 

 نه!_

 حاال من هم متعجب بودم.با تعجب بهم نگاه کرد،به مبل نگاه کردم ولی خبری از خون نبود.

 رامش مطمئنی خوبی؟این تتو از کجا اومد؟!_

 و بین دستام گرفتم،احساس کالفگی و درموندگی میکردم.سرم 

 رام!_

.گرمای مالیمی از بهش نگاه کردم،ولتی توی چشم هاش خیره شدم احساس عجیبی بهم دست داد

 چشم هاش به وجودم سرازیر شد.

حتی میتونم بگم گیج شده بودم،دادمهر زیبا بود.انگار هزارتا پروانه با هم تو شکمم پرواز کردند.

 لی ام زیبا بود و من این رو تازه متوجه شدم.خی

و  دستش رو جلوم تکون داد،نگرانی به نگاه مهربونش حجوم آورد.بی اراده دستم رو آوردم باال

 روی صورتش گذاشتم.چشم هاش رو بست و نفس کالفه ای کشید.زمزمه آرومش رو کشیدم:

 نکن دختر!_

ستخوان محکم فکش کشیدم،چشم های انگشت اشارم رو از روی استخوان گونش به سمت ا

 و انگار توی دوراهی گیر کرده بود. درشتش رو بسته بود

 رامش!_

چشم هاش هنوزم بسته بود،هیچ کدوم از کارهایی که انگشتام بی اراده به سمت لب هاش رفت.

میکردم دست خودم نبود.انگار بدنم به جای مؽزم از للبم دستور میگرفتن و خیلی عجیب بود که 

 بم همچین چیزی رو میخواست.لل

یهو به خودم اومدم،من داشتم چه ؼلطی میکردم؟سریع دستم رو عمب کشیدم،چشم های دادمهر به 

 کؾ دست هاش رو به شلوارش کشید.سرعت باز شد و بهم نگاه کرد.سریع از جاش بلند شد و 

 چیزه..._

سریع از کار احممانه ای بکنم،ه ادامه نداد و فمط به هم نگاه کردیم.احساس میکردم هر لحظه ممکن

 روی مبل بلند شدم و به سمت در رفتم که با صداش متولؾ شدم:

 نگفتی اون تتو از کجا اومده رامش؟_

.به پایین نگاه کردم که در کمال از روی شونه بهش نگاه کردم،احساس کردم دست سنگین شده

 :تعجب،کتاب بین انگشت هام بود.دوباره به دادمهر نگاه کردم
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 خودمم نمیدونم!_

احساس میکردم دارم خفه میشم،طالت نگاه کردن بهش رو نداشتم.سریع از اتاق رفتم بیرون و به 

 سمت اتالم پا تند کردم.

ولتی به اتالم رسیدم،سریع وارد شدم و در رو بستم.دستم رو روی للبم گذاشتم و سعی کردم نفس 

ی کل بدنم پیچید و لحظه ی بعد مار سیاه تمریبا درد تیزی توچه مرگم شده بود؟!هام رو کنترل کنم.

 بزرگی رو به روم ایستاده بود و بهم نگاه میکرد.

 دوباره همون احساس ترس توی وجودم نشست.صداش توی ذهنم پیچید:

 کیمیاگر!کتاب رو باز کن _

پشت در نشستم و کتاب رو بین دستام .اما من کیمیاگر نبودم،با سرش به کتاب اشاره کرد

 بهش نگاه کردم که گفت:تم.گرف

 میتونی آال صدام کنی._

 نکنه چیزی توی ؼذام ریخته بودند و االن توهم زدم!

 بازش کن!_

نماشی ای با صداش از فکر بیرون اومدم و کتاب رو باز کردم،به صفحه ای که جلوم بود نگاه کردم.

کتاب رو به ریزی بود. از طرح روی دستم و مار رو به روم کشیده شده بود و کنارش نوشته های

 .صورتم نزدیک کردم

 بلند بخونش._

رو به روم والعی نیست.دوباره به بهش نگاه کردم،هنوز هم احساس میکردم توهم زدم و مار سیاه 

 کتاب نگاه کردم و بلند خوندم:

مار سیاهی به نام آال ،شفاگری که عضو حلمه ای باشد،لدرتی ورای شفاگری داشته باشدزمانی که “

 را در انجام وظایفش یاری خواهد کرد." حاضر خواهد شد و به او ای خدمت به اوبر

 زد. !روی زمین خزید و کنارم چمباتهبا تعجب به آال نگاه کردم،یعنی والعی بود؟

 ادامه بده._

کیمیاگر لدرت خود را با استفاده از لدرت آال .کیمیاگر میگویند ،در این هنگام،به جای شفاگر“

 و آال محافظی برای او خواهد بود." گسترش میدهد

آرامش خاصی توی للبم سرازیر شد،دستم رو روی سرش .به آال نگاه کردم،چشم هاش رو بسته بود

جوری که چمباته زده بود،روی پوستم نمش بست. گذاشتم که همون لحظه به دستم برگشت و همون 

 خت انداختم.رو لب هام نشست،از پشت در بلند شدم و خودم رو روی تی لبخند

 کتاب رو باز کردم و شروع به خوندن کردم.

❊❊❊ 

 دادمهر:
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چه مرگم شده بود!ولتی نگاه میکردم. نیم ساعتی میشد که  ایستاده بودم و به مسیر رفتن رامش

فرق داشت.هیچ کس تا حاال من رو اینجوری لمس نکرده بود،یعنی به هیچ کس لمسم کرد،لمسش 

 کنه.اجازه نمیدادم اینجوری لمسم 

سریع گوشیم و از جیبم درآوردم و شماره رادمان رو گرفتم.بعد از دوتا بوق جواب کالفه شده بودم،

 داد،صداش گرفته بود:

 جانم دادمهر!؟_

 میخوام برم کلوپ!_

 تک خنده ی خسته ای سر داد و گفت:

 پایین میبینمت!_

 دمان پایین پله ها منتظرم بود.سریع از اتاق زدم بیرون و رفتم طبمه پایین.را.و تلفن رو لطع کرد

 چته؟داغ کردی؟_

 .فکرم رو جمع و جور کنم.حتی نمیتونستم رادمان این رو گفت و کتفم رو فشار داد

 بریم؟_

 تا نیوفتم.رادمان سریع زیر بازوم رو گرفت و گفت:سرم گیج میرفت،دستم رو به دیوار گرفتم 

 خوبی؟_

 ،ولی خوب نبودم.دادمسری به تایید تکون 

 بیا اینجا بشین._

،نفس عمیمی کشیدم و سعی کردم به احساس ضعؾ میکردم.من رو به سمت نیمکت کنار دیوار برد

 خودم مسلط شم.

 با این حالت میخوای بری کلوپ؟بذار برای بعد._

،همون لحظه تمام اون حس ها از وجودم پر کشید و سر گیجه ام از بین سری به تایید تکون دادم

 داد و پرسید:ادمان نگاه کردم که سری تکون با تعجب به ررفت.

 چی شد؟_

 برای اینکه مطمئن شم گفتم:

 خوبم،میتونیم بریم کلوپ!_

دستاش خاطرات لمس از جام بلند شدم که باز سرم گیج رفت و این بار با ضرب روی نیمکت افتادم.

 و کامال از رفتن منصرفم کرد.رادمان خندید و گفت: توی ذهنم جون گرفت

 ه ببرمت باال،یکم استراحت کنی!بهتر_

میدونستم ولتی از رفتن به کلوپ منصرؾ شم حالم خوب میشه،ولی از حمیمتی که فهمیدم نفسم بند 

 اومده بود.هیچ ولت فکر نمیکردم برای من هم اتفاق بیوفته،هیچ ولت.
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 یدم:.صدای معترض رادمان رو شنبعد از چند ثانیه از جام بلند شدم و به سمت پله ها رفتم

 خواهش میکنم آلای مهر!_

 حتی آلای مهر گفتنش هم نتونست من رو سرحال کنه.به سمت اتالم رفتم و سریع در رو بستم،به

 سمت پنجره رفتم و بازش کردم.اجازه دادم هوای سرد وارد اتاق بشه،شاید یکم از التهابم کم کنه.

❊❊❊ 

 الوند:

،ولی احساسات االنم هیچ بدی بهم ضربه زد ریتا از جایناراحتی و ؼم سنگینی رو حس میکردم.

 ربطی به ریتا و حرفاش نداشت.

از ولتی از اون کنار جفتم باشم.،از اینکه حتی نمیتونم از اینکه انمدر ناالیك بودم عذاب میکشیدم

 اتاق لعنتی زدم بیرون،خاطره ی لمسش توی ذهنم رژه میره.

وی صورتم کشیدم،نفس عمیمی کشیدم و سعی کنار اتاق همایون ایستادم و کؾ هر دو دستم رو ر

 کردم خودم رو جمع و جور کنم.

ولی کسی جواب نداد.دلیل جواب ندادنشون رو کامال میشد حدس لبل از اینکه وارد شم در زدم،

 پر از خنده ی همایون رو شنیدم:زد.اینبار محکم تر در زدم که صدای 

 الوند جان،چند دلیمه صبر کن!_

چند دلیمه بعد همایون در آتاق رو باز کرد،موهاش بهم ریخته صبر کردم.دم و پوؾ کالفه ای کشی

 لبخند گنده ای تحویلم داد و گفت:.بود که نشون میداد درست حدس زدم

 الوند!_

 اخمام و کشیدم تو هم و گفتم:

 چیزی پیدا کردی؟_

 لبخندش رو جمع کرد و جدی شد.

 بیا تو!_

روی مبل نشستم،هانیه یک سمتم نشست و به سمتم میومد. وارد اتاق شدم،هانیه لب تاب به دست

 همایون سمت دیگه.هانیه یکم با لب تاب ور رفت و گفت:

 یا بهتر بگم،فرار نکردن! توی پنجاه سال اخیر گم نشدن الوند ای متاسفانه هیچ خانواده دیگه_

 مگه میشه؟پس اخرین عضو حلمه کجاست؟_

 شونه ای باال انداخت که همایون گفت:

 .هرجا که هست امیدوارم سریع تر پیدامون کنه_

 به همایون نگاه کردم و پرسیدم:
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 منظورت چیه؟_

 شونه ای باال انداخت و گفت:

 اینطور که معلومه ما نمیتونیم پیداش کنیم،پس اون باید پیدامون کنه._

 ارج شده بود.و از کنترل خ سرم و بین دستام گرفتم،کالفه بودم،از اینکه همه چیز بهم ریخته بود

 از جام بلند شدم و به سمت در رفتم که هانیه گفت:ولتش بود تا خودم رو جمع و جور کنم.

 الوند!_

از روی سرشونه بهشون نگاه کردم،همایون هانیه رو توی بؽلش کشیده بود.چمدر دلم میخواست 

 ولتی توجهم رو به خودش دید ادامه داد:االن بهین رو اینجوری بؽل کنم.

 پسش برمیای،هممون باورت داریم! تو از_

عین خیالش هم سری تکون دادم و از اتاق زدم بیرون.اونی که باید باورم میکرد و نگرانم میشد،

 نبود.

.به سمت اتالم رفتم و سریع وارد شدم.به سمت تراس رفتم یاد چشم هاش جلوی چشمم جون گرفت

 ولتی وارد شدم،خاطرات بهم حجوم آورد.و 

باد سردی به صورتم خورد و باعث لرزم دم و سعی کردم به عمب برونمشون.نفس عمیمی کشی

 و نکردم؟! شد.یاد کاری که توی سالن کردم افتادم،یعنی اینهمه سال میتونستم از جادوم استفاده کنم

دستمال دور دستم رو باز کردم،شیشه خرده ها از الی دستمال سر خوردند و روی زمین 

 رمیم شده بود.ریختند.رخم دستم کامال ت

دیگه مطمئن شدم که اون کارارو من کردم.دستی به صورتم کشیدم و سعی کردم یکی از نیروهام رو 

 استفاده کنم.

به شاخه ی درختی که تراس رو پوشش داده بود نزدیک شدم،لمسش کردم و به جوونه زدنش فکر 

د بهین توی ذهنم شکل ،ولی به جاش لبخنچشمام رو بستم و روی جوونه زدنش تمرکز کردمکردم.

 .گرفت

گرمای کمی کؾ دستم حس کردم،همون لحظه چشمم رو باز کردم،ولی خبری لبخند نیم بندی زدم که 

 از جوونه نبود.

چشمام و بستم و سرم رو پایین انداختم،به حفاظ تراس تکیه .نا امید به شاخه درخت نگاه کردم

این کار رو با فیه،میخوام برگزیده ی الیمی باشم.دیگه کادادم.ناامیدی تمام وجودم رو پر کرده بود.

 معذرت خواهی از بهین شروع میکنم.

سریع از تراس رفتم بیرون،خواستم در رو باز کنم که همون لحظه در باز شد و ریتا اومد تو 

 اخمامو کشیدم تو هم و بهش نگاه کردم.دست به سینه شد و گفت:اتاق.

وگرنه همه چیز و از  ه پیدا شه،نباید به بهین نزدیک شیاز امشب،تا روزی که اخرین عضو حلم_

 بین میبرید.

 یعنی چی؟_
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و  میدونم خودت میدونی یعنی چی ولی بازم برات توضیح میدم.چون روند تکمیل پیوند آؼاز شده_

 هرچی به هم نزدیک تر باشید سریع تر پیش میره.برو استراحت کن،فردا روز سختیه!

 رفت،سوالی که ذهنم رو مشؽول کرده بود رو پرسیدم:این رو گفت و به سمت در 

 این احساسی که به بهین دارم،به خاطر پیونده؟ریتا،_

 ریتا جلوی در ایستاد و از روی شونه بهم نگاه کرد.

 خودت چی فکر میکنی!؟_

 نمیدونم چه فکری بکنم!_

 ریتا کامل به سمتم برگشت و گفت:

 ...ر پیونده ولی اگه به خود بهین اهمیت میدی*ن*سی باشه،به خاطاگه صرفا جذب شدنت ج_

،اگه شونه ای باال انداخت و از اتاق رفت بیرون.نفسم رو کالفه بیرون فرستادم و روی تخت نشستم

هر دوتاش و داشته باشم چی میشه؟شمیمم رو به دستم تکیه دادم و به تراس نگاه کردم که از تعجب 

 خشکم زد.

،شاخه خشک درخت حاال شکوفه و برگ های سبز ت تراس رفتمسریع از جام بلند شدم و به سم

 اینم لدمی که میخواستم بردارم.و برگش رو لمس کردم. نیلی داشت.لبخند بزرگی روی لبم نشست

❊❊❊ 

 سوده:

از حجم اطالعاتی که وارد مؽزم شده بود سردرد شدیدی گرفته بودم.حاال که ریتا اینجا بود،خیالم از 

 احت شده بود.بابت بهین و الوند ر

که فمط ریتا گنزالس میتونه از پس برگزیده ای مثل الوند بربیاد،وس واجب توی کتاب نوشته بود 

 بود ازش کمک بگیریم.

ع به یه چیزایی راج.به صفحه جلوم نگاه کردم،در مورد نیروهای داخل حلمه و صاحبشون بود

استانی ای به عنوان محافظ بهش حیوان بمحافظ و این چیزا،که هرکس مطابك با لدرتی که داره،

 خدمت میکنه و ازش مواظبت میکنه.

 بزرگی اژدها.،ولی نه به اون هیبت و یه چیز تو مایه های اژدهای افراد برگزیده بود

.خیلی باحال میشه اگه یه همچین چیزی اتفاق بیوفته،حدالل دوست داشتم بدونم والعیت داره یا نه

 به اون سمت نگاه کردم و گفتم:باعث شد از جا بپرم،صدای در برای من که باحال میشه.

 بله؟_

در بار شد و دادمهر وارد اتاق شد.سر و وضعش بهم ریخته بود و عرق از سر و روش چکه 

یعمه ی لباسش رو پایین تر کشید و سعی کردم نفسش رو منظم کنه.با نگرانی از جام بلند میکرد.

یه داد و دستش رو باال گرفت تا از نزدیک شدنم به دیوار کنار در تکشدم و به سمتش رفتم.

 جلوگیری کنه.
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 ؟دادمهر،چه بالیی سرت اومده_

 نفس عمیمی کشید و به سختی گفت:

 سوده،گفتی اعضای حلمه...._

یکم سرش و پایین انداخت و دوباره نفس عمیمی کشید.بهم نگاه کرد،کالفگی و درموندگی تو 

 ادامه داد:نگاهش موج میزد.

 جفتن؟_

 ا تکون سر تایید کردم و گفتم:ب

 چه اتفالی افتاده؟_

 کؾ دستش رو روی لب هاش کشید و گفت:

 امکان نداره!_

 با تعجب بهش نگاه کردم،یعنی اون هم جفتش رو پیدا کرده بود؟پس اینجا چیکار میکرد؟

 دادمهر اگه پیداش کردی االن باید بری پیشش،این حال تو..._

 وسط حرفم پرید و گفت:

 ن نداره،من...من...امکا_

اگه همینطوری ادامه میداد هم خودش دیوونه میشد هم جفتش.یعنی جفتش کی میتونه باشه؟وای 

 خدا امیدوارم اون عضوی که گم شده نباشه.

 دادمهر آروم باش،نفس عمیك بکش.از کی اینطوری شدی؟_

 دستش رو روی گردنش کشید و گفت:

 صبح ولتی اون رو دیدم..._

 .یمه حرؾ زدناش داشت کالفم میکرداین نصفه و ن

 جفتت کیه!؟_

 رامش...خدا لعنتت کنه داری از لدرتت روی من استفاده میکنی سوده؟_

 این رو گفت و با ناامیدی بهم نگاه کرد.

 معذرت میخوام دادمهر من هنوز نمیدونم چطور..._

باز به دادمهر نگاه  از شوک حرفم رو ادامه ندادم و با دهنیه لحظه صبر کن ببینم،گفت رامش!؟

 کردم.

 یعنی...رامش...!_

 دلیل مماومتش رو نمیفهمیدم،اینجا همچین چیزی یه امر طبیعی بود.سری به تایید تکون داد.
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 پس چرا اینجایی دادمهر؟_

 نگاه دردمندی بهم انداخت و گفت:

 چون نمیتونم._

 نکنه توام مثل رادمان..._

 دامه داد:سریع سرش رو به معنی نفی تکون داد و ا

 نه نه،من...من..._

 دادمهر،لطفا!داری عصبیم میکنی!_

 کنار دیوار سر خورد و روی زمین نشست،سرش رو بین دستاش گرفت و نالید:

 این اتفالی که داره تو بدنم میوفته...اوه خدایا!من مشکل دارم،_

 با فاصله،رو به روش نشستم.ادامه داد:اصال متوجه منظورش نمیشدم.

 چرا اینارو دارم به تو میگم سوده،من اصال نباید اینجا باشم!نمیدونم _

 خواست از جاش بلند شه که سریع گفتم:

 چه مشکلی داری؟_

 سرد مزاجی شدید،من تاحاال با کسی نبودم....سوده خواهش میکنم این کارو نکن._

 شچنه هام رو باال انداختم و گفتم:

 نمیدی دادمهر!به من چه،من جواب میخوام و تو اون رو بهم _

 حاال که به زور گرفتیش!_

سری به تایید تکون دادم،باید یه کاری میکردم.حتما رامش هم تو همین وضعیته.خواستم حرفی بزنم 

 و با تعجب به دادمهر نگاه کرد.بعد نگاهش رو به من داد و پرسید: که رادمان اومد تو اتاق

 اینجا چه خبره!؟_

 گفتم:با سر به دادمهر اشاره کردم و 

 دادمهر جفتش رو پیدا کرده._

 نگاه رادمان بیشتر رنگ تعجب گرفت.زمزمه کرد:

 امکان نداره!_

بزرگی که روی لب هاش نشسته بود،جمع شد و به من خیره شد.نمیفهمیدم چرا به من و بعد لبخند 

 دستم بهش گفتم چیه؟خیره شده.با حرکت 

 تو..._
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چشم هام و تو کاسه جفت دادمهرم کفری شده بودم. از اینکه انمدر خنگ بود که فکر میکرد من

 چرخوندم و گفتم:

 نخیر،رامش جفتشه!_

 رادمان نفس راحتی کشید و گفت:

 پس چرا اینجاست؟تا جایی که من میدونم اگه جفتت رو پیدا کنی نمیتونی یک ثانیه هم صبر کنی!_

 شونه ای باال انداختم و گفتم:

در اصل باید با اولین تماس با جفتت،متوجه بشی و مثتنی هست. انگار این حلمه از این لاعده کمی_

 به اخرش برسی.میفهمی چی میگم؟بعد از اون لمس فمط چند دلیمه طول میکشه تا 

 رادمان سری به تایید تکون داد که ادامه دادم:

زیده گ،البته به جز سارا و امیرسام.حتی بررو پیدا کردند ونولی توی حلمه ما،همه با تاخیر جفتش_

 ها هم هنوز به هم جذب نشدن.

 ....پس االن دوتا_

 به سمتش برگردیم و بحثمون رو ادامه ندیم:صدای دادمهر باعث شد 

 میشه بس کنید و یه فکری به حال من بکنید؟_

 رادمان با تعجب به دادمهر نگاه کرد و گفت:

 بدونی باید چیکار کنی!.فکر میکردم معلومه که باید چیکار کنی.هی پسر،تو کلی رابطه داشتی_

لین رو گفت و لبخند حرص دراری زد.دادمهر نگاهش رو با حرص از رادمان گرفت و به من نگاه 

 کرد.

 دادمهر من نمیتونم کاری برات انجام بدم،باید انجام بشه!_

سایه ای روی دادمهر افتاد،به چهارچوب چشم هاش رو روی هم گذاشت و فکش رو روی هم سایید.

که تضاد لشنگی با پوست سرخ و  ردم که رامش رو دیدم.با تاپ حلمه ای جین مشکیدر نگاه ک

 سفیدش داشت...صبر کن ببینم،اون تتو دیگه از کجا اومد؟

 سوده!_

رامش نگاهش رو از همون لحظه دادمهر از روی زمین بلند شد و یک لدم از رامش فاصله گرفت.

 دادمهر گرفت و به من نگاه کرد.

دستش خیلی آشنا بود،با دلت به دستش نگاه کردم.خواست صحبت کنه که دستم طرح تتوی روی 

 رو به معنای سکوت جلوش گرفتم.

به اسم  جمالت کتاب توی ذهنم مرور شد.اگر رامش کیمیاگر باشه،پس محافظش مار سیاه بزرگیه

 آال. این امکان نداره،به چشم های رامش نگاه کردم.

بهش نزدیک شدم و های دیگه توی نگاهش موج میزد. ترس،ؼم،حرص،عصبانیت و خیلی چیز

 محکم بؽلش کردم.زیر گوشش زمزمه کردم:
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 پس تو یه کیمیاگری!_

سریع از بؽلم بیرون کشیدمش و دو طرؾ بازوهاش رو گرفتم.به چشمهای زیباش نگاه کردم که با 

 سر حرفم رو تایید کرد.نگاهش به پشت سرم افتاد،جایی که دادمهر ایستاده بود.

 رامش._

 نگاهش رو به من داد،صورتش رو بین دستام گرفتم و گفتم:

 ولتشه با جفتت یکی بشی تا به آرامش برسی._

 اشک توی چشماش حلمه زد و دوباره به دادمهر نگاه کرد.زمزمه کرد:

 نمیتونم بیشتر از این باهاش بجنگم سوده!_

 دوباره به چشم هام نگاه کرد و گفت:

 نمیتونم!_

یکی شونه هام رو گرفت و من رو عمب کشید و توی یک لحظه دادمهر به رامش رسید همون لحظه 

 و دست هاش رو زیر زانوی رامش برد و بلندش کرد.سریع از اتاق رفتند بیرون.

چند دلیمه میشد که رفته بودن ولی من همچنان توی آؼوش رادمان بودم و به مسیر رفتن رامش 

 خودم اومدم،ولی توی آؼوشش موندم: رادمان بهخیره شده بودم.با صدای 

 به نظرت جفت من کی میتونه باشه؟امیدوارم عضوی که ؼایبه نباشه چون مطمئنا دیوونه میشم!_

سریع از بؽلش اومدم بیرون و بهش چشم ؼره رفتم.ذهنم مشؽول بود،به سمت میز رفتم و کتاب رو 

 بستم.وسط روز بود ولی هنوز هم خوابم میومد.

 تی رادمان؟چیزی میخواس_

 و بهش زل زدم.با انگشت شست پشت سرش رو خاروند و گفت:

 اوم...یادم رفت لعنتی!_

 اگه اجازه بدی میخوام استراحت کنم._

 چند لدم بهم نزدیک شد و گفت:

 سوده خواهش میکنم اینجوری نکن!_

 دستام و روی سینه به هم گره زدم و پرسیدم:

 چجوری؟منظورت و نمیفهمم._

 ر شد و بازوهام رو بین دستای گرم و بزرگش گرفت.ادامه داد:بهم نزدیک ت

،من عصبانی بودم و تو دلیما دم دستم بودی.من به خاطر حرفای اون روز معذرت میخوام سوده_

 معذرت میخوام،لطفا همون سوده ی لبل باش!
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گن به چشم هاش نگاه کردم،پشیمونی موج میزد.ولی نمیتونستم حرفاش رو فراموش کنم،شاید ب

برام مهم نیست.خودم رو از بین دستاش بیرون کشیدم و از گرمای رخوت انگیز کینه ای ام،ولی 

 دستاش دور شدم.

 کنم.چیزی عوض نشده،من همون سوده ای هستم که گفتی.حاال هم میخوام استزاحت _

 این رو گفتم و به سمت تختم رفتم.وسط اتاق ایستاده بود و بهم نگاه میکرد.

 یکار کنم سوده!؟تو بگو من چ_

 یه تای ابرچم رو انداختم باال و گفتم:

 لطؾ کن برو بیرون و در رو هم پشت سرت ببند.ممنون!_

دستش رو کالفه بین موهاش کشید و از اتاق رفت بیرون،در رو محکم به هم کوبید.حمت بود پسره 

ز به خواب داشتم.بعد پتو رو از روی تخت کنار زدم و دراز کشیدم.بدنم ضعیؾ شده بود و نیای پرو.

 از چند دلیمه به عالم خواب فرو رفتم.

❊❊❊ 

 رامش:

،باالخره کتاب رو بستم و ادامش رو گذاشتم برای نمیدونم چند ساعت از برگشتنم به اتاق میگذشت

به طرح روی دستم خیره شدم که صداش حالم زیاد خوب نبود.نفس عمیمی کشیدم،،کالفه بودمبعد.

 توی سرم پیچید:

 رو پیدا کردی رامش. جفتت_

یکی شده بود.صبر کن با تعجب بهش نگاه کردم،تکون نمیخورد ولی انگار با روح و وجودم 

 ببینم،جفتم؟دوباره صداش رو شنیدم:

 این کالفگیت برای اونه._

میدونستم باالخره لراره با یکی از اعضا جفت بشم،ولی نمیدونستم لراره انمدر زود اتفاق 

 شونیم کشیدم و از روی تخت بلند شدم.بیوفته.دستی روی پی

دستام رو روی گونه هام گذاشتم توی آینه به خودم نگاه کردم،لپ هام لرمز و چشمام خمار شده بود.

 و سعی کردم التهابم رو کاهش بدم.

دوباره صداش توی سرم ،دستم رو روی للبم گذاشتم و روی میز خم شدم.یهو ضربان للبم رفت باال

 پیچید:

 الش،اون توی اتاق بؽلیه!برو دنب_

به سمت چپم،جایی که اتاق سوده بود نگاه کردم.خوب که گوش میکردی،صداهای ضعیفی شنیده 

ام رو روی گونم گذاشتم و دوباره دستصاؾ ایستادم،موهام رو جمع کردم و دم اسبی بستم.میشد.

 نفس عمیك کشیدم.

 خیدم که آال گفت:دور خودم میچر.دلم به هم میپیچید و آروم و لرار نداشتم



 Zahra.sknنویسنده: رلص تاریکی

193 
 

 برو و به جفتت بپیوند.آروم باش رامش،_

چهره ی دادمهر جلوی چشمم بود،نفس عمیمی کشیدم سرجام ایستادم و به دستگیره در نگاه کردم.

 سریع به سمت در رفتم.

 آفرین دختر خوب._

و از و به سمت اتاق سوده رفتم.توی چهارچوب در ایستادم که سوده نگاهش ر لبخندی به آال زدم

 .دادمهر گرفت و به من نگاه کرد

نمیتونستم ازش به دادمهر که نگاه کردم،سریع از روی زمین بلند شد و چند لدم ازم فاصله گرفت.

 نگاه بگیرم،از چشم هاش گرما و صمیمیت زیادی بهم منتمل میشد و باعث سست شدنم میشد.

بعد ،شاید هم نمیخواستم بشنوم.یدمولی من نمیشن،زیر گوشم چیزی گفت بؽلم کردسوده جلو اومد و 

 از چند دلیمه صورتم و بین دستاش گرفت که حواسم بهش جمع شد:

 تو باید با جفتت یکی بشی تا به آرامش برسی._

 به دادمهر نگاه کردم،ناخودآگاه احساس شرم و درموندگی میکردم،اشک توی چشمام نشست و

 زمزمه کردم:

 سوده. بجنگمباهاش  بیشتر از این دیگه نمیتونم_

 به دادمهر گفتم:اینبار نگاه دادمهر هم انگار همین رو میگفت.

 نمیتونم!_

تو کسری از ثانیه سوده عمب رفت و دادمهر به سمتم اومد،دستش رو زیر زانوهام انداخت و توی 

دیگه ام رو روی بؽلش بلندم کرد.ضربان للبم دوبرابر شد،یک دستم رو دور گردنش انداختم و دست 

 گذاشتم.مثل مال من ضربانش باال بود. للبش

.در اتالم رو بست،پیشونیش رو به پیشونیم تکیه داد و وارد اتالم شد و من رو روی زمین گذاشت

 من رو به عمب روند،انمد به این کارش ادامه داد تا کمرم به دیوار کنار در برخورد کرد.

م برداشت،مستمیم به چشم هام دستاش رو دو طرؾ سرم گذاشت و پیشونیش رو از روی پیشونی

 .نگاه میکرد

صورتش رو جلو آورد،خودم رو آماده نفسم تند شده بود و زیر نگاه گرمش در حال ذوب شدن بودم.

 و بعد به سمت گوشم رفت. ی بوسیدن کردم ولی دادمهر دماؼش رو به دماؼم کشید

دماؼش رو توی موهام فرو ،زیر گوشم نشوند. دستش اومد باال و موهام و باز کردبوسه ی ریزی 

 کرد و زمزمه کرد:

 رام!_

 هوم کوتاهی گفتم،محو حضورش شده بودم.دوباره صدای زمزمه وارش رو شنیدم:

 این ماجرای جفت نداره.نمیدونم از کی شروع شد،ولی میخوام بدونی که احساسات من ربطی به _
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سه کوتاهی روی گردنم سرش رو از موهام آورد بیرون و لبل از این که بهم نگاه کنه،بو

 نشوند.نگاهش وجودم رو به آتش میکشید.

 ،جفت بودنمون فمط این رو جلو انداخت.من جذبت شدم_

 اخم ظریفی بین ابروهام نشست و پرسیدم:گیج شده بودم،

 چی رو جلو انداخت؟_

 صورتش رو به سمتم پایین آورد و روی لبهام زمزمه کرد:

 این رو._

.انرژی زیادی بهم منتمل شد و انگار حس زندگی بهم ب هام نشستو بعد لب های گرمش روی ل

 ،نمیتونستم دور بودنش رو تحمل کنم.برگشت.لب هاش رو برداشت و به چشم هام نگاه کرد

،بوسه و به سمت خودم کشیدمش.لب هام رو روی لب هاش گذاشتمدستم رو روی صورتش گذاشتم 

 .آتشینی انتظارم رو میکشید

رو توی بؽلش کشید و به سمت تخت حرکت کرد.باالخره لب هاش رو از لب هام  دادمهر دوباره من

 و گفت:جدا کرد 

 ازدواج میکنیم،متاسفم که امروز نمیتونم بذارم از تخت بری بیرون.فردا _

دستش رو دو طرؾ تاپم گذاشت،دستام رو دستم رو زیر تیشرتش بردم و کمکم کرد که درش بیاره.

 باال گرفتم که گفت:

 چیزی بگو رام! یه_

نمیتونستم حرؾ بزنم،یعنی دلم نمیخواست.پس صورتش و بین دستام گرفتم و سرش رو پایین 

 ولتی ازم جدا شد گفت:کشیدم و با بوسه ای که بهش دادم،سعی کردم احساساتم رو بهش منتمل کنم.

 رام،من اولین بارمه!_

 گفتم: متعجب بودم ولی سعی کردم به روی خودم نیارم،لبخندی زدم و

 منم همینطور._

و بعد از اون،شیرین ترین و زیباترین اتفاق زندگی من رخ داد و من با دنیای دخترونم خداحافظی 

 کردم.

❊❊❊ 

 بهین:

احساس ضعؾ شدیدی داشتم ولی خوشحال بودم،ریتا توی چند ساعت بهم .باالخره از ریتا جدا شدم

ی جادوی اژدها وارد بدنم بشه،جادوم گسترش و گفت ولت یاد داد چطوری از لدرت هام استفاده کنم

 پیدا میکنه و اونولت میتونم از ورد و طلسم استفاده کنم.
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و خودش هم  باید شروع به یادگیری ورد ها و طلسم ها میکردیم.ریتا گفت از مهم هاش شروع کنیم

وند رو کامل ،چون اگه پیولی باید تو این مدت از الوند دور میموندمتوی این راه کمکمون میکنه.

 کنیم کارمون تمومه.

یا اینکه  یا مشکل مارو داشتن که نیروشون رو از دست دادنتوی کتاب خوندم که حلمه های لبل،

بدنشون برای دریافت جادوی اژدها اماده نبوده و متاسفانه از بین رفتن که من و الوند هردو مشکل 

 که البته مشکل دوم به زودی حل میشد. رو داشتیم

رو به موهام کشیدم تا یکم مرتبشون کنم که متوجه شدم تکه چوبی پشت گوشم دستم 

به چوب لبخندی زدم و چوب رو بین انگشتام گرفتم و همونطور که به سمت اتالم میرفتم جامونده.

 سوده متولؾ شدم. متعجب زندگی بخشیدم و از جوونه زدنش لذت میبردم که با صدای

 بهین...خدای من!_

 با عجله به سمتم اومد.چوب رو از بین انگشتام بیرون کشید و گفت: این رو گفت و

 ن؟نگو که پیوند رو کامل کردی_

 لبخندی بهش زدم و گفتم:

 آماده پذیرش جادوی اژدها کنیم.ریتا کمکمون کرد تا بدنمون رو نه مگه دیوونه ایم؟_

 با شک گفت:

 الوند هم!؟_

 ی ممدمه گفت:سری به تایید تکون دادم.نفس راحتی کشید و ب

 رامش و دادمهر جفت همدیگه ان._

 خدای من یعنی االن...حاال من با تعجب نگاهش میکردم.

 آره همون چیزی که تو ذهنته.میخواستم یکم بخوابم ولی نتونستم،یعنی کتاب نذاشت._

 منظورت چیه؟_

 هش گفتم:خسته بودم و بدنم ضعؾ داشت،دست سوده رو گرفتم و در حالی که وارد اتاق میشدم ب

 خیلی خستم،بیا بریم تو اتالم بعد حرؾ میزنیم._

 و سوده ادامه داد: سوده هم دنبالم اومد،روی تخت نشستیم

 ولتی کتاب رو خوندم چیز عجیبی رو کشؾ کردم._

 چی!؟_

همه اعضای حلمه باید لبل از تو و الوند جفت بشن و از همه بدتر اینکه روند تکمیل ازدواجتون _

 حس نکردی؟ یشروع شده،چیز

 یاد نگاهش توی سالن تمرین افتادم.سوده دستم رو گرفت،سریع گفتم:

 ریتا گفته از هم فاصله بگیریم._
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.و روند تکمیل شما خیلی کند تر از ماس،ولی با این حال بازم ما یک نفر رو کم داریم هنوزلعنتی._

 اینکه منم هنوز با کسی جفت نشدم.

،مشت آرومی به خندم گرفته بود از خجالت کشیدن سودهخت.این رو گفت و سرش رو پایین اندا

 بازوش زدم و با خنده گفتم:

 ،بی شوهر نمیمونی!نگران نباش_

 اخماش و کشید تو هم و گفت:

 !این نبودمسخره نباش،منظورم _

که سوده  خیلی خسته بودم،روی تخت دراز کشیدمهمیشه از سر به سر گذاشتنش لذت میبردم.

 پرسید:

 !نگفتیخب،_

 چشمام خسته بود،بهش نگاه کردم و گفتم:

 چی رو؟_

 خمیازه ای کشیدم که سوده خندید و از رو تخت بلند شد.

 ،استراحت کن.بعدا راجع بهش حرؾ میزنیم_

 .سوده به سمت در رفت و گفت:سری به تایید تکون دادم،گیج خواب بودم

 خوب بخوابی._

 فهمیدم چطوری خوابم برد.و ن نای حرؾ زدن نداشتم،دستم و براش تکون دادم

❊❊❊ 

 الوند:

گرگینه ها بودم که ریتا بدون در زدن رهبر آخرین تحمیمات در مورد  بررسیتوی اتاق کار مشؽول 

 وارد اتاق شد.

شدم ولی سعی کردم با بستن چشم هام و نفس از اینکه ذره ای احترام برام لائل نبود عصبی 

 عمیك،خودم رو آروم کنم.

و دستاش رو روی سینه به  دلی رو چرخوندم و بهش نگاه کردم.به میز تکیه دادکنارم ابستاد،صن

 با پاش روی زمین ضرب گرفت که خط روی اعصابم میکشید.هم گره زد.

 چیکار میکنی؟_

 به سمت میز برگشتم و گفتم:

 اگه اجازه بدی،دنبال رهبر گرگینه هام!_

 چرا؟_
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 دوباره با صندلی به سمتش برگشتم و گفتم:

 دت چی فکر میکنی؟!خو_

 شونه ای باال انداخت و گفت:

 ،این وظیفه توئه.چیزی نیست که الزم باشه من بهش فکر کنم_

 لبخند از روی حرصی زدم و گفتم:

 اگه بذاری به وظیفم رسیدگی میکنم._

 و گفت: تکیه اش رو از میز برداشت

 هر چیزی ولتی داره،االن ولت انجام یه کار دیگه اس،بلند شو!_

 مام و روی هم گذاشتم و سعی کردم آروم باشم.چش

 از کی تاحاال زمان انجام کار هام و تو مشخص میکنی؟_

 اخم کرد و محکم گفت:

لدرت رو پس تکون بده و بلند شو.من کمکت کردم دلیما از همون زمانی که ثابت کردی ناالیمی،_

 فعال کنی،حاال ولتشه یکم گسترشش بدی.

 م احترام بذاری؟فکر نمیکنی باید یکم به_

 از پشت میز بیرون رفت و در حالی که به سمت در میرفت گفت:

 هرولت الیك احترام بودی،مطمئن باش احترام من رو خواهی داشت.حاال راه بیوفت._

 این رو گفت و در رو باز کرد.از روی سرشونه بهم نگاه کرد که به ناچار از روی صندلیم بلند شدم

 و دنبالش رفتم.

اطراؾ للعه تا شعاع صد به جای سالن تمرین،راه محوطه ی بیرون للعه رو پیش گرفت.اینبار 

ولی از دید بمیه جنگل شروع میشد.در اصل للعه وسط جنگل بود متری،فمط دشت بود و بعد از اون 

 پنهان بود،به خاطر همین اگه کسی دنبالمون میگشت تا خودمون نمیخواستیم پیدامون نمیکرد.

خشک و بدون برگ شده بودند و به جز درخت های سبز ل،به خاطر زمستون درخت های جنگ

 کاج،درخت سبز دیگه ای نبود.ریتا جلوم ایستاد و گفت:

 .شاخه ای که دیشب سبز کردی رو دیدم_

 کی وارد اتالم شده بود؟اخمام و کشیدم تو هم و خواستم جوابش رو بدم که اجازه نداد:

 ...رو لسمت درخت های اینحاال ازت میخوام _

 با دستش محدوده ای رو مشخص کرد و ادامه داد:

 بیدار کنی و بعد دوباره به خواب زمستونیشون برشون گردونی!_

 با تعجب بعش نگاه کردم و گفتم:
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 همه رو با هم؟_

 سری به تایید تکون داد و گفت:

 .تو جادوگر اژدهایی،خیلی بیشتر از این ها از دستت برمیاد_

 دون لمس کردنشون بتونم سبزشون کنم.امکان نداره ب_

 ریتا اخم کرد و تمریبا ؼرید:

 هیچ چیز برای تو ؼیر ممکن نیست به جز زنده کردن مرده ها.یاال!_

همون لحظه مچ دستش رو تکون داد و وردی خوند که خاک به شکل صندلی در اومد که با سبزه 

 ه کرد.در همون حین گفت:به دستش به جنگل اشارپوشیده شده بود.روی صندلی نشست و 

 یاال الوند!تا خودت،به خودت ایمان نداشته باشی،بمیه هم باورت نمیکنن._

،ولی از اینکه حك با اون بود زیاد راضی نبودم.به سمت جنگل ایستادم،فکرم سمت حك با ریتا بود

 بهین رفت.از روی شونه بهش نگاه کردم و پرسیدم:

 بهین تونست انجامش بده؟_

 ند اعصاب خرد کنی زد و گفت:ریتا پوزخ

 اون از تو خیلی جلوتره،اگه توام بتونی به خودت مسلط بشی،میشه بهت امیدوار شد._

یاد بوسه هاش تو به نظر مسخره میومد ولی دلم برای بهین تنگ شده بود.مسخره تر این بود که 

عمرم منتظر  به طور مکرر مرور میشد و این باعث میشد دلتنگیم بیشتر بشه.من تمامذهنم 

 بودم،منتظر حضورش.

حتی لبل اینکه ببینمش،عاشمش شده بودم.اعترافم حتی با اینکه برام سخته،ولی اعتراؾ میکنم 

 من تمام عمرم به فکر اون بودم،تمام عمرم دنبالش میگشتم.خودم رو هم شوکه کرد.

 چرا ماتت برده؟_

 با صدای ریتا به خودم اومدم،سعی کردم فکرش رو پس بزنم.

 باید چیکار کنم؟_

 خودت میفهمی!_

 بی اراده چشم لره ای به ریتا رفتم و به جنگل نگاه کردم.

 میتونم یکم تملب بهت برسونم،میتونی از دستات استفاده کنی!_

و سعی کردم انرژی رو از طریك دستام  دستام رو باال آوردمنمیتونست انمدر روی اعصاب نباشه؟!

بعد از چند ثانیه گرمای شدیدی از کؾ وی سبز شدنشون تمرکز کردم،به سمت درخت ها انتمال بدم.ر

 دستم خارج شد و به شکل گلوله ای از آتش به سمت درخت ها رفت.

نزدیک به یک درخت منحدم شد.به ریتا نگاه کردم که با  با تعجب و شوک به گلوله نگاه میکردم که

 اخم بهم خیره بود.
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 رو ازش بگیر!گفتم بهش زندگی بده،نگفتم زندگی _

 خجالت زده بودم،سرم رو پایین انداختم.حك با ریتا بود،من اصال الیك نبودم.

 به من نگاه کن!_

 .با شرمندگی سرم رو باال آوردم و بهش نگاه کردم.انگار یکم نرم شد

 از پسش برمیای الوند،تو لوی تر از این حرفایی._

نفس عمیمی کشیدم و دوباره به درخت کرد. و چشم هاش رو برای تاکید بیشتر یک بار باز و بسته

 ،دست هام رو باال آوردم و روی جوونه زدن یکیشون تمرکز کردم.ها نگاه کردم

نیروی نامرئی که شبیه گرما بود،از دستم خارج شد و به سمت درخت مورد نظرم بعد از چند دلیمه 

 رفت.

به درخت رسید و لحظه بعد  باالخره نیرومفاصله زیاد بود،احساس میکردم دارم ضعؾ میکنم.

 درختی سبز بود.

سعی کردم نیروم رو به درخت های اطراؾ هم منتمل کنم ولی فمط تونستم چنتا درخت رو سبز 

 احساس سرگیجه میکردم،به خاطر همین دستم رو پایین آوردم و ارتباط رو لطع کردم.کنم.

 ریتا کنارم ایستاد و گفت:

 آول برگردونشون. برای شروع،بد نبود.حاال به حالت_

 با کالفگی بهش خیره شدم.

 این کار چه تاثیری داره؟_

این نیروی شفاگر توئه،ولتی میتونی شفا بدی و ترمیم کنی باید بتونی برعکسش رو هم برای _

رامش نمیتونه نیروش رو برعکس کنه،چون اون االن یه کیمیاگره.ولی دشمنت انجام بدی.

 برات ؼیر ممکن نیست.تو،جادوگر اژدهایی!پس هیچ کاری 

 نفس عمیمی کشیدم و نگاهم رو ازش گرفتم که گفت:باز هم حك با ریتا بود.

،میتونی برگردی بدی نجامفمط دوباره به حالت لبل برگردونشون.هرولت تونستی این کار رو ا_

 بمیه نیروهات رو بعدا گسترش میدیم.سرکارت.

ولتی در للعه وارد للعه میشد بهش نگاه کردم. تا زمانی کهاین رو گفت و به سمت للعه حرکت کرد.

دوباره دستام رو بسته شد نگاهم رو ازش گرفتم و به چند تا درختی که سبز شده بودند نگاه کردم.

 آوردم باال که متوجه حرکت چیزی بین درختا شدم.فریاد زدم:

 هی،کی اونجاست!؟_

 بعد از چند دلیمه،صدای بلند همایون رو شنیدم:

 لعااا؟؟الوند وا_

.با تعجب متوجه منظورش نمیشدم.چند دلیمه ای طول کشید تا از بین درخت ها با هانیه بیرون اومد

بهش نگاه میکردم که اخم کرده بود و دست هانیه رو بین دستاش گرفته بود و با سرعت به شمتم 
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یدم لضیه ،متوجه موهای آشفته ی همایون و صورت لرمز هانیه شدم و فهممیومد.نزدیک تر که شد

 از چه لراره.

 همایون ولتی به من رسید،تمریبا توپید:

 والعا الوند؟چرا هرجا من میخوام با جفتم خلوت کنم پیدات میشه؟_

 با تعجب بهش نگاه کرد و گفتم:

 اخه تو جنگل؟اونم تو این سرما؟_

 من دوست دارم تو جنگل زنم و خفت کنم آلا.بس کن دیگه!نوبت توام میشه دیگه._

 و گفت و دست هانیه رو کشید و در حالی که به سمت للعه میرفت گفت:این 

انگار بو میکشه من و تو کجاییم،دلیما سر بزنگاه میاد باال سرمون.فکرشم نمیکردم تو جنگل _

 دیگه سر و کلش پیدا بشه،خدایا صبر بده....

دو دستم رو درون و نمیشنیدم چی میگه.پوؾ کالفه ای کشیدم و هر رفته رفته صداش کمتر میشد 

،والعا چرا هرولت این دوتا خلوت میکردن من موهام فرو کردم.دوباره به مسیر رفتشون نگاه کردم

 باید پیداشون میکردم؟

 ولش کن.دوباره به درخت ها نگاه کردم و اینبار سعی کردم به حالت لبل برگردونمشون.

❊❊❊ 

 رادمان:

ولتی من رو دید ی تازه کنم که ریتا اومد داخل.میخواستم از للعه برم بیرون و توی محوطه نفس

 لبخند زد و گفت:

 سالم،چه خبر؟_

دستاش رو روی سینه به هم گره زد و وزنش رو روی یه پاش انداخت.فکر کنم از روی عادت این 

 کار رو انجام میداد.

 سالم،خبری نیست به جز به بن بست خوردنمون!_

 اخماش و کشید تو هم و گفت:

 اری؟چه مشکلی د_

ولی سعی کردم جلوی  جوری این سوال رو پرسید که انگار من براش خیلی مهمم.خندم گرفته بود

 خودم و بگیرم.سرفه مصلحتی ای کردم و گفتم:

 جادوگرای دیگه رو پیدا کنم.یعنی سوده بهم گفت اونا احتماال...نمیتونم _

 وسط حرفم پرید و ادامه داد:

 به جرات میگم از تو هم ماهر ترن.ن لوی که رهبر دارن،درسته.رهبرا_
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 با تعجب بهش نگاه کردم و پرسیدم:

 تو میشناسیشون؟_

 بایلش رو از جیبش درآورد و درحالی که شماره میگرفت،گفت:وسری به تایید تکون داد و م

،مطمئنن همه از شنیدن این خبر .میتونم خبرشون کنمیه چندتاییشون رو میشناسم که لابل اعتمادن_

 یشن ولی نمیشه به همشون اعتماد کرد.خوشحال م

 که سریع گفتم: با تعجب به کارهاش نگاه میکردم.شماره ای رو گرفت

یه لحظه صبر کن ببینم،یعنی میخوای بگی کاری که من چند روزه دنبالشم رو داری توی چند ثانیه _

 انجام میدی!؟

کرد که همون لحظه در ،پشتش رو بهم لبخند حرص دراری زد و چشم هاش رو تو کاسه چرخوند

شدند.همایون همیشه خنده رو،حاال اخم داشت و هانیه ریز باز شد و همایون به همراه هانیه وارد 

 ریز میخندید.

 چیزی شده همایون؟_

 انگار آماده ی شلیک بود:

 .الوند دیگه شورش و درآورده،هیچ جا راحتمون نمیذاره_

تبدیل به خنده های بلند شد.همایون با حرص به و خنده های ریز هانیه هم  بلند زدم زیر خنده

 همین که خواست بهمون بتوپه،ریتا جلو اومد و بهشون سالم کرد.جفتمون نگاه میکرد.

حاال هرسه نفرمون ساکت شده بودیم و به ریتا نگاه میکردیم.ریتا نگاه گذرایی به هانیه و همایون 

 و گفت:انداخت 

 با سه نفر از بزرگانشون حرؾ زدم._

 به این سرعت!؟_

 شونه ای باال انداخت و گفت:

 فمط کافی بود بگم جادوگر اژدها برگشته._

 هانیه دست همایون رو نوازش کرد و رو به من پرسید:

 چی شده؟_

 به جای من ریتا جوابش رو داد:

همه باید با خبر بشن که ما جادوگر سه تا از رهبران جادوگرهای اون بیرون لراره بیان اینجا._

 دها داریم.اژ

 بعد نگاهش رو بین هر سه نفرمون گردوند و گفت:

اماده نیستن و پیوند رو کامل نمیخوام هیچ کدومشون بفهمن که الوند و بهین هنوز _

 نکردن.فهمیدین؟
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 هر سه سری به تایید تکون دادیم.ریتا ادامه داد:

 بود.خوبه،به الوند و بمیه هم خبر بدید.احتماال فردا صبح اینجا خواهند _

 این رو گفت و به سمت پله ها رفت.ولتی توی پیچ پله محد شد همایون گفت:

 یعنی والعا شش صد سالشه؟_

 هانیه مشت محکمی به بازوی همایون زد که همایون با خنده گفت:

 !عشمم منظورم اون نبود،منظورم اینه چجوری شش صد سالشه ولی شبیه دخترای بیست سالس_

 ردم و گفتم:دستم رو توی جیبم فرو ک

 شاید سوده بدونه!یا توی کتاب راجع بهش نوشته شده باشه!_

به پیچ پله که رسید به سمتمون برگشت هانیه دست همایون و ول کرد و سریع به سمت پله ها رفت.

 و ولتی دید به دنبالش نمیریم،یه پاش و کوبید روی زمین و گفت:

 یاال دیگه،بریم پیش سوده بفهمیم چی به چیه!_

 د دستاش و به هم کوبید و با ذوق گفت:بع

 ،چی میشه!چای همایون اگه ماهم بتونیم انمدر زندگی کنیم_

 همایون هم به سمتش رفت و با خنده گفت:

 چی میشه؟_

 اینجوری زمان بیشتری رو کنار همیم دیگه دیوونه!_

نشوند.بعد به شونه های همایون از خنده میلرزید،ولتی به هانیه رسید بوسه کوتاهی روی لباش 

 سمت من برگشت و گفت:

 تو نمیای؟_

باالخره به خودم اومدم و دنبالشون رفتم.از رو به رو شدن با سوده واهمه داشتم،انگار اوضاع 

 و من این رو نمیخواستم. هرلحظه بینمون بدتر میشد

باز نفهمیدم کی به اتاق سوده رسیدیم،هانیه در زد و به محض شنیدن صدای سوده در اتاق رو 

 هانیه سریع وارد اتاق شد و همایون هم لبل از اینکه بره داخل گفت:کرد.

 بیا رادمان._

سری به تایید براش تکون دادم و با یکم مکث وارد اتاق شدم.سوده با تعجب بهمون نگاه کرد و 

 گفت:

 اتفالی افتاده؟_

 هانیه دست سوده رو بین دستاش گرفت و بی ممدمه گفت:

 سال عمر کرده؟ ریتا چطوری شش صد_
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 سوده یکم گیج شده بود،با تردید گفت:

 .ریتا لبال عضو حلمه ای بوده که تمام اعضاش مردند_

،نگاهی به داخل راه و به سمت در رفتپوؾ کالفه ای کشید مکث کرد و به لیافه هامون نگاه کرد.

 گفت: رو انداخت و بعد در اتاق رو بست.به بالش های بزرگ جلوی شومینه اشاره کرد و

 .بریم اونجا بشینیم_

هانیه اولین نفر نشست و دست همایون رو هم کشید و گنارش نشوند.سوده نگاهش رو خیلی کوتاه 

برای اینکه ازم دوری و با دست اشاره کرد بشینم،خودش هم کنارم نشست. به من دوخت

 ولتی شروع به صحبت کردن کرد،محو صداش شدم:نکرد،خداروشکر کردم.

 .،جادوگر اژدها بودبرادر ریتا_

 هانیه وسط حرفش پرید و گفت:

 مگه جادوگر اژدها از بین نژاد ما انتخاب نمیشن؟_

ن جادوگر اژدها بدون جفتش ،جفت برادرش رو میکشن،همونجور که میدونیپدر ریتا ایرانی بود_

 .زیاد دووم نمیاره،البته این زمانی صدق میکنه که اونها عاشك هم باشن

 و اگه نباشن؟_

 فمط جادوشون از بین میره._

 ادامه داد:نگاه معنا داری بهم انداخت که متوجه منظورش نشدم.

 .لبل از اینکه بمیره،طلسم بزرگی رو اجرا میکنهبرادر ریتا _

 چه طلسمی!؟_

 سوده نگاهی به هانیه انداخت و ادامه داد:

یش استفاده میکنه،زنده هر جادوگر حلمه،تا زمانی که از نیروهای جادوی طلسمی که باعث میشد_

 بمونه و زندگی کنه.

 اینبار من بودم که سوال میپرسیدم:

 ؟پس بمیه اعضای حلمه چی شدن_

،فمط ریتا زنده موند.اون هم خودش رو خب،اعضای حلمه ای که ریتا عضوش بود رو کشتن_

 پنهون کرد تا زنده بمونه.

 همایون پرسید:

 حلمه های بعد از اون؟_

ا از بین میرفتن یا یهای اژدها پیوند رو کامل کنن،ن و لبل از اینکه جادوگرهمشون مشکل داشت_

رت نمیدونستن که اگه بدون ومثل ما بودن،یعنی یکی از اعضا یا گم شده بود یا میکشتنش.در هر ص

 همه ی نیروشون رو از دست میدن! اینکه همه اعضای حلمه حضور داشته باشن،پیوند و کامل کنن
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 و گفت: به من نگاه کرد

 نیروشون رو از دست دادن،پدر و مادر الوند بودن.اخرین جادوگرایی که _

 جب به سوده نگاه کردم که ادامه داد:با تع

 فمط نمیدونم چرا ماهور چیزی در این باره نمیگه!_

 یاد حرؾ ریتا افتادم،باید همه رو در جریان میذاشتیم.

 زد،فردا میرسن اینجا.گروه های دیگه زنگ ریتا به سه نفر از رهبرای _

 سوده با تعجب بهم نگاه کرد و گفت:

 .بمیه خبر دارن؟والعا؟این که عالیه_

 فعال فمط ما چهارنفر و ریتا میدونیم._

 سریع بلند شد و گفت:

 بریم به بمیه هم بگیم،هانیه تو با من بیا.پس _

 هانیه معترضانه به همایون نگاه کرد و گفت:

 من..._

 صحبت کنه،سریع گفت:اجازه نداد هانیه 

 ،لطفا!به کمکت احتیاج دارم_

 از جاش بلند شد.سوده رو به من گفت:هانیه سری به تایید تکون داد و 

.من به بهین خبر میدم و اعضای حلمه رو خبر کنید و تو سالن ؼذاخوری برای شام جمعشون کن_

زیاد همدیگه رو ببینن،پس  نبایدپس  میدونید که روند تکمیل داره شروع میشههانیه هم به الوند.

 شما باید اخبار و به بمیه اعضای حلمه برسونید.

 همایون هم از جاش بلند شد و سوده ادامه داد:

 رامش و دادمهر جفت شدن._

 نگاه کوتاهی به من انداخت و گفت:

اون دختر باید زودتر پیدا شه وگرنه هر کدوم از پسرا که جفتش ،جفت میشنبمیه هم به زودی _

 خب...اتفاق خوبی براشون نمی افته!ن،باش

آروم باش،نفس عمیمی کشیدم نمیدونم چرا ولی فکر اینکه سوده جفت من باشه،باعث شد دلم بلرزه.

 و به همراه همایون از اتاق زدم بیرون.

❊❊❊ 

 بهین:
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پنجره  ی،جلو.برای فردا استرس داشتمریتا روی تختم نشسته بود و به تاج تختم تکیه داده بود

 سواالت زیادی توی ذهنم بود.تاده بودم و به تاریکی رو به رو نگاه میکردم.ایس

 ریتا!_

 هوم._

 به سمتش برگشتم و نگاهش کردم.

 الوند رو آموزش نداد؟ چرا ماهور_

 .چون فکر نمیکرد تو رو پیدا کنن_

 به کتاب نگاه کردم و گفتم:

ره ها،اسمی از کتاب هایی که دست توی هیچ کدوم از دومن تاریخچه ی حلمه های لبل رو خوندم،_

 !یعنی حلمه های لبل هیچ کدوم کنجکاو نمیشدن.من و سوده هست برده نشده

 کتاب ها به کسی اعتماد نمیکردند. هیچ دوره ایچون شاید _

 نفس عمیمی کشیدم و دوباره به تاریکی زول زدم که صداش رو شنیدم:

 !بعدا میتونی تو تاریکی ببینی_

 ه کردم،کاؼذی رو روی پاش گذاشنه بود و مشؽول نوشتن بود.دوباره بهش نگا

 چیکار میکنی؟_

،همه باید مطالعشون کنن تا مینویسماسم کتاب های مربوط به لدرت های اعضای حلمه رو _

 رو بیدار کنن.محافظشون 

 .اخمام و کشیدم تو هم

 محافظ؟_

 و گفت: سری به تایید تکون داد و بلند شد.با سر به در اتاق شاره کرد

 ،برا میگم.بریم کتابخونه_

 شروع به حرؾ زدن کرد:با هم به سمت کتابخونه راه افتادیم که 

مطابمت داره.هر کدوم از که یه حیوون باستانیه که با لدرتشون  همه ی اعضای حلمه محافظ دارن_

 اعضا کتاب مخصوص خودشون رو دارن که با لمس کتاب،محافظشون رو بیدار میکنن تا بهشون

 خدمت کنه.

 کتابخونه رو باز کرد که ازش پرسیدم:در 

 نیروی تو چیه ریتا؟_

 :ایستاد،یکم مکث کرد و به سمتم چرخید

 .منم برات میگم.لصه اش طوالنیه،بیا اول کتاب هارو پیدا کنیم_
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و رنگ جلد کتاب هارو نوشته بود.من با هم وارد کتابخونه شدیم،ریتا لیست رو بهم داد که جزئیات 

 یک سمت شروع کردم و ریتا از سمت دیگه،در همون حین گفت:از 

لوانین خودش رو داشت.هر طلسمی طلسمی که برادرم برای زنده موندن روی حلمه گذاشت،_

 رادمان و پیدا کردم.لوانین خودش رو داره.آها کتاب مربوط به 

کارش برگشت و  کوچیکی رو روی میز اتاق انداخت و دوباره بهبه سمتش برگشتم و دیدم کتاب 

 :ادامه داد

،لبل از مرگش میتونه نیروش رو به یکی ولتی بعد از تکمیل پیوند،یکی از اعضای حلمه میمیره_

 ببخشه.از اعضای حلمه 

 نیروش رو به بمیه اعضا بدن؟یعنی میتونن _

 فمط در صورتی که در حال مرگ باشن._

ردمش.درست حدس زدم،کتاب مربوط به کتاب جلد چرمی خاکستری ای رو پیدا کردم،از لفسه در آو

 کتاب رو روی میز گذاشتم و ریتا ادامه داد:دادمهر بود.

نیروش رو به من بخشید.دومین نفر به سهیل،جفتش بخشید.سهیل هم اولین نفری که از حلمه مرد،_

 به من رسید. هردو نیرو رو به من بخشید و همینطوری تا آخر،نیروشون

 پس یعنی تو االن..._

 حرفم پرید و گفت:وسط 

تمام نیروهای شمارو دارم،دلیما مثل تو.با این تفاوت که تو بعد از روند تکمیل خیلی از من آره،_

 لوی تر میشی.

 کتاب دیگه ای رو پیدا کردم.ریتا هم کتاب به دست به سمت میز اومد و گفت:

وام برای فردا همه ،میخاین کتاب ها امشب باید به دستشون برسه و محافظ هاشون رو آزاد کنن_

 .چیز آماده باشه

 لفسه ها رفتم و پرسیدم:سری به تایید تکون دادم و دوباره به سمت 

 چه چیزی من و الوند رو از حلمه متمایز میکنه؟ما که نیروهامون یکیه،حتی با تو!_

 بعد از یکم مکث،صداش رو شنیدم:

رگ رو میتونید اجرا کنید ولی ،تو و الوند طلسم های لوی و بزتفاوتمون توی اجرای طلسمه_

 اعضای حلمه طلسم های محدودی رو میتونن انجام بدن.

به جایی که صداش میومد نگاه کردم،کتاب صورتی ای که پیدا کرده بودم و روی میز گذاشتم که 

 چهارتا کتاب از بین لفسه ها بیرون اومد.ریتا با 

 دوتا دیگه مونده._

 چرا دوتا؟_

 ر کرده.رامش محافظش رو بیدا_
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 کی؟_

 با دست به لفسه پشت سرم اشاره کرد و گفت:

 طبمه دوم،از سمت چپ،چهارمین کتاب رو هم بردار._

.حاال همه کتاب هارو بیرون کشیدسمتم اومد و کتابی رو از لفسه کاری که گفت رو انجام دادم که به 

 به کتاب ها نگاه کردم و گفتم:.پیدا کرده بودیم

 .اق ؼذاخوری جمع شده باشنفکر کنم همشون توی ات_

 سری تکون داد و چندتا از کتاب هارو برداشت و گفت:

 و دنبالم بیا. بمیه کتاب هارو بردار_

در حالی که از پله ها پایین سالن ؼذاخوری رفتیم.کتاب هارو برداشتم و با هم به سمت 

 ،پرسیدم:میرفتیم

 فردا الوند رو میبینم؟_

 سری به تایید تکون داد و گفت:

عمب و کمتر به چشم هاش نگاه کنی.باید هرچمدر که میتونیم  سعی کن زیاد بهش نزدیک نشی_

 بندازیمش.

 وارد شدیم،صدای حسین رو شنیدم:باالخره به سالن رسیدیم و همین که 

 فکر کنم یه اتفاق هایی داره توی بدنم میوفته!_

،سریع از جاش بلند شد و به سوده اولین نفری بود که مارو دیداین رو گفت و همگی خندیدند.

 کتابی رو از بین کتاب های توی دستم بیرون کشید و گفت:سمتمون اومد.

 کتاب محافظ!_

ریتا کتاب هارو بین اعضا پخش کرد و بمیه با گیجی بهمون نگاه میکردند،پس سوده خبر داشت.

 ردم.رامش جلو اومد،به محض اینکه دیدمش محکم بؽلش کتوضیحات الزم رو بهشون داد.

 عزیزدلم._

 زیر گوشش زمزمه کردم:

 مبارک باشه خانوم شدنت._

 و متمابال محکم بؽلم کرد.بعد از چند ثانیه از بؽلم بیرون اومد،دم گوشش گفتم: نخودی خندید

 بعدا راجع بهش حرؾ میزنیم._

ای  رو باال کشید.طرح بزرگی از مار و شاخهسری به تایید تکون داد و رو به بمیه آستین لباسش 

 .روی دستش نمش بسته بود گل رز

نگاه مار چرخید و روی من ثابت شد،با ترس یه لدم به عمب رفتم،رامش با تعجب بهم نگاه کرد که 

 پوست رامش تکونی خرد و سر مار حرکت کرد.همون لحظه 
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 همه با بهت و ترس بهلحظه ای بعد مار بزرگ و سیاهی رو به روم ایستاده و بهم تعظیم کرده بود.

صدای زیبایی توی گوشم صحنه ی جلوشون خیره شده بودند و من هم از این لائده مستثنی نبودم.

 پیچید:

 صدا کنید. رامش خدمت کنم.میتونید من رو آالسرورم،باعث افتخارمه که به شما و _

و سری به تایید تکون دادم.یکم  صداش آرامش خاصی داشت،لبخندی بی اراده روی صورتم نشست

 و بعد به دست رامش برگشت.سوده کنارم ایستاد و رو به بمیه گفت:مکث کرد 

 و لسم وفاداری بخورید. لبل از اینکه اونا برسن،باید با محافظ هاتون بیاید_

 ریتا هم حرفش رو تایید کرد و اضافه کرد:

 باید جدا جدا این کارو بکنید.البته _

 به من نگاه کرد و زمزمه کرد:

 ندارید. امشب تو و الوند خواب_

 باید بگم عاشك این هیجان زندگیمم..خندید و دوباره به جمع نگاه کرد

❊❊❊ 

 سوده:

.بر خالؾ بمیه،من خیلی کنجکاو بودم بدونم محافظم چه کتاب رو برداشتم و از سالن خارج شدم

 و وارد اتالم شدم.با سرعت از پله ها باال رفتم موجودیه.

با احتیاط کتاب سینم چسبوندم و به سمت میز داخل اتالم رفتم. ضربان للبم باال رفته بود،کتاب رو به

،ولی ترس زیادی توی رو روی میز گذاشتم،روی صندلی نشستم.دستم رو تا نزدیکی جلدش بردم

 وجودم بود که باعث شد سریع دستم رو عمب بکشم.

ندلی نشستم،اول ،یاال سوده تو میتونی!دوباره روی صاز روی صندلی بلند شدم و به کتاب نگاه کردم

 .طرح های عجیب و نوشته هایی با خط میخی که لابل خوندن نبود.با دلت به جلد کتاب نگاه کردم

نیروی عجیبی من رو به استرسم بیشتر شده بود و اون کنجکاوی اولیه جاش رو به ترس داده بود.

 ومد و روی جلد کتاب نشست.دستم باال ا دهسمت کتاب مبکشوند.بی ارا

ادی رو احساس کردم و چند لحظه بعد کتاب آتش گرفت.دستم به کتاب متصل شده بود و گرمای زی

 ،ولی هیچی جز گرمای جزئی حس نمیکردم.دلیما وسط آتیش بود

.سوختن لباس هام رو میدیدم ولی هیچ آتش وسیع تر شد و کم کم از دستم،به کل وجودم منتمل شد

 دردی احساس نمیکردم.

و سموط  د بدنم شد که تحمل نگه داشتنش رو نداشتم.زانوهام لرزیدناگهان انرژی زیادی وار

،سرم رو باال گرفتم و فریاد بلندی زدم.چشم کردم،دستام به دو طرؾ باز شد،کتاب از دستم ول شد

 هام بسته شد.
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،ولتی چشم هام رو باز کردم،روی بازوم،کمی احساس نمیدونم چند دلیمه توی اون حالت بودم

روی زمین افتاده بود و روی صفحه ای باز شده بود.پس محافظم کجا  کتابسوزش داشتم.

 صدای ظریفی توی گوشم پیچید:بود؟

 من اینجام سوده!_

یه بازوم و تا ،طرح بزرگی روی بازوم بود و تمریبا از روی زمین بلند شدم و به سمت آینه رفتم

 م پیچید:دوباره صداش توی گوشوسطای کمرم پوشونده بود اما مشخص نبود چیه.

 نمیخوام اتالت رو خراب کنم،بهتره بریم بیرون._

،بازوم سوخت و لحظه ی همین که به محوطه رسیدمسریع لباس پوشیدم و به سمت محوطه دویدم.

 پرواز کرد و جلوم فرود اومد.بعد،پرنده ی بزرگ و آتشینی 

نارنجی پرنده سرخ و .آتش فرونشست و پرهای ولتی روی زمین نشست،تمریبا دوبرابر من بود

 مشخص شد.محو زیباییش شده بودم.سری به تعظیم فرود آورد و گفت:

 ،من اینجام تا بهت خدمت کنم سوده.لمنوس هستم_

 .زبونم بند اومده بود،با تعجب بهش نگاه میکردم.باورم نمیشد لمنوس محافظ من باشه

 همه ی اون چیز هایی که راجع بهت میگن..._

 گفت: سری به تایید تکون داد و

 حمیمت داره!_

تعظیم کرد و دوباره محو زیباییش شده بودم که ناگهان بال هاش رو باز کرد و دوباره افروخته شد.

 گفت:

 سوده خدمت کنم.سرورم،من اینجام تا به شما و _

با تعجب به عمب نگاه کردم،الوند جلوی در ورودی ایستاده بود و به ما نگاه میکرد.دستهاش رو 

،سری تکون داد و نزدیک شد.لمنوس به حالت عادی برگشت،الوند بهش بود پشتش گره کرده

 نزدیک شد و گفت:

 !تو برای ما خیلی ارزشمندی_

 بعد به من نگاه کرد و گفت:

 لدرش رو بدون._

 و به لمنوس نگاه کردم. سری تکون دادم

 بهین کجاست؟_

امیر سام دستش رو دور شونه ی سارا رو از پشت الوند دیدم.امیرسام و به سمت الوند برگشتم که 

 حلمه کرده بود و به سمتمون میومدند.سارا 
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توی حرکاتش داشت،با خنده ی کجی الوند هم به سمتشون برگشت.امیرسام یه بیخیالی خاصی 

برجسته شد و لحظه ی بعد اسب بالدار سیاهی توی  استینش رو باال کشید و طرح روی دستش

 نشست.آسمون اوج گرفت و بعد روی زمین 

ولتی به سمت الوند خبری از لمنوس نبود.،،به پشتم نگاه کردماحساس کردم بازوم سوخت

 .برگشتم،از ترس زبونم بند اومد

،سارا لبخندی زد و دستی به .تمریبا هم لد سارا بودسارا ایستاده بود جگوار بزرگ و سیاهی کنار

 به بدن سارا برگشت.گوار الوند سری برای جگوار تکون داد و لحظه ی بعد جگوار کشید.ج

 !سوده_

به باال نگاه کردم که رامش رو دیدم.تا کمر از پنجره بیرون اومده بود و برام دست تکون 

 .دستی دور کمرش حلمه شد و عمب کشیدش.میداد

مثل امیرسام و سارا از للعه بیرون اومدند.رامش لبخنده گنده ای چند دلیمه بعد رامش و دادمهر هم 

،دادمهر خم شد و بوسه کوتاهی روی لبخند رامش زد.ولتی سرش رو عمب کشید،لپ روی لبش بود

 های رامش لرمز شده بود و ریز ریز میخندید.

متمابال بؽلش کردم،از بؽلم بیرون اومد و ،رامش به سمتم اومد و محکم بؽلم کرد.ولتی به ما رسیدند

 گفت:

 پس کو؟_

و خواست حرفی بزنه که  م.جیػ کوتاهی کشیدبهش پشت کردم و طرح لمنوسم رو بهش نشون داد

موجود عظیم و زیر پامون لرزید.با ترس به پشتم نگاه کردم،چیزی که میدیدم رو باور نمیکردم.

 رامش با ذوق گفت :.الجثه ای با سر گاومیش و بدن تنومند انسان

 خیلی خفنه،نه؟_

و سریع به بدن  الوند کرد فمط تونستم سرم رو تکون بدم.موجود رو به روم تعظیم کوتاهی به

 دادمهر برگشت.به رامش نگاه کردم و پرسیدم:

 این دیگه چی بود؟_

 دادمهر نگاه میکرد.در همون حال گفت: لبخند گنده ای به لب داشت و به

تو افسانه ها به عنوان یه موجود شریر میشناسنش،ولی اون خیلی حس مینوتور. بهش میگن_

 خوبی به آدم میده.

 س ترس به وجود آورده بود.به الوند نگاه کردم که از جمع پرسید:در من که ح

 بهین کجاست؟_

 رامش سریع گفت:

 ریتا گفت مارو روی پشت بوم میبینه،که فضای کافی برای آزاد کردن محافظ هامون داشته باشیم._

 الوند سری تکون داد و گفت:
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 پس بمیه کجان؟_

 دادمهر کنار رامش ایستاد و گفت:

 .اون باالاحتماال _

.با عذر خواهی کوتاهی از جمع جدا شدم و به سمت باال نگاه کردیم،باید میرفتم پیش بهینهمه 

 مسیر پشت بوم رو در پیش گرفتم.

❊❊❊ 

 رادمان:

همه از سالن بیرون رفته بودند ولی من هنوز روی صندلیم نشسته بودم.حتی به کتاب نزدیک هم 

 اشتم.واهمه دنمیدونم چرا انمدر ه بودم.نشد

 حس کردم کسی وارد شد،برگشتم و پشتم رو نگاه کردم،سارا با لبخند وارد شد و گفت:

 همه محافظشون رو آزاد کردن،فمط تو و هانیه و همایون موندید._

 دوباره به سمت کتاب که روی میز بود برگشتم.سارا کنارم ایستاد و دستش رو روی شونم گذاشت.

 دیشب یه خوابی دیدم._

 کردم،ادامه داد:بهش نگاه 

 در مورد تو بود._

 کنجکاو شدم،ولی فمط یکم.

 چی دیدی؟_

 لبخند پهنی زد و گفت:

 و از همه مهمتر،زنده بودی. آیندت رو.زندگی خوبی داشتی،کنار کسی که عاشمش بودی_

 اخماش و کشید تو هم و به کتاب نگاه کرد.ادامه داد:

 .شاید اون دلیل زنده موندنت باشه_

 لی بلند شدم و پرسیدم:از روی صند

 تاحاال خواب مرگ کسی رو دیدی؟_

 نگاهش رو از گرفت و به سمت در رفت،در همون حین گفت:

 بهم گفتن راجب همه ی خواب هام نباید حرؾ بزنم!_

 لبخندی زد و ادامه داد:

 این برای من بیشتر یه نفرینه تا هدیه!_
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،بدون لحظه ای فکر کردن کتاب ت کتاب رفتمو از سالن بیرون رفت.دستی به موهام کشیدم و به سم

 .رو برداشتم.نگاهی به کتاب انداختم که همون لحظه درد وحشتناکی توی وجودم پیچید

برای یک لحظه همه جا تاریک زانوهام خم شد و روی زمین افتادم،توان تحمل کردن درد رو نداشتم.

 شد،درد تمومی نداشت.شاید هم من بیناییم رو از دست دادم.

از اون درد وحشتناک رها شدم.نفس بلندی کشیدم،کؾ باد مالیمی به صورتم برخورد کرد که ناگهان 

 یک دستم رو روی زمین گذلشتم و کؾ دست دیگه ام رو روی شکمم لرار دادم.

 رادمان._

 .دوباره صداش رو شنیدم:به سرعت سرم رو باال آوردم،سرش رو عمب کشید و بهم نگاه کرد

 که کشیدی متاسفم.به خاطر دردی _

 با تعجب بهش نگاه کردم،کمی تعظیم کرد و گفت:

 شیردال هستم،برای خدمت کردن بهت آماده ام رادمان._

و گوش هایی که شبیه به  و بال های عماب و بدن شیرسر آروم از جام بلند شدم،تمریبا هم لد بودیم،

 گوش های اسب بودند.

لحظه ای بعد شکمم کمی سوخت.لباسم رو باال جلوتر اومد و نوکش رو به صورتم مالید و 

 کشیدم،شیردال روی شکمم نمش بسته بود.

با صدای خنده ی ریزی به سمت در برگشتم،هانیه و همایون جلوی در مشؽول بوسیدن هم 

بعد از چند ثانیه هانیه عمب کشید و مشت بودند.چون توی سایه ایستاده بودم،من رو نمیدیدن.

 ن زد و گفت:محکمی به بازوی همایو

 پسر بدی نشو،اول باید بریم پیش بهین و الوند._

 همایون دوباره کمرش رو بین دستاش گرفت و گفت:

 نمیشه یک ساعت دیگه بریم؟اونا که االن نمیخوابن._

سرفه مصلحتی ای کردم که متوجه دوباره خواست هانیه رو ببوسه که از سایه ها بیرون اومدم و 

 من شدند.همایون نالید:

 رادمان تورو خدا تو اضافه نشو به الوند._

 بهشون رسیدم که هانیه با ذوق گفت:هانیه بلند خندید و من هم بهش پیوستم.

 نمیدونی چه محافظی دارم رادمان._

 بعد بازوی همایون رو فشار داد و گفت:

 تو بهش بگو هما!_

 به سمت پله ها حرکت کرد و گفت:همایون هنوز هم عبوس بود،

 ال،خودش میبینه.بریم با_
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پشت هانیه بهم نگاه کرد و ریز ریز خندید.منم خندم گرفته بود،ولی سعی کردم خودم رو کنترل کنم.

 سرشون باال رفتم.

استین بلندی وسط آتیش نشسته بود و منتظر بود،ریتا کنارش ایستاده بود و به ما بهین با تیشرت 

 نگاه میکرد.بهین گفت:

 بود خب. اونجوری نگاهم نکنید،سردم_

 و جلو رفت:هانیه جیػ کوتاهی کشید 

 اول من!_

.زیبا و در عین حال آستینش رو باال کشید و لحظه ی بعد ؼول بزرگ پشمالویی جلوم ایستاده بود

 ترسناک بود.هانیه دو دستی به موجود رو به روم اشاره کرد و گفت:

 !تیبچه ها معرفی میکنم،یِ _

ند لحظه بعد به بدن هانیه برگشت.هانیه به من و همایون نگاه یتی تعظیم کوتاهی به بهین کرد و چ

 کرد و گفت:

 شما صداش رو نمیشنوید؟_

 رو به من گفت:

 خفن نبود؟_

،سری به تایید تکون دادم.همایون ،هانیه هیچ ولت اجازه نمیداد جوابش رو بدیخندم گرفته بود

بز و دمی که سر مار بود،رو به موجودی با سر شیر،بدن تیشرتش رو باال کشید و لحظه ای بعد،

 تعظیم کوتاهی کرد.رومون ایستاده بود.آتش بزرگی از دهانش خارج شد و به بهین 

 هانیه کنارم ایستاد و با ذوق گفت:

 بهش میگن شیمر،اینم خفنه لعنتی!_

و به همایون نگاه کرد.بعد از چند ثانیه شیمر به بدم  و دستاش رو روی سینش به هم گره زد

 برگشت،حاال نوبت من بود. همایون

و کنارم ایستاد.ولتی شیردال  یکم جلو رفتم و لباسم رو باال کشیدم،همون لحظه حسین هم وارد شد

 جلومون ظاهر شد،بهین از جاش بلند شد و با شگفتی بهش نگاه کرد.

.زمزمه شیردال بهش تعظیم کرد و خودش رو معرفی کرد.بهین جلو اومد و سرش رو نوازش کرد

 :کرد

 خیلی زیبایی._

،بالهاش رو باز کرد و ؼرش بلندی کرد.بخین خندید و دوباره نوازشش کرد.به شیردال ذوق زده شد

 من ناه کرد و سری تکون داد،شکمم سوخت و شیردال به بدنم برگشت.

 بهین دوباره وسط آتش نشست و رو به حسین گفت:

 ؟خب،تو چی داری_
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،طرح عمرب سیاه بزرگی وسط کمرش از پشت باال کشید حسین نگاهی به ما انداخت و تیشرتش رو

روی پشت بوم بود.وحشت کرده  بزرگیسیاه بود،کمرش تکونی خورد و لحظه ی بعد عمرب 

 بودم،ولی خودم رو نباختم.

دوطرؾ بهین فرود آورد،بهین از ترس خودش رو جمع ناگهان چنگال هاش رو باال برد و محکم 

 کرد و به عمرب نگاه کرد.

ون و من حالت تهاجمی گرفتیم،من حسین رو هدؾ گرفتم و همایون هم عمرب رو،همین که همای

 خواستم شیردال رو آزاد کنم بهین دستش رو باال آورد و فریاد زد:

 نه!_

حسین با وحشت به صحنه ی رو به روش نگاه میکرد.بعد از چند ثانیه عمرب به بدن حسین 

 م به سینش و داد زدم:،سریع به سمتش رفتم و محکم کوبیدبرگشت

 معلوم هست داری چه ؼلطی میکنی؟_

 بهین بینمون لرار گرفت و گفت:

 رادمان آروم باش،چیزی نیست._

 اگه بالیی سرت میومد چی؟_

 بهین یکم من رو به عمب هول داد و گفت:

 چیزی نیست._

 رگشتم.با خشم به حسین نگاه میکردم که صدای نگران الوند گوشم رو پر کرد،به سمت در ب

 _بهین!

 الوند سریع به سمت بهین رفت،ریتا ؼرید:همه به همراه الوند جلوی در بودند.

 الوند اینجا چه ؼلطی میکنی؟_

 الوند اما اهمیت نداد،بهین رو بؽل کرد و در همون حال،تمام بدنش رو چک کرد و گفت:

 خوبی؟چیزیت که نشد؟هوم؟_

 بهین دستش رو روی دست الوند گذاشت و گفت:

 الوند آروم باش،من خوبم._

 ریتا جلو اومد و دست الوند رو گرفت:

 بدون اینکه به چشم هاش نگاه کنی،برگرد پایین الوند.خواهش میکنم._

الوند به چشم های ریتا نگاه کرد و بعد از چند ثانیه سری به تایید تکون داد.به سمت در رفت،با 

چشم تو چشم شدم و یه لحظه حس گرم للبم  و ولتی از در خارج شد با سوده نگاه دنبالش کردم

 دیگه نزد.
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❊❊❊ 

 الوند:

فکرم درگیر مسائل زیادی بود.منتظر بودم،ولی نه منتظر اون سه پشت میز نشسته بودم و 

 .نفر.منتظر لحظه ای بودم که دوباره کنار بهین باشم

دم و از پشت میز .کالفه بودم،دستام رو روی صورتم کشینمیتونستم فکر کردن بهش رو متولؾ کنم

 بلند شدم که ماهور بدون در زدن وارد اتاق شد.

 :آروم باشم،خونسرد بهش نگاه کردم و سرم رو تکون دادم.بدون ممدمه گفتسعی کردم 

 اینجا چه خبره؟داری چیکار میکنی؟_

 خونسردیم رو حفظ کردم و گفتم:نمیخواستم فعال چیزی بفهمن.

 چطور؟_

 پس درسته!_

 میشم.متوجه منظورت ن_

 .دستی به صورتش کشید و گفت:ماهور جلو اومد و روی صندلی نشست

 یکی حرفاتون رو شنیده،این زن سیاه پوستی که با بهین میچرخه کیه؟_

 یه تای ابروم رو باال انداختم و گفتم:

 نمیشناسیش؟_

 اخماش و کشید تو هم و گفت:

 باید بشناسم؟_

 سوالش رو بی جواب گذاشتم و در عوض پرسیدم:

 کی راپرت داده بهت؟_

 نگاهش رو ازم گرفت و به زمین چشم دوخت.عصبی ؼریدم:

 ماهور!_

.احتماال راحیل،یه چیزایی از آریا شنیده بود.به امین گفته و اونام میخوان بفهمن اینجا چه خبره_

 امروز میان اینجا.

 از چیزی باخبر بشه. نباید این اتفاق می افتاد.نمیخواستم فعال چیزی بدونن،نمیخواستم اون خائن

 بدون اجازه من؟_

 الوند..._

 تمریبا داد زدم:
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من جادوگر اژدهام،پس بدون هماهنگی با من حك انجام چنین کاری رو ندارید.حك ندارید از من _

 جواب پس بگیرید.برو به لعله لرمز و بهشون بگو خودم بهشون سر میزنم.

 ماهور از جاش بلند شد و رو به روم ایستاد:

 پدرتم،با من درست صحبت کن! من_

،به چشم هاش پوزخندی بی اراده روی لب هام نشست،دست هام رو مشت کردم و روی میز گذاشتم

 نگاه کردم و آروم گفتم:

 .آره پدرمی،ولی یه پدر ترسو و دروؼگویی_

اخماش و کشید تو هم و نگاهش رو ازم گرفت.صاؾ ایستادم،از ناراحت کردنش خوشحال نمیشدم 

 میمت رو گفته بودم.به سمت در رفت که گفتم:ولی ح

 نمیخوام امروز اینجا ببینمشون.من کسی نیستم که جواب پس میده،این و بهشون بگو._

 کالفگیم بیشتر شده بود،به کل اریا رو فراموش کرده بودم.سری تکون داد و از اتاق بیرون رفت.

ولتی گفت اینجا بدون همایون فلج بودم. اتاق رو به لصد پیدا کردن همایون ترک کردم،تمریبا میشد

 پشت میز نشسته بود و مشؽول مطالعه بود.به اتالش رسیدم،اونجا نبود.به جاش هانیه 

 متوجه حضورم شد،کتاب رو بست و بهم نگاه کرد.سریع پرسیدم:

 همایون کجاست؟_

 به باال اشاره کرد و گفت:

 جا تا اونم بتونه کتابش رو مطالعه کنه.تو اتالمون،حواسم رو پرت میکرد منم فرستادمش اون_

 سری به تایید تکون دادم،پس باید فعال با هانیه کار میکردم:

 آریا کجاست و راحیل چطوری تونسته ببینتش؟میتونی بهم بگی _

 دوباره با دست به پایین اشاره کرد و گفت:

 طور رفته اون پایین.چهارطبمه پایین تر از ما،توی سیاه چال.االن چک میکنم ببینم راحیل چ_

 بعد از چند ثانیه گفت:روی صندلی چرخدارش حرکت کرد و پشت مانیتور ها لرار گرفت.

 یکی اون پایین خراب کاری کرده._

 و از پشت مانیتور بهم نگاه کرد.به سمتش رفتم و پرسیدم:

 چی شده؟_

 یکی دوربین و دستکاری کرده،حتی رفت و آمد نگهبان هارو هم نشون نمیده._

معلومه که ولتی خودم سرگرم درست کردن مشکالتی باشم که اون احمك ها برامون درست کردن،

 کنترل اینجا کامال از دستم خارج میشه.

 راحیل کجاست؟_
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برای چند ثانیه چشم هام رو روی هم گذاشتم تا نگاهش گویای همه چیز بود.هانیه به سمتم برگشت،

،کامال مشخص بود دستپاچه لوند.ولتی به هانیه نگاه کردمآروم باش ابتونم خونسردیم رو حفظ کنم.

 :شده،نفس عمیمی کشیدم و گفتم

 میخوام...هردوتاشونو پیدا کنید،_

همون لحظه در به شدت باز شد،هردو به سمت در برگشتیم که ریتا رو دیدم که دست به سینه توی 

 شیدم تو هم و گفتم:هام رو کاخم چهارچوب در ایستاده بود و با اخم بهم نگاه میکرد.

 این چه وضع اومدنه؟مگه اینجا تویله اس؟_

 چند لدم جلو اومد و با عصبانیت گفت:

 فکر نمیکنی وظایؾ مهمتری داری که باید بهش برسی؟_

 بعد سرش رو خم کرد و به هانیه نگاه کرد.ادامه داد:

 ن.فکر کنم اعضای حلمه ات از پس کارا بربیا_

 با ریتا بود و از این لضیه متنفر بودم. دوباره به من نگاه کرد.حك

 .اما االن باید به وظایؾ خودت برسی!بعد از جلسه امروز،بینشون تمسیم وظایؾ کن_

 روی پاشنه پا چرخید و به سمت در رفت.در همون حین گفت:

 رسیدن.راه بیوفت،_

 نگاه کوتاهی به هانیه انداختم که سری برام تکون داد و لب زد:

 م تا برگردی.پیداشون میکن_

از اینکه جلوتر از من راه میرفت اصال سری به تایید تکون دادم و دنبال ریتا از اتاق بیرون رفتم.

 مسیر رو طی کردیم. خوشم نمی اومد،لدم هام رو سریع تر کردم تا باالخره شونه به شونه هم

 بهین کجاست؟_

 چپ چپی نگاهم کرد و گفت:

 و داره تنهایی انجام میده.وظیفه هردوتون رپیش مهمون هامون._

 دندون هام رو محکم روی هم سابیدم تا حرفی بهش نزنم.

 کنار در اتاق ایستاد و با دست به در اشاره کرد و گفت:

 بفرما._

،از گوشه چشم دیدم چشم ؼره ای بهش رفتم و در رو باز کردم.چشم هام چیزی جز بهین رو نمیدید

 نگاهم به بهین بود.که هر سه نفر به پام ایستادن ولی من 

توی چشم هام نگاه نمیکرد،از جاش بلند شد و با لبخند زیبایی به من اشاره کرد و لحظه ای بعد 

 صداش گوشم رو نوازش داد:
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 .همسرم،الوند_

انگار اصال اونجا نبودم،از لفظ همسرم خوشم اومد،خیلی هم خوشم اومد.کنار بهین ایستادم و بی 

 بین انگشت های ظریفش. انگشت هام رو خزوندماراده 

انگار توی خلصه معلك بودم که با صدای ظریؾ ضربان للبم باال رفته بود،نفسم تنگ شده بود.

 زنونه ای،به خودم اومدم:

چه چیزی اثبات میکنه که شما دونفر،جادوگر اژدها هستید؟ما سالهاست که هیچ جادوگر اژدهایی _

 افرادمون بی رحمانه کشته شدند.نداشتیم و 

االخره تونستم نگاهم رو از بهین بگیرم و به زن رو به روم نگاه کنم.لد بلند و بدن کشیده ای ب

 ،پوشونده بودش.داشت که با لباس چرم تنگی

 صورت کشیده و چشم های درشت مشکی.موهای مشکی که باالی سرش بسته شده بود.

ار جذب چرم به تن کرده به مردی که سمت چپش ایستاده بود نگاه کردم،کت چرمی به همراه شلو

 بود و موهای جوگندمیش با چهره ی جوونش نمیخوند.

 با ؼرور خاصی بهم نگاه میکرد و به محض اینکه با هم چشم تو چشم شدیم بهم پوزخند زد.

و اصال بهش  نگاهم رو با اخم ازش گرفتم و به آخرین نفر نگاه کردم،پسر بسیار جوونی بود

نگاهش مشتاق وچیک و لب های باریکش خیلی جلب توجه میکرد.نمیومد که رهبر باشه،بینی ک

 بود.

با فشار کوچیکی که به دستم وارد شد به خودم اومدم و با دست اشاره کردم که بشینن.اآلن ولتی 

 نفس عمیمی کشیدم و دست بهین رو ول کردم.نیست الوند،به خودت بیا.

و به ت هام رو طبك عادت پشتم بردم به سمتشون رفتم و درست در چند لدمی زن تولؾ کردم.دس

 هم گره زدم،سرم رو با ؼرور باال گرفتم و به زن گفتم:

 از جادوگر اژدها چی میدونی؟_

بادی به لب لب انداخت،کمرش رو صاؾ کرد و پای راستش رو روی پای چپش انداخت و با ؼرور 

 گفت:

 اون نیروی چهارگانه رو داره،به عالوه نیروهای مضاعؾ._

 نیروهای مضاعؾ چی هستن؟ و اون_

 خب...نیروی مضاعؾ..._

 پسرک بین حرفش پرید و گفت:

با اون نشونه از بچگی متوجه میشن من توی کتابی خوندم که اونها روی بدنشون یه نشونه دارن،_

 که اونها جادوگر اژدهان.

 به پسرک نگاه کردم و سری به تایید تکون دادم و پرسیدم:

 ...ام،اسمت رو نمیدونم.ه اون نشونه بهمون بگودیگه چی میدونی؟راجع ب_
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 از جاش بلند شد و دستش رو به سمتم گرفت و گفت:

 رهبر جادوگران ؼرب،البته نصفشون.آلا. راسل هستم_

 که جوابم رو با لبخند بزرگی داد. دستش رو بین دست هام گرفتم و لبخندی به روش زدم

 خب راسل،ادامه بده._

 تفتون نمش بسته یا پشت گردن و زیر موهاتون.یا روی کخب،اون نشونه _

 بهمون بگو چه شکلیه!_

 .میتونم نشونتون رو ببینم؟به شکل سر اژدها_

 یکم به سمتش خم شدم و گفتم:

 حتما._

و لباسم رو  اول شونه چپم رو چک کرد،ولتی اونجا چیزی پیدا نکرد به سمت شونه راستم اومد

باالی استخوان ترلوه ام نمش بسته بود،این نشون رو از نشون سر اژدها،درست همی پایین کشید.

 بچگی با خودم داشتم.

 ش رو به اون ها کرد و موهاش رو کنار زد و با خنده گفت:تحس کردم بهین کنارم ایستاد،پش

 منم از اینا دارم،پشت سرمه._

.نگاهشون با صداش انگار سستم میکرد،به خودت بیا الوند.سرم و تکون داد و به اونها نگاه کردم

 تعجب بین من و بهین میچرخید.

از تنهایی نیرویی که فعال تونسته بودم تمویتش کنم استفاده کردم.دستم زن خواست حرفی بزنه که 

روی صندلی راسل گذاشتم که چند لحظه بعد جوونه زد و حتی شکوفه داد.بعد دوبار اون رو به رو 

 حالت اولش برگردوندم.

که متوجه ین نگاه کردم هه شدم که زن با صندلی روی هوا معلك شده،به بولتی صاؾ ایستادم،متوج

 بت میکرد.ثاشدم کار خودشه و لبخند پیروز روی لب هاش،این رو 

 متوجه حرکت راسل شدم و به سمتش برگشتم،چند لدم به عمب رفت و بعد سریع زانو زد و گفت:

 سرورم._

درحالی که از روی زمین شونه هاش رو گرفتم.اصال برام خوشایند نبود،سریع به سمتش رفتم و 

 بلندش میکردم،گفتم:

 با الوند خالی راحت ترم._

 اما..._

اجازه ندادم صحبت کنه،به سمت صندلیم رفتم و سریع نشستم.بهین هم زن رو روی زمین گذاشت و 

 راسل به زن نگاه کرد و زمزمه کرد:کنارم نشست.

 ماریانا!_
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 کردم: تبود،پس خودم شروع به صحب ماریانا ولی انگار هنوز گیج

و بگید در رده چندم هستید و تا چه حد میتونید از طلسم ها استفاده  اول خودتون رو معرفی کنید_

 کنید.تا برسیم به چیزی من ازتون میخوام.

در اتاق زده شد و بعد از چند ثانیه ریتا وارد اتاق شد.نمیدونم چرا ولی از بودنش خوشحال شدم.بی 

 سری براش تکون دادم و اون هم متمابال جوابم رو داد و کنار در،روی صندلی نشست. اراده

 دوباره صدای زن رو شنیدم:

 جنوب ؼربی.رده اول،تا طلسم خواب رو میتونم اجرا کنم.مارینا هستم،رهبر _

 صدای ریتا توی سرم پیچید:

 جادوگر لوی ایه،ولی هنوز به حلمه نمیرسه._

 به راسل نگاه کردم:

 کنترل ذهن رو میتونم اجرا کنم.رده اول،تا طلسم _

 دوباره صدای ریتا رو شنیدم:

 ،به دردت میخوره.این یکی از ماریانا لوی تره_

به ریتا نگاه کردم و چشم ؼره ای بهش رفتم.بعد نگاهم رو به مرد اخر انداختم که سریع شروع 

 کرد:

 رده چهارم،تا طلسم مرگ.سزار،رهبر کل شمال._

 .ختصر،مفید.حدالل خوبیش این بود که دیگه از اون ؼرور و تکبر توی نگاهش خبری نبودکوتاه،م

 این یکی از همشون لوی تره و کارآمد تر._

 سری برای هر سه نفرشون تکون دادم و گفتم:

یکی از اعضای حلمم،آخرینشون،گم خوشحالم که اینجایید،بدون ممدمه میرم سر اصل مطلب._

پیدا شدن اونه.فعال به جز شما سه نفر به هیچ کس اعتماد ندارم،بعد از شده.در وحله اول مهم 

و اونمولع همه باید بفهمن که  اینکه عضو اخر حلمم رو پیدا کنم،پیوند رو با همسرم کامل میکنم

 نمیخوام کسی بفهمه و جون هممون به خطر بیوفته.جادوگر اژدها برگشته.ولی تا اونمولع 

 ل اعتماد داشتند.راسل از جاش بلند شد و گفت:هر سه نگاهی مصمم و لاب

 میتونید به من اعتماد کنید._

 و بعد از اون ماریانا و سزار هم همین جمله رو تکرار کردند که بهین گفت:

 میتونی برامون پیداش کنید؟_

صداش با روانم بازی میکرد،نگاه نکردن بهش سخت بود ولی اون انگار این کار رو خیلی راحت 

 میداد.صدای سزار باعث شد نگاهم رو از بهین بگیرم:انجام 

 من میتونم پیداش کنم._
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 ادامه داد:بعد به اون دو نفر نگاه کرد و 

و اینکه باید توی سرزمین خودم باشم تا بتونم از  ولی به کمک و نیروی جفتتون احتیاج دارم_

 زمین نیرو بگیرم.

 و گفت:ریتا که تا اون لحظه ساکت بود از جاش بلند شد 

 ممنون سزار!_

ریتا اما کنار بهین سزار سری تکون داد و از اتاق خارج شد و بمیه هم به تبعیت از اون رفتند.

 ایستاد و بازوش رو گرفت.لبل از اینکه بره،سریع پرسیدم:

 چطوری از طلسم استفاده میکنن؟اونا که جزو حلمه نیستن!_

 دست بهین رو ول کرد و جلوم ایستاد:

 تا جایی که عناصر چهارگانه بهشون اجازه بده میتونن طلسم اجرا کنن.ه هستن،جادوگر ک_

متوجه حرکت سر ریتا شدم و لحظه ی بعد،بهین از اتاق بیرون رفت.با اخم به ریتا نگاه کردم که 

 گفت:

 تموم میشه!باید بری الوند،وگرنه همه چیز _

 بیشتر تو هم کشیدم و گفتم:اخم هام رو 

 منظورت چیه؟_

 یع و بدون فوت ولت گفت:سر

،اگه نری هر لحظه ای که ببینیش به نابودی نزدیک تر میشیم.الوند ولتی اون نگاهت رو دیدم_

 .احساسات بیان،دیگه نمیتونی کنترلش کنی.لطفا برو

و من هم باهاش هم عمیده  متنفر بودم از اینکه حك با اون بودفمط تونستم بهش نگاه کنم.

 و متالشی بشه. یم این حلمه هم به حلمه های لبل بپیوندهبودم،هردومون نمیخواست

❊❊❊ 

 سوده:

دوماهی میشد دستام رو توی جیب هودیم فرو کرده بودم و به دیوار نامرئی رو به روم نگاه میکردم.

 از الوند.اینجا بودیم،نه خبری از اخرین عضو حلمه بود و نه خبری 

،وگرنه همه میداد که ریتا گفت باید از للعه برهآخرین باری که دیدمش،داشت کنترلش رو از دست 

 چیز تموم میشه.

.ریتا به الوند تمرین میکردبهین هم افسردگی گرفته بود،از اتالش بیرون نمیومد و فمط توی اتالش 

گفته بود مربی دیگه رو بهش معرفی میکنه،ولی الوند گفت که خودش یک نفر رو میشناسه و 

 ز اون،دیگه کسی الوند رو ندید.و بعد ا بهش اعتماد هم داره
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،ولی بعضی چیزا حمیمت رو خیلی محکم توی بعضی ولتا فکر میکردم تمام این ها فمط یه خوابه

 صورتم میکوبید.

باید بتونید از صد در ریتا به هممون کمک میکرد تا لدرت هامون رو ارتماء بدیم.همیشه میگفت 

 تالشمون رو میکردیم.صد توان جادوتون استفاده کنید و ما هم تمام 

هیچ چیزی تو این دوماه تؽییر نکرد،نه تونسته بودن عضو دوماه گذشت ولی خیلی سخت گذشت.

 و این خیلی ناامید کننده بود. چیزی از رهبران دشمن پیدا کنند اخر رو پیدا کنند،نه تونسته بودن

با اینکه خیلی ر میکرد.یه جادوگر داره بهشون کمک میکنه و این لضیه رو پیچیده ت ریتا میگفت

تالش میکردم،ولی هنوز به درجه ای نرسیده بودم که بتونم طلسم مرگ رو اجرا کنم و این یعنی من 

 هنوز خیلی ضعیؾ بودم.

و فمط  میتونستی یک نفر رو،تا هر زمانی که میخوای به خواب ببری طلسم مرگ اینجوری بود که

ام به راحتی میتونه این طلسم رو با لدرتش تلفیك خودت میتونستی بیدارش کنی.ریتا میگفت امیرس

 کنه و اثرش رو چند برابر کنه.

.جدیدا توی پس زمینه ذهنم،دنبال رادمان نفس عمیمی کشیدم و سعی کردم افکارم رو مرتب کنم

هر چیزی که مربوط به اون بود و توی ذهنم ثبت شده میگشتم.لبخندهاش،اخمش،عصبانیتش،

 گشتم.،دنبال همه چیزش میبود

دلیل از شبی که محافظ هامون رو ازاد کردیم،رادمان رو ندیده بودم و از اون مولع،خیلی گذشته بود.

 اونم دلیما زمانی که نصؾ افکارم در طول روز رو تشکیل میداد.دوری کردنش رو نمیفهمیدم،

خه های که شا از جو اینجا خسته بودم،به دیوار کمی نزدیک شدم و دستم رو روی دیوار گذاشتم

 .نمش بستالکتریسیته مثل ریشه های درخت زیر دستم 

با شنیدن صدای دلم میخواست از این زندان برم بیرون،دلم میخواست بیرون از اینجا نفس بکشم.

 پای کسی،سریع به پشتم نگاه کردم که با ریتا رو به رو شدم.

 لبخندی زد و گفت:

 اینجا چیکار میکنی؟_

 .م،شونه هام رو بی تفاوت باال انداختمدوباره به دیوار نگاه کرد

 حوصلم سر رفته بود._

 کنارم ایستادو به جای دستم روی دیوار نگاه کرد.

 بهم در مورد لدرتت بگو.چرا کتابت رو مطالعه نمیکنی؟_

 دستم رو از روی دیوار برداشتم و بهش نگاه کردم.

 یاد گرفتم چطوری کنترلش کنم،همینطور محافظم رو._

 ارتماء!؟_

 ،کالفه شده بودم.هام رو چند ثانیه روی هم گذاشتم مچش
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 ریتا،دیگه نمیکشم.دلم میخواد برم بیرون،دلم میخواد تو خیابونا بین مردم لدم بزنم،دلم میخواد..._

 بین حرفم پرید و گفت:

،بیرون رفتن از اینجا اصال فکر خوبی نیست.مخصوصا االن که هنوز ضعیفی و دلت رو نگه دار_

و اگه تو بمیری،حلمه و همه  ون منتظرن تا تیکه پارت کنن.چون میدونن عضو حلمه ایاون بیر

 چیز به باد میره.میفهمی که؟

نه نمیفهمیدم،دلم نمیخواست که بفهمم.ولی سری برای ریتا تکون دادم و دوباره به دیوار نگاه 

استم از اینجا برم س اگه االن میخوکردم. یاد گرفته بودم ذهنم رو ببندم،حتی به روی ریتا.پ

 بیرون،کسی نمیفهمید.دوماه،زمان کمی نبود.

 امیدوارم کار نسنجیده ای نکنی سوده،اونم تو این زمان حساس!_

به .باالخره پیداش کردم،شکافی که توی دیوار بود رو پیدا کردمدوباره سری براش تکون دادم.

 محض رفتن ریتا از اینجا بیرون میرفتم.

 اد گرفتی؟طلسم پنهان شدن و ی_

 دوباره سرتکون دادم که کالفه گفت:

 زبون نداری؟_

 بهش نگاه کردم و گفتم:

 خسته ام،میشه تنهام بذاری؟_

،ولی در والع یکم بهم نگاه کرد،تا االن جوری باهاش رفتار کرده بودم که حس کنه با ما هم سطحه

 ندزدیده بودم تا زنده بمونم. این من بودم که عضو یه حلمه بودم که زنده بودند و لدرت بمیه رو هم

نگاهش رو ازم گرفت و در حالی که به سمت للعه یک تای ابروم رو باال انداختم و بهش زل زدم.

 میرفت گفت:

 درست تصمیم بگیر،دشمنت من نیستم._

دیگه نمیتونستم اینجا دووم بیارم.از این اخالق ناراحتش کرده بودم،از این کارم خوشحال نبودم ولی 

 ،میرفت تو الک خودش و همه رو فراموش میکرد.تنفر بودم که همیشه در موالع سختبهین م

هزاران بار تو این دوماه رفتم تو اتالش و سعی کردم از اتاق بیارمش بیرون،ولی اون دیوونه وار 

 و از حك نگذریم پیشرفت چشم گیری داشت. در حال تمرین بود

نگاهی از الوند هم خبر داشت.و  یرش جادوی اژدها شدهریتا معتمد بود بدن و روح بهین آماده ی پذ

به اطرافم کردم و ولتی مطمئن شدم کسی این اطراؾ نیست،دستم رو روی شکاؾ گذاشتم و ورد 

 مخصوصش رو خوندم.

کتابی که داشتم،طلسم های زیادی توش بود که بمیه ازش خبر نداشتند.ولتی دستم رو 

 کوچیکی جلوم باز شد.ثانیه،در  برداشتم،شکاؾ بیشتر شد و بعد از چند

به اطرافم نگاه کردم،تا چشم کار لبخندی زدم،نگاهی به پشتم انداختم و بعد سریع از در رد شدم.

 .میکرد جنگل بود
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آستین لباسم رو باال زدم و لمنوس رو آزاد کردم،بالفاصله ورد مخفی شدن رو خوندم و هردومون 

 رو مخفی کردم که صداش رو شنیدم:

 ،کار خطرناکی انجام میدی!سوده_

 .میتونی من رو به شهر برسونی؟میدونم_

 امر،امر شماست._

 بعد از چند ثانیه پرواز کرد و باالی سرم ایستاد.و  بال های بزرگش رو باز کرد

 دست هات رو بازکن._

 نمیتونی وزنم رو تحمل کنی روی پشتت بشینم؟_

 .به چشم هاش نگاه کردم.هیجان زیادی داشتم

 از بلد نیستی،بعدا میتونی پشتم سوار بشی.پرو_

و لحظه ی  سری تکون دادم و دست هام رو از هم باز کردم،چنگال هاش رو دور بازوهام حلمه کرد

هیچ ولت از ارتفاع که لبخند روی لبم نشوند. بعد تو آسمون ها بودیم.جنگل سرسبزی زیر پاهام بود

 نمیترسیدم،هیجان رو دوست داشتم.

 جاییم؟لمنوس،ما ک_

 .جنگل سیاه آلمان_

 به سمت باال نگاه کردم و گفتم: ۳با تعجب

 یعنی االن تو آلمانیم؟_

 _بله!

 .وجودم رو پر کرد.لبخند گنده ای روی لبم نشست ذوق و شوق وصؾ نشدنی ای

 لمنوس!_

 بله؟_

 میخوام برم خیابون فردریش،میتونی من رو ببری؟_

 از للعه خیلی دور میشیم._

 و کاسه چرخوندم و گفتم:چشم هام رو ت

 .زود برمیگردیم،فمط میخوام یکم خرید کنم_

. ،یکم نفس بکشمچیزی نگفت و به مسیرش ادامه داد.خرید بهونه بود،میخواستم یکم زندگی کنم

،یکم به اطرافم نگاه کردم و سریع مولعیتمون رو که لمنوس فرود اومد نمیدونم چمدر گذشته بود

 پیدا کردم.
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کالهم رو روی سرم کشیدم.لمنوس بان فردریش فرود اومده بود.لبخندم بزرگ تر شد،دلیما اول خیا

هالشس بدون هیچ حرفی به بدنم برگشت.طلسم پنهان شدن رو برداشتم و میدون جمعیت به سمت 

 تور حرکت کردم.

شلوؼیش رو،ساختمان های لبال با بهین به این کشور اومده بودم و عاشك این خیابون شده بودم.

 و بین جمعیت گم شدم. یبم فرو کردمجدستام رو توی ک و زیباش رو خیلی دوست داشتم.شی

 تمام سلول های بدنم احساس زنده بودن میکردند،دلم برای این عادی بودن و گشتن بین مردم تنگ

 .شده بود

لباس زیبایی پشت ویترین شیک و بزرگی چشمم رو گرفت،پشت ویترین ایستادم و خواستم مشؽول 

سی لباس بشم که سوزش عجیبی اول توی بازو و کمرمحس کردم و بعد از اون کؾ دستم داغ برر

 شد.با اخمی که نشی از درد بود به دستم نگاه کردم.

عله ور شده بود و انگار مواد مذابی توی دستم در جریان بود.سوزش عالمت حلمه روی دستم ش

 فاق افتاد.ات،همه چیز مثل یه فیلم روی دور تند پشتم بیشتر شد

لبخند از شیشه ی جلوم،مردی رو پشت سرم دیدم که کاله سویشرتش رو روی سرش کشیده بود،

 کریهی زد و ثانیه ای بعد ضربه وحشتناکی به پهلوم وارد کرد که با صورت توی شیشه پرت شدم.

ی هاخرده شیشه هایی که توی صورت و تنم فرو رفته بودند رو حس میکردم.کم کم صداگیج بودم،

 که دستی توی موهام حلمه شد و سرم رو باال کشید. اطرافم برام واضح شد

صدای جیػ زنهای اطرافم گوشم رو پر کرده بود،اون درد وحشتناکی توی وجودم پخش شد.

 خواستم تکون بخورم که با حرفش،تمریبا یخ زدم:حرومزاده میخواست هویتم رو لو بده.

 خوشحال میشه ولتی ببینتت..فیال حتما اوممم،یکی از اعضای حلمه_

رو روی صورتم کشید،مور مورم شده بود.خدایا نجاتم بده.ناگهان این رو گفت و زبون سردش 

 صدایی توی ذهنم پیچید:

 سوده!_

 خدای من،صدای رادمان بود.

 دارم میام،بهم بگو کجایی.لطفا سوده!_

 اطرافم نگاه کردم.چشم هام رو که تا اآلن از درد بسته بودم،به زور باز کردم و به 

.لبلش خودتون و اون حرومزاده هارو مخفی کن،مردم عادی آفرین دختر خوب،لمنوس و آزاد کن_

 نباید صدمه ببینن.صدامو میشنوی سوده؟

 .میشنیدم،تمام تن دردمندم گوش شده بود

 از لدرتت استفاده کن لعنتی._

دست هاش بود.دوباره به اطرافم نگاه هنوز موهام بین انمدر درد داشتم که نمیتونستم تکون بخورم،

 کردم،چهار نفر بودند.
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مواظب بودم که متوجه حرکتم نشن.کسی که موهام رو گرفته بود به زور دستم رو باال آوردم،

 خوردن خون هایی بود که از بدنم میرفت.مشؽول 

 ه کردم:زیر لب زمزمدستم رو تکونی دادم و ورد پنهان شدن رو خوندم.نایی برام نمونده بود،

 لمنوس!_

.موهام آزاد شد و صدای کتفم داغ شد و لحظه ای بعد گرمای شدیدی رو روی پشتم احساس کردم

چکیدن لطره آبی رو روی سرم حس کردم و بعد صدای لمنوس جیػ کر کننده ای توی گوشم پیچید.

 توی گوشم پیچید:

 لند شو و کنارم بجنگ.از درد کشیدنت رنج میبرم،لطره اشکم رو بهت هدیه کردم.از جات ب_

از جام بلند شدم،اون سه نفر به لمنوس نگاه چند ثانیه بعد،هیچ دردی احساس نمیکردم.

لمنوس پشتم ایستاد و بال هاش رو باز کرد و دوباره شعله میکردند.لباس هام در حال سوختن بود،

 ور شد.

و به دستم لوت  رو خوندم هر دو دستم رو باال آوردم،وردی که باعث مردن اون حرومزاده ها میشد

بال کردم و اولین گلوله رو درست وسط للب یکی از اونها پرت کردم و بالفاصله بعد از من لمنوس 

 زد و اتش بزرگی رو به سمت دو نفر دیگه پرت کرد.

 دوباره اون جیػ کر کننده توی لضا پیچید،جسم سیاهی به سرعت از کنارم رد شد و لحظه ای بعد

ستاد و گردنش رو بین دستاش گرفت.با تعجب و وحشت بهشون زول زده بودم،مگه جلوی لمنوس ای

 با آتش نمیمردند؟

ناله لمنوس باعث شد به خودم بیا،سریع به سمتش رفتم و دستم رو از پشت روی گردنش 

 گذاشتم.نبض داشت،این دیگه چه کوفتی بود؟پوستش رنگ پریده بود ولی خون آشام نبود.

رعت باورنکردنی ای انگشتهام رو توی گردنش فرو کردم و شاهرگش رو بیرون تعلل نکردم و با س

 کشیدم.لمنوس ناله دیگه ای کرد و به بدنم برگشت.

 لمنوس حالت خوبه؟خدای من._

 آروم باش،نیاز دارم تا کمی خودم رو با انرژیت ترمیم کنم._

 .ولتی صداش رو شنیدم،نفس راحتی کشیدم

 سوده؟_

آؼوش کسی فرو رفتم.نفس عمیمی کشیدم،با اینکه تا به حال عطر تنش رو  همین که برگشتم،توی

،ولی احساسم کامال صاحب این آؼوش رو میشناخت.دستام و محکم دور کمرش نفس نکشیده بودم

 حلمه کردم.

 من رو از آؼوشش بیرون کشید و به صورتم نگاه کرد:

 خوبی؟لعنتی دردت رو حس کردم._

ر که نمیشنیدم.نگاهم توی صورتش میچرخید و رفع دلتنگی صداش رو میشنیدم ولی انگا

 میکرد،ولی مگه این دلتنگی رفع میشد؟
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 من چه مرگم شده بود؟دلتنگ رادمان شده بودم؟صورتم و بین دستاش گرفت و گفت:

 حرؾ بزن لعن..._

و با بهت به پایین نگاه  حرفش رو خورد،چشم هاش تا آخرین حد باز شد،رگ پیشونیش بیرون زد

خنجر سیاهی،درست از وسط للبش بیرون زده بود.خون کرد.رد نگاهش رو گرفتم که نفسم بند اومد،

 از گوشه ی لبش پایین ریخت و ثانیه ای بعد،هیبت بزرگش نمش بر زمین شد.

با بهت نگاهم رو از رادمان گرفتم صدای ؼرش بلندی گوشم و پر کرد،نه،این نمیتونه اتفاق بیوفته.

 ه روم نگاه کردم که در حال تیکه پاره کردن گرگ خاکستری از بود.به موجود رو بو 

روی زانوهام فرود اومدم،دستام میلرزید.لطره اشکی از چشمم روی صورتش افتاد،با احتیاط 

 صورت مردونه و زیباش رو لمس کردم.

 راد!_

 چشم هاش بسته بود،نفسم باال نمیومد.

 راد خواهش میکنم!_

م.کسی کنارم ظاهر شد،ولی اهمیتی ندادم.سر رادمان رو آروم توی ضربه ارومی به صورتش زد

آؼوشم گرفتم،صورتم رو روی صورتش گذاشتم.ته ریش همیشگیش صورتم رو خراش داد ولی مهم 

 نبود.

 لطفا راد،تنهام نذار._

بؽض صدام برای خودم هم ؼریبه بود.دستی شونه ام رو لمس کرد و لحظه ای بعد،جلوی تخت 

نگاهم رو به چشم های رامش دوختم،ملحفه رو تا روی سینش باال کشیده بود و با رامش بودیم.

 فمط تونستم لب بزنم:بهت بهمون نگاه میکرد.

 نجاتش بده._

 بعد از اون،توی سیاهی مطلمی فرو رفتم.

❊❊❊ 

 رامش:

تشنگی من رو از خواب بیدار کرده بود ولی حاال با بهت به صحنه ی رو به روم نگاه میکردم،

انگار مؽزم ارور داده بود،دستم سوخت و لحظه ای بعد آال رو به شنگی رو هم از یاد برده بودم.ت

 و صداش رو شنیدم:روم روی تخت خزید 

 تکون بخور،بهت احتیاج داره._

سریع به خودم اومدم و ملحفه رو از روی دادمهر کشیدم و دورم خودم پیچیدم که اینکارم باعث شد 

صدای من نگاهم روی خنجر وسط سینه ی رادمان خشک شده بود.،ولی دادمهر از خواب بپره

 دردمند دادمهر رو شنیدم:

 خدای من،نه!_
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 آال جلو اومد و صداش اینبار بلند تر بود:

 یاال،اون هنوز نبض داره.تا دیر نشده تکون بخور._

 آال اون سمت رادمان خزید و به خنجر نگاه کرد.سریع به سمت رادمان رفتم،

 شلواری پوشید و کنارم نشست،صورت رادمان رو لمس کرد و با بؽض گفت: دادمهر

 نه،خواهش میکنم مرد._

 درد توی صداش،روی للبم نشسته بود.به من نگاه کرد،لطره اشکی از چشم مرد مؽرورم چکید:

 نذار بمیره!_

 سری تکون دادم رو به آال پرسیدم:

 چیکار باید بکنم؟_

 خنجر جادوی سیاه داره._

 ار کنم؟چیک_

 کتاب طلسم._

.دادمهر رد نگاهم سریع به اطرافم نگاه کردم،آخرین بار جلوی شومینه کتاب رو مطالعه کرده بودم

 رو گرفت،سریع از جاش بلند شد و کتاب رو برام آورد.

،سری تکون داد و به سمت سوده رفت،بؽلش کرد و اون رو روی نگاه تشکر آمیزی بهش انداختم

 .تخت گذاشت

فی از وسط کتاب بیرون زد،کتاب رو باز کردم که دلیما روی صحفه طلسمی که میخواستم نور ضعی

 و ورد رو خوندم. باز شد.دستم رو با احتیاط روی خنجر گذاشتم

بعد از چند بار تکرار کردن ورد،باالخره تونستم اون رو درست بخونم و چالو زیر دستم محو 

 شد.صدای داد آال توی مؽزم پیچید:

 اش،داره خون زیادی از دست میده.سریع ب_

بعد از به سرعت هردو دستم رو روی لفسه سینش گذاشتم و بالفاصله شروع به ترمیم بدنش کردم.

چند دلیمه احساس ضعؾ میکردم که حس کردم جسم سردی درحال حلمه زدن و پیچیدن به دور بدن 

رد بدنم شد که درد وحشتناکی سر آال از پشت،روی سرم لرار گرفت و نیروی زیادی واو دست هامه.

 هم به همراه داشت.

،دندان هام رو به هم چفت کردم.حرکت مایع گرمی رو پشت لبم نفسم برای چند لحظه بند اومد

 تپش محکمی زیر دستم زده شد و باعث شد نفسم رو ول کنم.احساس کردم.

 باز هم نیرو به بدنم سرازیر شد.دست دادمهر روی شونم نشست و 

 ن پوستش رو زیر دستم حس کردم،آال خودش رو از دورم باز کرد و کنارم خزید.ترمیم شد

 کافیه._
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بی اراده دست هام رو برداشتم،به ملحفه سفیدی که روی رون هام رو پوشونده بود نگاه کردم که 

 حاال به جای سفید،کامال لرمز شده بود.

وی شمیمه دردناکم نشوند.زمزمه دادمهر من رو از پشت توی بؽلش کشید و بوسه ی محبت آمیزی ر

 رد:ک

 ممنون،ممنون عشمم.ممنون..._

یک ریز این کلمه رو زیر گوشم تکرار میکرد که در اتاق با شدت باز شد و صدای ریتا هردومون 

 رو از جا پروند:

 اینجا چه خبره؟چه بالیی سرتون اومده؟_

رو چک کرد.بعد با بهت بهم سریع وارد اتاق شد،با دیدن رادمان سریع به سمتش رفت و نبضش 

 نگاه کرد و گفت:

 ؟تو چیکار کردی_

 دادمهر ؼرید:

 کاری که باید میکرد._

متوجه خصومت بین اونها نمیشدم.دادمهر شونه هام رو گرفت و کمک کرد سرپا بایستم.انگشت 

 اشارش رو به سمت ریتا گرفت و داد زد:

 از ولتی الوند رفته،همه چیز بهم ریخته._

 ت به راد اشاره کرد و ادامه داد:بعد با دس

کسی که برامون عین برادرمونه،داره با مرگ دست و پنجه نرم میکنه.اگه رادمان بمیره،همه چیز _

 از بین میره.پس من همین االن به برادرم زنگ میزنم تا برگرده خونه.

 فهمیدی؟تا این اوضاع و مدیریت کنه.اگه کسی لراره از اینجا بره،اون تو و بهین هستید.

 بهم کمک کرد روی تخت بشینم و سریع موبایلش رو درآورد که ریتا پرسید:

 کجا این اتفاق براشون افتاده؟_

 دادمهر توی صورت ریتا براق شد و ؼرید:

 چه فرلی داره؟دنبال ممصری؟توی آینه به خودت نگاه کن،پیداش میکنی!_

سخت و محکم داشت.صدای سردش  کنارم ظاهر شد،چهره ای همون لحظه یکی از الؾ ها)اجنه(

 توی گوشم پیچید:

فردریش رفت،چون نمیتونست فضای اینجارو تحمل کنه.اونجا سوده از حفاظ رد شد و به خیابون _

 با عده ای خون آشام درگیر شد و بعد رادمان به کمکش رفت که این اتفاق براش افتاد.

 دادمهر اخم وحشتناکی به الؾ رو به روش کرد و داد زد:

 هــــان؟به کی داری جواب پس میدی؟مگه من ازت خواستم بگی؟_
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سریع از روی تخت بلند شدم که سرم گیج رفت،دستم رو به سرم گرفتم که صدای نگران دادمهر 

 توی گوشم پیچید:

 زندگیم،آروم باش.معذرت میخوام که داد زدم._

 چنگی به بازوش زدم و زمزمه کردم:

 ست.آروم باش،ریتا که دشمنمون نی_

 نفس عمیمی کشید که ریتا گفت:

 حك با جفتته،سوده با ندونم کارش هردوتاشون رو توی خطر انداخته._

 برو بیرون،الوند باید امشب برگرده._

دادمهر دوباره تلفنش رو برداشت و ریتا یدون هیچ حرفی از اتاق بیرون رفت،الؾ هم ؼیب شد.

تش گذاشتم.به چشم های طوفانیش زل زدم که خواست شماره الوند رو بگیره که دستم رو روی دس

 گفت:

الوند باهوش ترین آدمیه الوند باید برگرده رام،این راهش نیست.تا کی باید از هم دور بمونیم؟هان؟_

که تاجاال دیدم،اون باید برگرده اینجا.ریتا میخواد اینجا حکومت کنه،ولی اون جادوگر اژدها 

 نیست.میفهمی چی میگم؟

 و گفت: بود،دستم رو از روی دستش برداشتم که بوسه ی کوتاهی روی لبم نشوندحك با دادمهر 

 برو سریع دوش بگیر و لباست رو عوض کن._

 بعد به رادمان نگاه کرد و ادامه داد:

 میذارمش روی تخت._

سری تکون دادم و سریع به سمت حمام رفتم.بوی شدید خون باعث شده بود سردرد وحشتناکی به 

 .سراؼم بیاد

❊❊❊ 

 بهین:

سبز تیکه چوبی که تو دستم بود رو دلشوره ی عجیبی داشتم،اما سعی میکردم نادیده اش بگیرم.

.تمریبا ،کتابی که الزم داشتم رو از روی میز با لدرت ذهنم بلند کردمبرق اتاق رو روشن کردمکردم،

 تمام لدرت هام رو تمویت کرده بودم.

کالفه از جلوی شومینه بلند شدم،به سمت مرکز کنم.درست تاحساس خیلی بدی داشتم،نمیتونستم 

 .پنجره رفتم و بازش کردم

سعی کردم آروم باشم. چند ولتی میشد هوای سرد و مطبوعی وارد اتاق شد،نفس عمیمی کشیدم و 

 داشتم.بعضی ولت ها نفسم رو بند میاورد.که از اتالم بیرون نرفته بودم،احساس دلتنگی شدیدی 

 ،سر سفید اژدهام رو لمس کردم و زمزمه کردم:به حلمم نگاه کردم
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 خیلی دلم میخواد ببینمت._

به سمت در برگشتم،رامش به در تکیه داده همون لحظه تمه ای به در خورد و بعد بالفاصله باز شد.

 ،سریع به سمتش رفتم و پرسیدم:بود و بهم نگاه میکرد.دلشورم بیشتر شد

 چی شده؟_

 گفت:رامش سرش رو پایین انداخت و 

 ،الوند داره برمیگرده!اوضاع اینجا از کنترل خارج شده_

خوشحالی وصؾ نشدنی ای زیر پوستم دوید و لبخند بی اراذه ای رو روی لبم نشوند.رامش سرش 

 رو باال آورد،نگاهش میگفت خبر های خوبی نداره.

 سوده از اینجا رفت بیرون._

تا متوجه منظورش بشم.انگار الیه ای جلوی چند بار پشت سر هم پلک زدم لبخندم رو لبم ماسید.

 دیدم رو گرفته بود.آروم زمزمه کردم:

 ...خب_

 بهش حمله کردند،ولی نگران نباش چیزیش نشده،فمط..._

 کجاست؟_

 ...بهین رادمان_

 حرفش رو خورد،از فکر چیزی که میخواست بگه یخ کردم.به رامش نگاه کردم و گفتم:

 !حرؾ بزن لعنتی،نصؾ جونم کردی_

خب،رادمان به خاطر سوده رفت اون بیرون.اونجا بهش حمله کردن و خنجری که جادوی سیاه _

 .داشت رو وارد للبش کردند

هین بلندی کشیدم و دستم رو روی دهنم گذاشتم.چشم هام از این گشاد تر نمیشد،نفسم بند اومده 

 خت و گفت:بود.ناباور یک لدم عمب رفتم و به رام نگاه کردم.سرش رو پایین اندا

 ت،ولی هنوز به هوش نیومده.ممکنه اصال به هوش نیاد بهین،اوضاع اینجا خیلی بهم ریخته.زندس_

 سوده کجاست؟_

 کنار رادمان._

.دستام و مشت عصبانی بودم،از بی عملی خواهری که فکر میکردم خیلی عالل تر از این حرفا باشه

 کردم و ؼریدم:

 بریم پیششون._

در کمال تعجب در اتاق بؽلی رو باز کرد،چطور صداشون رو رفت بیرون. رام در رو باز کرد و

و من ترجیح دادم شنواییم رو  آخرین صدایی که از اتاق رامش میومد،صداهای جالبی نبودنشنیدم؟

 .کنار تخت ایستادم و به صورت بی رنگ رادمان نگاه کردم،للبم فشرده شدکنترل کنم.



 Zahra.sknنویسنده: رلص تاریکی

232 
 

 دستش رو بین دستاش گرفته بود و صدای فین فینش میومد.سوده هم کنارش دراز کشیده بود و 

 حدس زدن اینکه جفت سوده،رادمانه کار سختی نبود.

دوباره عصبانیتم برگشت،اخمام و ده به سمتم برگشت،دماؼش و چشم هاش لرمز شده بود.سو

 کشیدم تو هم و گفتم:

 بلند شو._

 متمابال اخم کرد و روی تخت نشست.

 ناامیدم کردی سوده._

 پوزخندی زد و گفت:

 تو به چه حمی از من ناامید میشی؟هان؟_

 منظورت چیه؟_

 دستش رو تو هوا تکون داد و گفت:

 برو بیرون،اینجا چیزی برای تو وجود نداره._

 عصبانیتم بیشتر شد،بازوش رو گرفتم و از تخت بیرون کشیدمش و تمریبا داد زدم:

همه بهت گفتن اون بیرون فعال برای ما هان؟کی انمدر احمك شدی که تنها بری اون بیرون؟_

 خطرناکه،کجاشو نفهمیدی؟؟؟

 با ضرب بازوش رو از دستم بیرون کشید و داد زد:

هیچ کس و نداشتم تو این دوماهه اینجا زندانی ام،به خاطر تو،به خاطر این حلمه مسخره._

 مدت،همیشه همینه.

 داد:با دست به رامش اشاره کرد و با همون تن صدا ادامه 

 رامش که همش با دادمهر بود،حتی یکم هم نمیتونستیم با هم تنها بمونیم و حرؾ بزنیم._

 به من اشاره کرد و صداش رو باالتر برد:

تو چی؟هرولت توی شرایط سختی لرار میگیری مثل احمما خودت و توی اتاق حبث _

 .میکنی،هرچمدر هم من دورت بال بال بزنم،من رو نمیبینی

 رو کشید و با گریه داد زد: یعمه تیشرتش

 کجاشو نمیفهمی؟داشتم اینجا خفه میشدم،داشتم میمردم._

 جلوتر اومد و انگشت اشارش رو محکم روی سینم کوبید و اروم گفت:

و از همه  هرولت بهت نیاز داشتم،نبودی.دختر لوس مامان و بابا که با کوچیکترین چیزی میشکنه_

 .خیال راحت همه رو پس بزنه.خیلی خودخواه و لوسی بهین انتظار داره بیان سمتش و اونم با

 صاؾ ایستاد و به رادمان نگاه کرد و زمزمه کرد:
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 .برید بیرون،خودم از پس همه چیز برمیام_

حرؾ هاش مثل تیری توی للبم فرو رفته بود و اجازه نمیداد حرکت کنم.خشکم زده بود،تمام لحظه 

ولتی پدر و مادرمون رو از نم مرور کردم.حك با سوده بود،هایی که سوده رو پس زده بودم توی ذه

 دست دادیم هم من خودم رو تو اتاق حبث کردم و تنهاش گذاشتم.

اشک توی چشم هام حلمه زد،سوده روی تخت نشست و موهای رادمان رو از روی پیشونیش کنار 

 ،موها دوباره به حالت لبل برگشتن.زد

 جلوتر رفتم و شونش رو لمس کردم.

 سوده._

 بیرون کشید و زمزمه کرد: شونه اش رو از زیر دستم

 برو بهین،االن اصال نمیتونم._

رامش شونم رو گرفت،بهش نگاه کردم که دستم رو توی سینم جمع کردم و با گریه بهش نگاه کردم.

 و من رو به سمت در راهنمایی کرد. چشم هاش رو چند لحظه روی هم گذاشت

 ن،به رامش گفتم:ق رفتیم بیرواولتی از ات

 من چیکار کردم؟حك داره رام،خیلی ام حك داره._

 بهین. آروم باش_

 رادمان کجاست؟_

یهو للبم با سرعت با صداش للبم کنده شد و برای چند ثانیه نزد،بوی عطرش توی بینیم پیچید.

 نمیزد.صدای للب اون هم میومد،ولی مال اون به اندازه من تند دیوانه واری شروع به تپیدن کرد.

سریع از جلوم رد شد و بدون رامش با سر به اتاق اشاره کرد،الوند جرات نداشتم به پشتم نگاه کنم.

 اینکه حتی نیم نگاهی بهم بندازه وارد اتاق شد.

.شونه هاش پهن تر شده بود،موهای للبم از اینهمه بی توجهیش تیر کشید،از پشت بهش نگاه کردم

 فرفریش رو کوتاه کرده بود.

و محکم بؽلش کرد و زد زیر گریه.الوند هم متمابال بؽلش  ه با دیدن الوند از روی تخت بلند شدسود

 کرد و زیر گوشش زمزمه کرد:

 آروم باش،هنوز داره نفس میکشه._

الوند روی تخت نشست و دستش صداش،دلم برای صداش تنگ شده بود.سوده آروم ازش جدا شد.

مشخص شد.لبال همچین زخم بزرگی روی دستش رو روی صورت رادمان گذاشت که عالمت 

 خدای من تو این دوماه چه بالیی سرش اومده بود!عالمتی نداشت،

 دست آشنایی روی شونم نشست و من رو به سمت خودش برگردوند.ریتا لبخندی زد و گفت:

 بهتره فعال بری به اتالت بهین._
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بازوم رو نوازش زیادی پیدا کرده بود.و برام ارزش  توی این دوماه،خیلی به هم نزدیک شده بودیم

 کرد و ادامه داد:

 برو عزیزم._

 صدای الوند،بند دلم و پاره کرد:

 الزم نیست،میتونم کنترلش کنم._

.تک تک اعضای صورتش رو از نگاه بی اراده به صورتش نگاه کردم،ته ریشش یکم بلند شده بود

شروع به صحبت کرد،بی اراده نگاهم به ولتی گذروندم ولی جرات نداشتم به چشم هاش نگاه کنم.

 لبهاش کشیده شد:

 .همه رو جمع کن_

ریتا سری به تعظیم برای الوند خم کرد و سریع رفت.با تعجب به مسیر رفتن ریتا نگاه میکردم که 

 زمزمه آرومش رو شنیدم:

 درستش میکنم.بهت لول میدم همه چیز رو درست میکنم.میدونم میشنوی،_

،نگاهی به لدرت و التدارش رو هنوز هم حس میکردمشتم،دیگه اونجا نبود.ولتی به سمتش برگ

و به اتالم اتاق انداختم.سوده دوباره کنار رادمان دراز کشیده بود،نفسم رو کالفه بیرون دادم 

 .برگشتم. دیگه نمیتونستم اون دختر لوس و خودخواه باشم

❊❊❊ 

 رادمان:

توی خواب و نمیتونستم چشم هام رو باز کنم. نفس های گرمی رو روی گردنم حس میکردم،ولی

 .بیداری بودم،روی صندلی سفیدی نشسته بودم

لباس هام هم سفید کامل بود،آدم ها بی توجه به هم از کنار همدیگه رد میشدند.بعضی هاشون 

لباسشون مثل من سفید بود و بعضی ها هم لکه های کوچیکی روی لباسشون داشتن.چند نفر هم کال 

 .اه تنشون بودلباس سی

ولتی نفس میکشیدم،عطر سوده بینیم رو پر میکرد.ولی هرچمدر اونجا دنبالش گشتم،پیداش 

 پاهام درد میکرد.للبم تیر میکشید،نمیدونستم کجام.خسته شده بودم از گشتن،نکردم.

 و خواستم بلند شم که با شنیدن صداش روی صندلی میخ کوب شدم: کسی کنارم نشست،اهمیت ندادم

 دمان،عشمم!را_

،للبم کنده شد.نفسم بند اومد،یعنی من مرده بودم؟لبخند زیبایی با تعجب به سمت صاحب صدا برگشتم

 ..کامل به سمتش چرخیدمزد،به زیبایی همون گذشته ها

 تو..._

 دستش رو روی صورتم گذاشت و زمزمه کرد:

 ته،تمومش کن.کافیه رادمان،عذاب وجدانت نسبت به من جلوی جفت شدن با جفتت رو گرف_
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 اخمام و کشیدم تو هم و گفتم:

 متوجه منظورت نمیشم._

 یه ابروش و باال انداخت و با خنده گفت:

 مطمئنی!؟_

 نه،مطمئن نبودم،چون دلیما فهمیدم چی میگه.

 .راد،تو نمیتونستی اونمولع برام کاری کنی_

 لبخندش بزرگتر شد و ادامه داد:

 یرسیدیم تو نمیتونستی در برابر جفتت مماومت کنی.تازه من جفتت هم نبودم،اگه به هم م_

 ولی آنا..._

 .تو ممصر مرگ من نبودی!هیس،فمط رهام کن راد.دیگه نمیتونم شاهد عذاب کشیدنت باشم_

 :بوسه ای روی گونم نشوند.لطره اشکی بی اراده از چشمم چکید

 من متاسفم آنا،کاش میتونستم نجاتت بدم._

 .توهم خودت رو ببخشتمومش کن،من بخشیدمت پس _

صورتم رو از اشک پاک کرد و حس کردم از بند رها شدم،نفس عمیمی کشیدم و به آنا لبخند زدم.

 گفت:

 .ولتشه برگردی،هنوز کارت تموم نشده_

 زمزمه آنا رو شنیدم:بدنم داغ شد،حس کردم 

 روحم رو فدای برگشتنت میکنم،به جای من هم زندگی کن._

 میشد.دستم رو به سمتش دراز کردم و فریاد زدم:در همون حین،کم کم محو 

 ـــه....ن_

که توی فضا پخش شد باعث شد چشم هام رو ببندم و دستم رو جلوی چشمهام  نور زیادی

 ی نور از بین رفت،چشمهام رو باز کردم.بگیرم.ولت

دستم  و سرمی به کمی گیج بودم،به اطرافم نگاه کردم،تواتاق خودم بودم.تمام تنم خشک شده بود

 وصل بود.

و  یک طرؾ بدنم احساس سنگینی میکردم،ولتی سرم رو برگردوندم با صورت سوده مواجه شدم

بینیم به نیش برخورد کرد.ضربان للبم به شدت باال رفت و همون لحظه چشم هاش باز شد و با 

 گیجی بهم نگاه کرد.

دستش رو باال آورد و چند بار پشت سر هم پلک زد و اخم کرد،سریع روی آرنجش بلند شد و 

چشمم رو محکم بستم،یک دستم زیر سرم بود و دست مستمیم فرو کرد تو چشمم.آخ بلندی گفتم و 

 دیگم دور کمر سوده.
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سرم رو به سمت سوده خم کردم و چشمم رو به لفسه سینش فشار دادم نمیدونستم به کجا پناه ببرم،

 ه کرد:بلکه از دردش کم شه.صدای ترسیدش رو شنیدم که زمزم

 والعا برگشتی؟_

 حاال چشمم آروم تر شده بود،سرم رو بلند کردم و یک چشمی بهش نگاه کردم که سریع گفت:

 .ببینم چشمت و!معذرت میخوام،نمیخواستم دست تو چشمت بکنم_

و خواست چشمم رو چک کنه که انگار شوکه شد.دوباره بهچشمام  دستش رو روی صورتم گذاشت

 نگاه کرد و گفت:

 یکی دیگه خواب نیست مگه نه؟ این_

 سعی کردم لبخند بزنم.

 سالم،چه استمبال گرمی!_

تک تک اجزای صورتم رو از نگاه گذروند،نفس هاش از سر هیجان تند شد و لحظه بعد جیػ بلندی 

 کشید و محکم بؽلم کرد که درد وحشتناکی توی بدنم پیچید و آخ بلندی گفتم.

 سریع با ترس ولم کرد و گفت:

 ..معذرت میخوام...خب...من._

 دوباره دستش رو به سمت صورتم آوردم و ادامه داد:حاال روی تخت نشسته بود،

 خیلی منتظرت بودم._

 نفسم رو بند آورد.اشک توی چشم هاش حلمه زد.صدای بؽض آلودش 

 والعا برگشتی؟_

برای اش بود،دستم رو روی صورتش گذاشتم و پایین کشیدمش.نگاهم به لب هنتونستم طالت بیارم،

 یک لحظه به چشم هاش نگاه کردم که زمزمه کرد:

 میدونم اینم رویاس!_

سرازیر شد که هر و لب هاش رو روی لب هام گذاشت،انرژی زیادی از اتصال لب هامون به بدنم 

 لحظه ضعفم رو کمتر میکرد.من رو نمیبوسید،فمط لب هاش رو روی لب هام دوخته بود.

رو برداشت و آروم چشم هاش رو باز کرد،ولتی چشم های باز من رو بعد از یک دلیمه لب هاش 

 دید،نگاهش رنگ تعجب گرفت.

.چند ثانیه بعد از تخت پایین رفت،لبخند سریع صاؾ نشست و دستش رو روی لب هاش گذاشت

 بزرگی رو پشت دستش پنهان کرده بود:

 الوند حتما خوشحال میشه.اوم،خبر بدم.من...میرم به بمیه..._

 ند؟کی برگشته بود؟لبل از اینکه از اتاق بره بیرون پرسیدم:الو

 چمدر بیهوش بودم؟پیوند کامل شده؟_
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 دستش رو روی دستگیره در گذاشت و گفت:

 ولی جفتشون دیگه دارن دیوونه میشن. یک ماه،و نه هنوز کامل نکردن_

 :داش رو شنیدمیک ماه؟یک ماه من بیهوش بودم؟چه چیز هایی رو از دست داده بودم.دوباره ص

 به خودت فشار نیار،االن برمیگردم._

.دادمهر با ترس به سوده نگاه کرد که به محض باز کردن در،دادمهر و همایون وارد اتاق شدند

 به سمت من نگاه کرد و گفت:لبخند بزرگ سوده رو دید.

 خدا لعنتت کنه!_

لبخندی بهم زد و محکم د بشینم.با تعجب بهشون نگاه کردم،همایون سریع تر کنارم رسید و کمکم کر

 بؽلم کرد.دردم کمتر شده بود،شاید هم سوده خیلی محکم تر بؽلم کرده بود.

❊❊❊ 

 الوند:

سه ذهنم درگیر بود. ولی هنوز میگذشتروی مبل تک نفره ی پشت پنجره نشسته بودم و ساعت ها 

 از اینجا رفتم رو یادمه:هنوزم اولین روی که ماهی که گذشت،برای من هر ثانیش انگار یکسال بود.

جلوی کلبه ایستادم،کسی داخل نبود.منتظرش موندم،بعد از یک ساعت باالخره از پشت کلبه بیرون “

 اومد و گفت:

 اینجا چی میخوای الوند؟_

 اومدم که بمونم._

 دستش رو تو هوا تکون داد و از چند پله ی جلوی کلبه باال رفت و در همون حال گفت:

 در تو نمیبینم.برگرد،من چیزی _

 چند لدم جلوتر رفتم،ناخودآگاه صدام رنگ التماس گرفت.

 بهادر لطفا،من میخوام تو بهم آموزش بدی.خواهش میکنم!_

 از روی شونه بهم نگاه کرد و گفت:روی دومین پله مکث کرد.

 چه اموزشی؟_

 صاؾ ایستادم،با اینکه برام سخت بود ولی گفتم:

 ارم.برگزیده بودن رو ندمن لیالت _

 سریع و بدون فوت ولت گفت:

 میدونم._

 راهی نداشتم،من کمکش رو میخواستم.

 بهم کمک کن._
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 پوزخندی زد و گفت:

برگرد همونجایی که بودی،اگه تا االن فکر میکردی من به درد هیچ کاری نمیخورم،پس از االن به _

 .برگرد تو سوراخت پسر جون!بعد هم همین فکر رو بکن

 دونستم سخت گیره ولی فکرشم نمیکردم در این حد باشه.نالیدم:کالفه شده بودم،می

 .به خاطر روح مادرم!محض رضای خدا بهادر،تو پدربزرگ منی_

 کامل به سمتم چرخید و فریاد زد:

 دهنت رو ببند پسره ی خیره سر!_

 دوباره نگاه عصبیش رو به من دوخت و ؼرید:و با دلت به اطرافش نگاه کرد.

 بیا تو کلبه._

 زیر لب زمزمه کرد:و 

 !"احمك_

.ولتی دید فمط این خاطره،بعد از سه ماه لبخند روی لبم میاورد،با اینکه بهادر تحمیرم کرده بود

 :یوونه شددتونستم از نیروی شفاگریم استفاده کنم،تمریبا 

،هرزگاهی درختی رو سبز نشسته بودم و به جنگل رو به روم خیره شده بودمبه روی ایوان کل“

 م بعد به حالت لبل برمیگردونمش.میکرد

 چیکار میکنی؟_

،دوباره درخت رو با صدای بهادر به خودم اومدم و بهش نگاه کردم.دل تنگی داشت دیوونم میکرد

 سبز کردم.بهادر به درخت نگاه کرد،شات گان رو روی کتفش جا به جا کرد و از پله ها پایین رفت.

ری ازم ایستاد و من رو نشونه گرفت.با تعجب و ترس به رفتنش نگاه میکردم که تو فاصله ده مت

 سریع از جام بلند شدم و داد زدم:

 چیکار میکنی؟_

 لوله شات گان رو روی من تنظیم کرد و داد زد:

 میخوام ببینم چند مرده حالجی._

و لحظه ی بعد،به سمتم شلیک کرد.صدای وحشتناکی تو گوشم پیچید و بعد درد وحشتناک تری توی 

 خش شد.از شدت ضربه به دیوار برخورد کرد و روی زمین افتادم.بدنم پ

دستم رو روی زخم به سرعت لباسم خیس شد،به بازوم نگاه کردم که خون ریزی شدیدی داشت.

 گذاشتم تا جلوی خون ریزیش رو بگیرم،اون عوضی والعا بهم شلیک کرده بود.

 اسؾ تکون داد و گفت:ولتی باالی سرم ایستاد،سری به ت

 تی نمیتونی یک تیر رو منحرؾ کنی بچه.ح_

 در حالی که وارد کلبه میشد ادامه داد:
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و خودت رو ترمیم کن.لبلش بیا تو تا بوی  تیر رو در بیار و تنها نیرویی که داری رو به کار بگیر_

 خونت پخش نشده.

مطمئن .در رو باز گذاشت،به زحمت از روی زمین بلند شدم و لبخندی بی اراده روی لبهام نشست

 ”بودم میتونم از پسش بربیام.

دستم رو روی بازویی که تیر خورده بود کشیدم،هنوز هم کمی ماهیچه ام چاله بود،خودم اجازه دادم 

یادم بمونه چمدر سختی کشیدم.نگاهم کشیده شد به زخم روی دستم،  میخواستم.جاش بمونه روی تنم

 باز هم لبخندی روی لبم نشست:

با لدرت کنترل حرکت اجسای میتونم از گلوله جون سالم به در ببرم و زمانی که بهادر بهم گفت که “

میتونم به راحتی حرکت خون اشام هارو تشخیص بدم.یک بتونم از گلوله جون سالم به در ببرم،

 و ببینم و منحرفش کنم.هفته تمام طول کشید تا تونستم مسیر تیر ر

یک هفته ای میشد که بهین ین رو مدیون بهادر بودم.و ا دیگه چشمم عادت کرده بود به سرعت باال

 هر لحظه احساساتم شدید تر میشد ولی من لوی تر از این حرفا بودم.رو ندیده بودم،

 چیکار میکنی؟_

و اشاره  به بهادر نگاه کردم که لیوان چای به دست روی صندلی نشست.چای رو جلوی من گذاشت

 کرد بخورم.ادامه داد:

،ولی هنوز جا داره.لدرت بی رو به حد باالیی برسونی درت کنترل اجسامامروز تونستی ل_

 انتهاست،میدونی که!

سری تکون دادم و لیوانم رو برداشتم،هنوز هم خشک و جدی بود ولی نه مثل اولین باری که 

 رعد و برلی زد و نم نم بارون روی ایوان رد انداخت.بهادر بهم نگاه کرد و گفت: دیدمش.

 .صاعمه بگیریمیخوام یه _

 با تعجب بهش نگاه کردم که به آسمون اشاره کرد و گفت:

 .،تا اون مولع ولت داری برام یه صاعمه بگیریهتا آخر هفته بارون_

 ولی چطوری یه صاعمه بگیرم؟این کار ؼیرممکنه!_

 پوزخندی زد و گفت:

 نی.الکتریسیته یکی از نیروهای توئه،به نظرم خیلی راحت میتونی این کارو بک_

 چطوری؟_

 دستش رو باال گرفت و گفت:

 میکشی.به همین راحتی،با این کار مسیر صاعمه رو به سمت خودت _

رعد و برق دیگه زد،نگاه بهادر بهم میگفت همین االن بلند شو و تکون بده برو یه صاعمه کوفتی 

لتی صدای رعد اومد ،یکم از کلبه فاصله گرفت،وبرام بیار.از جام بلند شدم و از پله ها پایین رفتم

 میدونستم چند ثانیه بعدش برق هم میاد.
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،به محض زدن برق،مسیرش منحرؾ شد و مستمیم به سمت دستم رو به سمت آسمون دراز کردم

 من اومد.

،انگار تمام رگ های بدنم درحال سوختن بودند.به دستم نگاه درد بی اندازه ای توی بدنم پخش شد

گ هام سیاه شده بود و هرلحظه آرزوی مرگ میکردم.دردش از کرد،درست حدس زده بودم،تمام ر

 وحشتناک هم گذشته بود.

 بهادر باالی سرم ایستاد و گفت:

و دوبار امتحان کن.تا یک صاعمه رو بین دستات نگرفتی،حك  بچه ی احمك،خودت رودرمان کن_

 نداری وارد کلبه بشی وگرنه با شات گان یه تیر توی مؽزت خالی میکنم.

به زور کؾ یکی از دست هام رو روی للبم گذاشتم و از همونجا شروع به رو کشید و رفت.راهش 

،زخم عمیك و دردناکی داشت و ترمیم بدن دردناکم کردم،دستی که رو به اسمون دراز کرده بودم

 ”لبخند دردناکی زدم و مشؽول ترمیم شدم.انگار درونش به جای خون،مواد مذاب میجوشید.

ومن دوستش داشتم.ولتی تونستم یک صاعمه  تم کشیدم،شبیه شاخه درخت بوددستی روی زخم دس

 از آسمون بگیرم و بین دست هام محبوس کنم،باالخره اجازه داد وارد کلبه بشم.

چهار روز تمام زیر بارون موندن،اون هم با یک وعده ؼذا کاری کرده بود از لحاظ جسمی ضعیؾ 

و در کمال تعجب تونستم برق کلبه رو به  وم رو امتحان کردم،اما ولتی وارد کلبه شدم سریع نیربشم

 راحتی لطع و وصل کنم.

رلم زدیم.روز اخری که پیشش بودم،کنار هم روی پله ها در کنار بهادر  رو خاطرات زیبا و دردناکی

 :نشسته بودیم و چای میخوردیم

چای و کنار بهادر به جنگلی که حاال حس میکردم عین خونه ام دوستش دارم زل زده بودم “

مینوشیدم. دو هفته ای میشد که تمام نیروهام فعال شده بود،اونم به لوی ترین شکل ممکن و من 

 این رو فمط و فمط مدیون بهادر بودم.

از ولتی آموزشم تموم شده بود،بهادر چند راه حل در مورد بهین بهم یاد داد تا به کمک اون ها 

 رو کامل نکنم.کنارش دووم بیارم و پیوند بتونم 

 کی برمیگردی پسرم!؟_

لفظ پسرمی که برام به کار میبرد،توی گوشت و استخوان و روحم نفوذ میکرد و به للبم آرامش 

 بزرگی هدیه میکرد.

 .نمیدونم_

احساس پدر بودن بهم منتمل میکرد.نگاهش بدجور من بهش نگاه کردم،این مرد از پدرم هم بیشتر 

 رو یاد مادرم می انداخت.

 چیه پسر؟چیزی روی صورتمه؟_

 این رو گفت و دستی به صورتش کشید.لبخندی زدم و بی اراده گفتم:

 بهادر میتونم بهت بگم پدربزرگ؟_
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دستش از حرکت ایستاد و با تعجب بهم نگاه کرد.چه سالهایی میتونستم کنارش باشم و این کار رو 

 رحالی که بلند میشد گفت:اخم هاش رو کشید تو هم و دستش رو به زانوش گرفت.دنکردم.

 ،ولتشه کم کم برگردی!تلفنت رو روشن کن_

 ایستاد و خواست بره داخل که گفتم:

 .به خاطر همه چیز ممنونم پدر بزرگ_

ایستاد،بعد از کمی مکث به سمتم چرخید،حلمه اشکی توی چشم هاش نشسته بود.سری تکون داد و 

 زمزمه کرد:

 ار.دفعه بعد،دادمهر رو هم با خودت بی_

 لبخندی زدم و بهادر وارد کلبه شد."

از اون روز نحس،حدود یک ماه میگذشت و رادمان هنوز بهوش نیومده بود.نمیتونستم سوده رو 

 ،من میدونم تنهایی چطوریه و چجوری میتونه عمل از سرت بپرونه.ممصر بدونم

ا دیدمش،للبم برای چند ولتی برای اولین بار بعد از دومسعی میکردم اصال با بهین رو به رو نشم،

 ثانیه نزد.جدا از ماجرای پیوند،من لعنتی عاشمش شده بودم.

خیلی از کار هارو جلو انداختم.جای مناسبی رو برای رده چهار پیدا کردم،آسیب پذیر توی این یکماه،

 میتونستن از پس اونها بربیان.ترین رده،رده چهار بود و اون حرومزاده ها خیلی راحت 

رده چهار رو جای امنی مستمر کرده ماری و راس هم هماهنگ کرده بودم،اون ها هم  با سزار و

بودند و این کارشون باعث شده بود بمیه رهبران هم ازشون تملید کنند و به این ترتیب،تونسته بودم 

 .یه کار مفید انجام بدم

بین بمیه گروه ها،برگزیده تصمیم گرفتم گارد امنیتی رو فمط از رده اول انتخاب کنیم،اون سه نفر هم 

 تکمیل پیوند،به گارد بپیوندند.د که بعد هارو انتخاب کرده بودن

با صدای در از افکارم دست خودم رو با کار سرگرم کرده بودم ولی للبم بی تاب بود،بی تاب بهین.

 کشیدم.

 بله!_

حالم بدتر  زیر گریه در باز شد و سوده وارد اتاق شد،ترس بدی به دلم افتاده بود و ولتی سوده زد

 شد.با گیجی از روی صندلی بلند شدم و به سمتش رفتم:

 سوده!_

 بازو هاش رو بین دستام گرفتم،بهم نگاه کرد و گفت:

 رادمان..._

،نفس عمیمی کشیدم و هك هك کوتاهی کرد،جونم به لبم رسید.با دیدن لبخند کوچیکی روی لب هاش

 محکم بؽلش کردم که گفت:

 ند.بهوش اومد الو_
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 و متمابال بؽلم کرد.سوده و رامش برام عین خواهری بودند که هیچ ولت نداشتم.

 پس اینجا چیکار میکنی؟_

 خودش رو از بؽلم بیرون کشید و گفت:

 اومدم بهت خبر بدم._

 در اتاق رو باز کردم.سوده سریع رفت بیرون و منم دنبالش راه افتادم.لبخندی زدم و 

❊❊❊ 

 بهین:

 اومده.رادمان به هوش _

کنار در ایستاده بود و نگاهش روی من به ریتا نگاه کردم.سرم رو از روی کتاب بلند کردم و 

 دوباره به کتاب نگاه کردم و زمزمه کردم: میچرخید.

 میدونم،صداشون رو شنیدم._

 نمیخوای بری پیششون؟_

 ولی خودم رو کنترل کردم. جوابم یک نه بزرگ بود

 چه نیازیه؟_

 تو..._

تمریبا تنها کسی بود که هر و  تفاوتم رو بهش دوختم،تو این مدت اون بهترین دوستم بود نگاه بی

 گسترش بدم.رو لدرت هام بهم کمک کرد تا بتونم ثانیه کنارم بود.

 به من نیازی نیست._

،دستش رو ریتا کنارم نشستهیچ تمرکزی برام بالی نمونده بود.دوباره به کتاب چشم دوختم،ولی 

 اشت و گفت:روی شونم گذ

 داری اشتباه..._

 کی اهمیت میده اشتباه میکنم یا نه؟_

 تن صدام یکم باال رفت،ریتا چشم هاش رو بست و از کنارم بلند شد.دست هاش رو باال برد و گفت:

 .خیلی خب،هرجور خودت راحتی_

مشخص  .کتاب رو محکم بستم و روی تخت انداختم.دلیل این رفتار هام کامالو از اتاق رفت بیرون

بود،سوده راست میگفت من یه دختر لوس بودم که دلم میخواست همه چیز طبك خواسته ی من 

که همه درگیر کارهای خودشون بودند،کامال  باشه و همه فمط به من توجه کنن.توی یک ماه گذشته

 .من رو نادیده گرفتند



 Zahra.sknنویسنده: رلص تاریکی

243 
 

نه که نخوام کاری بودم.نمیتونم به هیچ کس خرده بگیرم،تنها کسی که هیچ کاری انجام نداد من 

 ،نه.انجام بدم

هیچ کاری رو بهم محول نکردند،چون همه میخواستن تا حد امکان من و الوند از هم دور 

 رئیس بود،پس رئیس هم موند. بمونیم.الوند از اول

خب من اون کسی بودم که خودش و حبس کرد تا از ارتباط چشمی جلوگیری بشه.نفس و من!

تخت بلند شدم.کؾ دست هام عرق کرده بود،به شدت دلتنگ بودم و از این  عمیمی کشیدم و از روی

 ر.دلتنگی متنف

برؾ همه جارو پوشونده در همون حال به سمت پنجره رفتم. و دست هام رو به شلوارم کشیدم

خودم رو بؽل کردم و یاد بازار شلوغ تهران،لبخند بزرگی روی بود،االن توی ایران نزدیک عید بود.

 د.لبم نشون

.بابا یاد مادرم توی ذهنم کمرنگ شده بود و این موضوع باعث شد عذاب وجدان به سراؼم بیاد

همیشه همه چیز هول محور من میچرخید،به جز همیشه ماهی گلی میخرید،چون من دوست داشتم.

 !این یکم ماه گذشته

.چشم هام رو ددردی توی سرم پیچیبی اراده یاد روز اولی که اینجا بودم توی ذهنم جون گرفت،

 بستم و لبه ی پنجره رو گرفتم تا از افتادنم جلوگیری کنم.

دستم و به سرم گرفتم و سعی کردم از درد جیػ خاطراتی توی ذهنم بود که مال من نبودند.

 ،مردی که نمیشناختمش.تصاویری از یک مرد به سرعت از ذهنم عبور میکردندنکشم.

و لحظه ای بعد،روی یک صورت متولؾ  میشدنرد  مثل فیلم کوتاهی به سرعت از جلوی چشمم

،زمان متولؾ هیچ چیزی رو حس نمیکردمانگار همه چیز از حرکت ایستاد،حتی ضربان للبم. شد.

 شده بود.

به باال نگاه کردم،مرد بزرگی من رو در توی آؼوش گرم و امنی بودم.،آروم چشم هام رو باز کردم

 !...آؼوش داشت.صبر کن ببینم،یعنی من انمدر

 خدای من،این خاطره مربوط به بچگی من بود.چطور تونستم اون رو به یاد بیارم!؟

مرد بلند شد و من رو هم با خودش بلند .مرد درحال حرؾ زدن با کسی بود،صداها مبهم بود

 و فمط صدای مرد رو شنیدم: ناگهان همه ی صداهای اطراؾ محو شدکرد،

 جادوگر اژدهاست. دخترم_

 لرگشت و لبخندی شبیه به لبخند سوده رو روی لبهاش داشت.دوباره همه چیز مثو به سمت من ب

 فیلم حرکت کرد،اینبار درد با شدت بیشتری توی سرم نبض میزد.

دوباره روی خاطره ایستاد،اینبار مرد یا بهتر بگم،پدر والعیم در حالی که نفس نفس میزد من رو به 

 و گفت: دست مادرم سپرد

اون بهم گفت که لراره امشب بهمون حمله کنن.اونا بهین رو ،نی از اینجا دور شوتا جایی که میتو_

 میخوان.

 صدای گریه مادرم رو شنیدم:
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 !؟فرهودکجا برم؟من بدون تو چیکار کنم _

 منوچهر بیرون منتظرته،برو._

ن رو چیز چرخید،اینبار نتونستم دووم بیارم.جیػ بلندی کشیدم،برخورد زانوهام با زمی دوباره همه

ولی هیچ دردی از اون ناحیه حس نمیکردم،انگار تمام عصب های دردناکم توی سرم  حس کردم

 جمع شده بودند.

کنار دیوار توی خودم جمع شدم،دست هام رو روی سرم گذاشته بودم بی ولفه جیػ میکشیدم تا 

 شاید این درد لعنتی تموم بشه.

صدای فرو رفتم،دیگه از درد خبری نبود. برای یک لحظه،همه چیز محو شد.توی خلسه ی شیرینی

 آشنایی از کنارم شنیدم:

 فرزند،نگاه کن._

خواستم از جام بلند شم که دستی روی به سرعت چشم هام رو باز کردم و به اطرافم نگاه کردم.

 شونم نشست،لدرت حرکت کردن رو ازم گرفت و گفت:

 .فمط نگاه کن_

.سریع به سمت صندلچه ای رفت و درش رو نگاه کردهمون لحظه پدرم وارد اتاق شد،به اطرافش 

صدایی از سمت در اومد،سریع به اون سمت نگاه و به سمت آتش رفت. باز کرد،مدارکی رو برداشت

 کرد و بعد زمزمه کرد:

 متاسفم دخترم._

گرگ بزرگ سیاهی به همراه سوارش وارد مدارک رو داخل آتش انداخت.همون لحظه در باز شد و 

 ار از روی گرگ پایین پرید،زن لد بلند و زنگ پریده ای بود.اتاق شد.سو

تعامل ترسناکی با چشم دور چشم هاش رگ های سیاهی دیده میشد.رژ لرمز کبودی به لب داشت که 

 هاش برلرار کرده بود و اون رو مخوؾ تر نشون میداد.

لیس زد.زن لبخند زن رو از پشت توی بؽلش گرفت و گردنش رو شکل داد و ؽییر لحظه بعد،گرگ ت

متوجه خونی که روی انگشت هاش بود چندشی زد و به اتش نگاه کرد،دستش رو که باال آورد تازه 

 شدم.یکی از انگشت هاش رو توی دهنش فرو برد و بعد از اینکه خون روش رو پاک کرد،گفت:

 کجاست؟_

ده و درمونده به نظر و به بدنش چسبیده بود.تکی به پدرم نگاه کردم،لباسش از عرق خیس شده بود

 زمزمه کرد:.به زن نگاه نمیکرد،نگاهش به آتیش توی شومینه بود.میومد

 بچه هارو با خودش برد.زنم بهم خیانت کرد،_

پدرم رفت و گلوش رو بین ناگهان با سرعت باد به سمت کرد،بلند،خوش خراش.خنده ی کریهی زن 

اه کرد.والعا میخواست که من این صحنه رو انگشت هاش فشار داد.نفسم بند اومد،به مرد کنارم نگ

 انگار سوالم توی نگاهم خوند:ببینم؟!

 بهم اعتماد کن._
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 پدرم با صدای آرومی گفت:بی اراده به سمتشون نگاه کردم.

 مگه نمیخواستین حلمه...نالص...باشه؟_

گردن  گلوش رو بیشتر فشار داد،چیزی شبیه زبون مار ولی پهن تر/از دهان زن خارج شد و روی

 پدرم کشیده شد.

 تیمور دخترت رو زنده میخواد._

 دماؼش رو به صورت پدر کشید و ادامه داد:

اگه خون کثیؾ شما با خون ما ترکیب بشه،فرزندی که از جادوگر اژدها و رهبر ما باشه.میتونی _

 تصور کنی مگه نه؟

 پدرم از الی دندان های کلید شدش تمریبا ؼرید:

 !نمیدونم کجا بردتشون_

 ،در همون حین گفت:پدرم رو با ضرب ول کرد و به سمت در رفت

 بیاریدش،از این به بعد برای ما کار میکنه._

.زن روی کمر گرگ خزید و با جلوی در ایستاد،مردی که همراهش بود دوباره به گرگ تبدیل شد

 پوزخند به پدرم نگاه کرد و ادامه داد:

 ا بشه.تا زمانی که درخترش پید_

اتاق دوباره خالی شده بود،کم به سرعت باد وارد اتاق شدند و پدرم رو با خودشون بردند.چند نفر 

کم رنگ دیوارها از بین رفت،اثاثیه داخل اتاق رنگ باختند و لحظه ای بعد در سفیدی مطلك فرو 

 آرتا کنارم نشسته بود و من به نیم رخش نگاه میکردم: رفتم.

 پدرم زندست؟_

 د.با خودم زمزمه کردم:سری به تایید تکون دا

 جادوگری که به اونا کمک میکنه... یعنیپس _

 پدرته._

 نگاهم رو ازش گرفتم و به رو به روم نگاه کردم.

 ولی آخه چرا؟_

 فمط خودش جواب این سوال رو میدونه._

واهمه داشتم از دوباره بهش نگاه کردم،سوالی توی ذهنم بود که داشت مؽزم و میخورد.

 ه دل رو به دریا زدم:پرسیدنش.باالخر

 چرا ولتی گوی حمیمت و لمس کردم،بهم گفتی که اون مرده؟!_
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همه ی اون گوی ها،طلسم دارند.طلسمی که مشخص میکنه فرد لمس کننده تا چه حد از حمیمت _

.من بهت گفتم پدرت زندست ولی تو شنیدی که اون مرده،پس مجبور شدم لسمتی رو میتونه بمهمه

 .بدم تا بتونم باهات ارتباط برلرار کنماز روحم و از دست 

 چرا االن؟_

 بهم نگاه کرد و گفت:

،و میخوان از پدرت بر علیه تو استفاده چون اونها فهمیدن که تو کنار الوندی و حلمه کامل شده_

 کنند.

 ایستاد،منم به تبعیت از اون ایستادم.دستش رو روی شونم گذاشت و گفت:

 امشب کاملش کن بهین._

 م در مورد چی داره حرؾ میزنه.با تعجب گفتم:میدونست

 یکی از اعضای حلمه..._

 وسط حرفم پرید و ادامه داد:

 بهم اعتماد کن._

بوسه ی پدرانه ای روی پیشونیم نشند،چشم هام رو بستم و ولتی بازشون کردم با چند جفت چشم 

 نگران رو به رو شدم که همگی نفس راحتی کشیدند و عمب رفتند.

باال کشیدم و به هانیه و همایون به همراه سارا و امیرسام نگاه کردم.هانیه دستش رو خودم رو 

 روی للبش گذاشته بود.با گیجی پرسیدم:

 چی شده؟_

 هانیه سریع گفت:

 دختر نمیگی سکته میکنم اونجوری جیػ میکشی؟تازه میپرسی چس شده؟_

انیه از دستش همایون تمریبا و کمی عمب کشیدش که ههمایون دستش رو روی کمر هانیه گذاشت 

در رفت و به سمتم اومد،بهش که نگاه کردم تازه متوجه ریتا شدم که کنار پنجره ایستاده بود و 

 نگاه نگرانش رو به من دوخته بود.

 خوبی؟_

سری به تایید تکون دادم،تازه یادم اومد که من اتالم رو عوض کرده دوباره به هانیه نگاه کردم.

 لم دلیما وسط این اتاق اونها بود.بودم و حاال اتا

 معذرت میخوام،ترسوندمتون._

 هانیه بؽلم کرد و گفت:

 این چه حرفیه،هممون نگرانت بودیم._
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همشون؟ولی من بمیه رو نمیدیدم.به ساعت نگاه کردم که چهار و چهل دلیمه رو نشون میداد.به 

 پنجره نگاه کردم،هوا تاریک بود.هانیه گفت:

 ساعت چهار صبحه._

 با تعجب بهشون زول زدم و پرسیدم:

 ...یعنی من از صبح_

 هانیه وسط حرفم پرید و گفت:

 آره،بیهوشی.شایدم خواب بودی،در هرحال من یکی که جرات نداشتم از کنار تختت تکون بخورم._

 چرا؟_

به همایون نگاه کرد و براش پشت چشمی نازک کرد که حساب کار دستم اومد.امیر سام کنارم 

 و گفت: ایستاد

 برای استراحت کردن به کمکم احتیاج نداری؟_

 نه،ممنونم.ببخشید به خاطر امروز._

 هانیه بوسه ای روی پیشونیم نشوند و گفت:سری تکون داد و دست سارا رو گرفت و رفت.

 فردا بهت سر میزنم عزیزم._

ر از اتاق رفت لبخندی به مهربونیش زدم.همایون خواست بؽلش کنه که هانیه اجازه نداد و زودت

 بیرون.همایون جلوی در ایستاد و بهم نگاه کرد.صداش توی ذهنم پیچید:

 بمیه کنار رادمانن،کسی صدات رو نشنید.حتی ریتا!_

 همایون هم رفت.سریع به ریتا نگاه کردم که گفت:سری تکون دادم و 

 کسی نمیدونه چه اتفالی برات افتاده،من..._

 وسط حرفش پریدم:

 ت کدوم گوری ان...برام مهم نیس_

با این حال برام مهم بود،خیلی ام مهم بود.انگار کامال فراموشم کرده بودند و این برام دردناک بود.

 ادامه دادم:

 پدرم زندست._

 .منم مثل اون فکر میکردم.چشم های ریتا گرد شد،ابرویی باال انداختم

❊❊❊ 

 دادمهر:
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خیره شده بودم،توی سه ماه تم.به کارت توی دستم پاهام رو باال آوردم و روی میز رو به روم گذاش

اون ها هم به هر دری الوند اجازه سرکشی نمیداد و اخیر عجیب ترین کاری بود که انجام داده بودند.

 بفهمن اینجا چه خبره ولی الوند حسابی بهشون سخت میگرفت.میزدن تا 

ببره.از ولتی به هوش اومده  فمط همچین چیزی میتونست خوشی به هوش اومدن رادمان رو از بین

بود و سوده برای خبر کردن بمیه رفته بود،پیش رادمان برنگشته بود و همین موضوع باعث شده 

 ه.رامش گفته بود باید استراحت کنه تا بتونه تجدید لوا کنه.بود رادمان به شدت عبوس باش

چند سال گذشته  چند ساعتی میشد که رامش رو ندیده بودم،ولی این چند ساعت برام عین

بود.مطمئن بودم که احساساتم ربطی به جفت بودنمون نداشت،من از اولین روزی که دیده بودمش 

 بهش جذب شده بودم.دوباره فکرش باعث حواس پرتیم شده بود.

باید با الوند حرؾ میزدم،نمیتونستیم این دعوت رو رد پوؾ کالفه ای کشیدم و از پشت میز بلند شدم.

 درت اصلی الوند بود ولی اونا لدرت این رو داشتن که بمیه رو علیه ما بشورونند.کنیم.درسته ل

دوباره به کارت نگاه کردم،تولد بهونه خوبی بود برای بیرون کشیدن ما و آسیب پذیر کردنمون ولی 

 از طرؾ دیگه،بیرون نرفتنمون به بمیه نشون داده بود که ما تا چه حد محتاط و ضعیفیم.

 ن رفتم که با الوند سینه به سینه شدم.لبخندی زدم.از اتاق بیرو

 _سالم،داشتم میومدم پی...

من رو کنار زد و با اخم وارد اتاق شد.سریع پشت سرش وارد اتاق شدم،روی صندلی نشست و 

آرنج هاش رو روی زانوهاش گذاشت و سرش رو به دستاش تکیه داد.با تعجب توی چهارچوب در 

 میکردم. ایستاده بودم و بهش نگاه

 _چی شده؟

نگاهش رو باال کشید و بهم نگاه کرد.چشم هاش لرمز شده بود و رگ گردنش بیرون زده 

 بود.صدای خش دارش گوشم رو پر کرد:

 _بعضی ولتا...

 از روی صندلی بلند شد و پشت پنجره ایستاد و ادامه داد:

 کنترلش سخت میشه!_

 یکم مکث کرد و بعد زمزمه اش رو شنیدم:

 خت..._خیلی س

مطمئنا براش خیلی سخت بود که از به چارچوب در تکیه دادم و به کارت توی دستم نگاه کردم.

الوند وظایفش رو بین افراد حلمه تمسیم کرده بود و انمدر جفتش یا بهتر بگم از عشمش،دور بمونه.

 سر هممون شلوغ شده بود که تمریبا از بهین لافل شده بودیم.

 _اون چیه؟

بهش نگاه کردم،خبری از اون بیمراری نبود.نمیدونم تو اون دو ماه چه بالیی سرش ولتی دوباره 

 من این الوند لوی رو بیشتر دوست داشتم.اومده بود ولی هرچی بود،
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 کارت و باال گرفتم و گفتم:

 _دعوت نامه!

و  سرش رو تکون داد.به سمتش رفتماخماش و کشید تو هم و به سمت میز اومد.به میز تکیه داد و 

کارت و به دستش دادم،به ثانیه نکشید که اخم هاش ؼلیظ تر شد.کارت رو روی میز پرت کرد 

 ودستی توی موهاش کشید.

 _جوابم رو که میدونی،به هیچ کدومشون اعتماد ندارم.

 روی صندلی نشستم و یکی از پاهام رو روی اون یکی انداختم و دستام رو به هم لالب کردم.

 ریم._متاسفانه مجبوریم ب

با خشم به سمتم برگشت.خشم و عصبانیت بیش از حد این الوند رو دوست نداشتم حتی با اینکه 

 دلیلش رو به خوبی میدونستم.

 _و کی میخواد من و مجبور به رفتن کنه؟

 شونه ای باال انداختم.من برادرم رو خوب میشناختم،پس بی تفاوت گفتم:

زیادی پشت سرمونه و این رفتار تو باعث شده بیشتر _سه ماهه با همه لطع رابطه کردیم،شایعات 

 بخوان تو کارامون سرک بکشن.

لرارمون این بود که کسی نفهمه ما از همه چیز خبر داریم تا بتونیم جاسوس رو پیدا کنیم،ولی تو 

با این روندی که در پیش گرفتی نظر همه رو به خودمون جلب کردی.اگه نریم یعنی به تمام شایعات 

 زدیم.دامن 

 _برام مهم نیستن،نه خودشون نه طرز فکرشون!

 از روی صندلی بلند شدم و در حالی که به سمت در میرفتم گفتم:

_باید باشه،چون اگه لج کنن با سابمه درخشانت توی رفتار با مردمت،راحت میتونن بمیه رو علیه 

 ما کنن و این اصال شروع خوبی برات نخواهد بود.

 توی چهارچوب در ایستادم و با کمی مکث به سمتش چرخیدم:

 _میرم به بمیه خبر بدم که برای امشب حاضر باشن.

نگاهش طوفانی بود،ولی سکوتش کامال معنای رضایت میداد.باالخره سری به تایید تکون داد و 

 .بالفاصله پشتش رو بهم کرد.از اتاق زدم بیرون و مستمیم به سمت اتاق همایون رفتم

توی این مدت،ریتا به هممون کمک کرده بود لدرت هامون رو گسترش بدیم.حاال به جای چند ثانیه، 

میتونستم چند ساعت زمان رو جابه جا کنم.ولی فمط و فمط زمانی میتونستم تعادل زمان رو بهم بزنم 

 که پای مرگ و زندگی وسط باشه.

رینش این بود که ما حك نداریم تعادل هیچ چیزی با اومدن ریتا خیلی چیزها یاد گرفته بودیم و مهم ت

 رو بهم بزنیم مگر در زمان نیاز.

 پشت در اتاق همایون ایستادم و در زدم.بالفاصله در اتاق باز شد و هانیه توی چهارچوب در ایستاد.



 Zahra.sknنویسنده: رلص تاریکی

250 
 

 _بیا تو.

د .امروز همه عجیب شده بودنسریع از جلوی در کنار رفت و با دست اشاره کرد وارد اتاق بشم

سریع در رو پشت سرم بست و دست به سینه شد،با نگاهش به پشت سرم اشاره کرد و با .انگار

 حرص گفت:

 _تو یه چیزی بهش بگو دادمهر!

 در حالی که برمیگشتم تا به پشت سرم نگاه کنم پرسیدم:

 _به ک...

 بود. با دیدن همایون،حرفم رو خوردم.رنگ پریده به نظر میرسید و موهاش کامال بهم ریخته

 _اینجا چه خبره همایون؟

 سرش رو از کتاب باال آورد،لبخند کم جونی زد و گفتک

 _پیداش کردم!

 هانیه به سمتش رفت و زیر بازوش رو گرفت،سعی کرد بلندش کنه و در همون حین گفت:

 _خوش به حالت،حاال پاشو بریم اتالمون یکم استراحت کن!

 و گفت: همایون دستش رو از دست هانیه بیرون کشید

 _فمط یکم دیگه مونده!

 همایون گذاشتم.لوتر رفتم و دستم رو روی شونه ی جهانیه با درموندگی بهم نگاه کرد.

 _برای امروز کافیه،برو یکم استراحت کن.

 نگاهم رو به هانیه دوختم و ادامه دادم:

 _به جشن تولد دختر امین دعوت شدیم،امشب.

 لمی گفت:هانیه اخماش و کشید تو هم و با بد خ

 _کی میخوان دست از سرمون بردارن؟

 _ولتی بفهمن چیزی برای نگرانی وجود نداره و ما چیزی رو پنهون نمیکنیم.

 _ازدواج تو و رامش چی؟هیچ کدومشون رو خبر نکردیم.

 _اینم فعال باید پنهان بشه،نباید بفهمن ماجرای جفت های حلمه رو میدونیم،میدونی که!

 نداخت و دوباره به همایون نگاه کرد.اخماش رو کشید تو هم و با حرص گفت:هانیه ابرویی باال ا

 _بلند شو تا یه بالیی سرت نیاوردم همایون!

همایون خواست اعتراض کنه که این بار من و به دنبال این حرؾ،مشت محکمی به بازوش زد.

 شونه هاش رو گرفتم و کمک کردم از روی صندلی بلند شه.
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 میه هم خبر بده هانیه!_شب میبینتون.به ب

سری تکون داد و با همایون از اتاق بیرون رفت.دستی به صورتم کشیدم که چیزی توی جیبم لرزید. 

 گوشیم رو از جیبم بیرون آورد که لبخند روی لبم جا خوش کرد.

 گوشیم رو توی جیبم برگردوندم و از اتاق بیرون رفتم.

❊❊❊ 

 سوده:

ان دور باشم،نمیفهمم چرا دلیما اآلن که اون به هوش اومده باید رامش بهم گفت باید فعال از رادم

 ازش دور باشم.کالفه بودم و سعی میکردم با لدم زدن از کالفگیم کم کنم ولی انگار تاثیری نداشت.

فکری از ذهنم رد شد که باعث شد توی جام بایستم و تمریبا از شوک خشکم بزنه.این امکان 

ستم وبا دستم دهنم رو پوشوندم.فمط یه چیز میتونست باعث بشه من نداره!با شگفتی روی تخت نش

 حتی پاره تنم رو هم فراموش کنم.

با فکر کردن به بهین سریع از جام بلند شدم و به سمت اتاق بؽل رفتم.در اتاق رو بدون در زدن باز 

بودم ولی  کردم که با اتاق خالی رو به رو شدم.چطور تونستم یک ماه نبینمش؟از دستش ناراحت

 هیچ ولت انمدر طوالنی نمیشد.

به اتاق خالی زل زده بودم فکر از دست دادن رادمان اونم به خاطر حمالت خودم،دیوونم کرده بود.

درحالی که هرلحظه مطمئن تر میشدم که رادمان جفتمه و این حمیمت که من اینهمه مدت از خواهر 

 حساسم لافل بودم باعث میشد نفسم تنگ بشه.

 رو روی گردنم کشیدم و به اطراؾ نگاه کردم.وارد اتاق شدم. دستم

 _بهین!

 _اینجا نیست.

از ترس توی جام پریدم و به الوند نگاه کردم که توی چهارچوب در ایستاده بود.ولتی نگاهم رو دید 

 جلو اومد،از من رد شد و کنار تخت بهین ایستاد.

 _کجاست؟

 ت:با انشگت اشاره به باال اشاره کرد و گف

 _بین اتاق همایون و امیرسام.

 _چرا اونجا؟

 شونه ای باال انداخت و روی تخت نشست.نگاهش رو به در تراس دوخت و زمزمه کرد:

 _میتونی بری.

نفس عمیمی کشیدم و سریع از اتاق بیرون زدم.از پله ها به سرعت باال رفتم و ولتی جلوی در اتالی 

دستم روی دستگیره باال رفت و بؽض راه نفسم رو تنگ کرد.که الوند گفته بود ایستادم،ضربان للبم 

 گذاشتم،نفس عمیمی کشیدم و در اتاق رو باز کردم.
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ریتا و بهین کنار پنجره،پشت میز نشسته بودند و به نظر میرسید بحث مهمی رو لطع کردم.ریتا با 

ه یاد خواهرم افتادم. اخم و بهین با تعجب بهم نگاه میکردم.خجالت میکشیدم،از اینکه بعد از یک ما

 لطره اشک لجوجی از چشمم پایین چکید.

 _سوده!

 ،با کمی مکث از روی صندلی بلند شد.بهین هنوز هم انگار توی شوک بود

 _تو...

 تمریبا به سمتش دویدم و محکم بؽلش کردم.کلمات بدون کنترل من از دهانم خارج شدند:

..من نمیتونستم از کنار رادمان تکون _بهین،معذرت میخوام،من و ببخش،لطفا،لطفا،لطفا.

 بخورم...من...خب...ما...

 بهین محکم بؽلم کرد و وسط حرفم پرید:

 عزیزم. _آروم باش،میدونم

 نمیدونم چند ثانیه توی اون حالت بودیم که بهین من رو از آؼوشش بیرون کشید و گفت:

 _اینجا چیکار میکنی؟مگه نباید پیش رادمان باشی.

مب کشیدم و به ریتا نگاه کردم،نگاهش رو ازم گرفت و درحالی که به سمت پنجره خودم رو کمی ع

 برمیگشت گفت:

 بتونی جلوی حمالتش رو بگیری!_دلیما به مولع دنبال خواهرت اومدی،امیدوارم 

 با تعجب نگاهم رو از ریتا گرفتم و به بهین چشم دوختم.

 _منظورش چیه؟

 بهین لبخند مطمئنی زد و گفت:

اجع به این موضوع حرؾ میزنیم عزیزم.بهتره اآلن بری پیش رادمان و با هم برای جشن _فردا ر

 امشب حاضر شید.

گیج شده بودم،انگار بهین خیلی عوض شده بود.ریتا پوؾ کالفه ای کشید و در حالی که از اتاق 

 بیرون میرفت ؼرید:

 یری توش!_این کار احممانست،این میتونه یه تله باشه که تو مستمیما داری م

 بهین چشم ؼره ای به ریتا رفت و نگاهش رو به من داد.

 _اینجا چه خبره بهین؟!

 دوباره اون لبخند مطمئن روی لب هاش نشست.

 _اآلن ولتش نیست.

ریتا از در بیرون رفت و محکم در رو به هم کوبید.اخم کمرنگی بین ابروهای بهین نشست که با 

 نگاه کردن به من،از بین رفت.
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 پیش جفتت،شب میبینمت._برو 

دوباره بؽلش کردم و بوسه ای روی گونش نشوندم.سعی کردم لبخند بزنم،به نظرم یک چیزی در 

 بهین تؽییر کرده بود.سری براش تکون دادم و از اتاق بیرون رفتم.

حاال بیشتر از لبل هیجان داشتم.پاهام من رو به سمت جایی میبرد که احساس میکردم للبم اونجا جا 

نده.هیچ ولت فکرشم نمیکردم یک روز انمدر بی لرار رادمان باشم و تمام اون حرؾ هاش رو مو

 فراموش کنم.

ضربان للبم دیوانه وار باال رفته بود و از چیزی که ممکن بود اتفاق بیوفته هم میترسیدم.ولتی به 

صدای رامش  خودم اومدم،جلوی در اتاق رادمان بودم،دستم بی اراده روی دستگیره در نشست که

 ن رو از جا پروند:

 _چی گفتم بهت سوده؟

به سمتش برگشتم و خواستم جوابش رو بدم که دستگیره زیر دستم پایین رفت و در اتاق به شدت 

کشیده شد و باعث شد تعادلم رو از دست بدم و پرت شم به داخل اتاق.منتظر بودم با زمین سفت 

 رو رفتم.برخورد کنم ولی به جاش توی آؼوش آشنایی ف

 عطر تنش رو نفس کشیدم،خیلی خوشحال بودم که زنده مونده بود.

 _آخ!

سریع از بؽلش بیرون اومدم،یکم رنگ پریده به نظر میومد ولی با این حال لبخند کمرنگی 

 زد.دستش رو روی للبش گذاشت و نفس عمیمی کشید.

 _بچه ها!

ن محو چشم هایی شده بودم که یک صدای معترض رامش رو شنیدم،ولی انگار دیگه بی اثر بود.م

روز ازشون بدم میومد.هنوز توی بؽلش بودم،ضربان للبش رو حس میکردم و فمط خدا میدونست 

 چمدر از این بابت خوشحالم.

 بدون اینکه به رامش نگاه کنه،گفت:

 _فکر کنم از پسش بربیایم رام!

و بست.شبیه پسربچه های چند لدم عمب رفت و من رو با خودش به داخل اتاق کشید و دست ر

 تخس شده بود.لبخندش بزرگتر شد و با شیطنت گفت:

 _تو که عادت نداشتی کاری رو نصفه ول کنی!

 بی اراده دستام باال اومد و صورتش رو بین دستام گرفتم:

 _خیلی خوشحالم که زنده ای راد.

 لبخندش پررنگ تر شد.

 _نمیتونستم به این زودیا ولت کنم.

 پایین اومد،لبل از اینکه لب هاش جادوم کنه،متولفش کردم. سرش به سمت من
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 _رادمان!

 _جان رادمان؟

 _این حس والعیه؟!

 بوسه کوتاهی روی لب هام نشوند و زمزمه کرد:

 _برای من از والعی هم والعی تره.

و اینبار محکم تر و طوالنی تر از لبل لب هاش رو روی لب هام گذاشت.دست هاش دورم محکم تر 

 مام این چیز ها برام تازگی داشت.شد،ت

 _من و...ببوس!

زمزمه اش باعث میشد پروانه ها تو شکمم پرواز که هیچی،کشتی هم بگیرند.بعد از چند ثانیه بوسه 

 هاش خشن تر و شدید تر شد که باعث میشد هر لحظه تو آؼوشش ذوب بشم.

آخ کوتاهی از بین لب  دست هاش رو روی رون هامگذاشت و سعی کرد بلندم کنه که نتونست و

 هاش خارج شد و بالفاصله دستش روی للبش نشست.

 دستم رو روی دستش گذاشتم  نگرانی وجودم رو پر کرد.

 _خوبی؟

 سری تکون داد و دوباره بوسه ای روی لبم نشوند و خواست دوباره بلندم کنه که اجازه ندادم.

 _بهتره من برم عزیزم.

 اخم هاش رو توی هم کشید و ؼرید:

 _اگه بمیرم هم نمیذارم اآلن جایی بری لعنتی!

و به دنبالش خشن ترین بوسه دنیا نصیبم شد.این بار سعی نکرد بلندم کنه،به جاش من رو به سمت 

 تخت هدایت کرد.در فاصله ی یک لدمی تخت ایستاد،لب هاش رو از لب هام جدا کرد:

 _دفعه بعد تا تخت بؽلت میکنم.

د و روم خیمه زد و تا ساعت ها بعد،هردومون توی هم ؼرق شدیم.البته آروم به سمت تخت هولم دا

 با احتیاط فراوان!

❊❊❊ 

 الوند:

روی تخت بهین دراز کشیدم،دیگه نمیدونستم چطوری کنترلش کنم.عطرش از روی تخت پریده بود 

ین و ملحفه ها حاال بوی عطر من رو به خودشون گرفته بودند ولی همین که میدونستم بهین از ا

 اتاق استفاده کرده باعث میشد یکم آروم بشم،ولی فمط یکم.

بالش بهین رو بؽل کردم و سعی کردم یکم بخوابم.از این همه بن بست خسته شده بودم،از اینکه به 

 هر دری میزدم تا تیکه های پازل رو کنار هم بچینم ولی نمیشد،خسته بودم.
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ت،چون باید کنار بهین میموندم تا به چیزی شک مهمونی شب مسلما تا حد زیادی ازم انرژی میگرف

و  نکنن.از این ضعؾ متنفرم ولی توی این سه ماه یاد گرفتم که خیلی چیزا طبك میل من پیش نمیره

 اینکه چطوری باید با این موضوع کنار بیام.

سعی میکردم به هرچیزی جز بهین فکر کنم ولی شدنی نبود،اونم ولتی اینجا توی اتالش دراز 

یده بودم.چشم به پنجره دوختم و به شاخه ای که با برؾ پوشیده شده بود نگاه کردم،انگار للب کش

 من هم پر از برؾ بود،تا زمانی که اونو پیدا کردم.

بالش رو محکم تر بؽل کردم،بدون اون حس میکردم وسط یه کوالک بزرگ گیر افتادم که راه فراری 

دنش هیچ ولت این رو احساس نکرده بودم.ولی حاال ندیدنش نداره.دلتنگی چیز وحشتناکیه،لبل از دی

 در عینی که فاصلمون تنها چند طبمه اس،دیوونه کننده بود.

 _الوند!

با اینکه اصال ازش خوشم نمیومد ولی خیلی بهمون کمک کرده بود و احترام خاصی براش لائل 

ایستاده بود و نگاهم  بودم.روی تخت نشستم و با کمی مکث بهش نگاه کردم.توی چهارچوب در

 میکرد.

 _چرا نمیای تو؟

سری تکون داد و وارد اتاق شد،با فاصله از من روی تخت نشست.یکی از پاهاش رو زیرش جمع 

 کرد و بهم نگاه کرد.انگار برای گفتن حرفی دودل بود.

 _چیزی شده؟

رو به اون سعی کردم برای حرؾ زدن تشویمش کنم.سه ماه پیش لبل از رفتنم،این جا و بهین 

سپرده بودم.با برگشتنم کنترل همه چیز رو به دست گرفته بودم ولی همچنان از اون میخواستم تا 

 مرالب بهین باشه.

 _نمیدونم چطوری بگم!

احترامی که حاال برایم لائل بود رو کامال حس میکردم.عجیب بود که ریتا از حرؾ زدن طفره 

 اه کرد:میرفت،نگاهش رو از من گرفت و به پنجره نگ

 _بهین...

 کمی مکث کرد،حتی با شنیدن اسمش هم ضربان للبم به طرز دیوانه واری باال میرفت.

 _اتفالی برای بهین افتا...

 وسط حرفم پرید:

 _پدرش زندست!

تا جایی که من میدونستم شبی که برای بهین اومده بودن،پدرش کشته به گوش هام اعتماد نداشتم.

 وی هم کشیدم.شده بود.اخمام بی اراده ت

 _چطور؟
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 _بهین حدس میزنه جادوگری که داره به اونا کمک میکنه پدر خودش باشه.

 _همچین چیزی چطور ممکنه؟چطور زندست؟

_شبی که مادر بهین با بچه هاش فرار کرد،پدرش هم با اون عوضیا رفت.بهین میگه مطمئنه پدرش 

 دلیل داره برای این کارش.

اینکه پدر بهین کسیه که داره به اونا کمک میکنه خیلی سخت بود.تا  خونم به جوش اومده بود.باور

 جایی که یادمه اون آدم آروم و خوبی بود.

 _این خیانت به نوع ماست.

 ریتا سری تکون دادو گفت:

 _این االن مهم نیست،مسئله مهم تر بهینه!

 بتونم آروم شم.باز هم ضربانم شدت گرفت.چشم هام رو بستم و سعی کردم نفس عمیك بکشم تا 

مکان یابی خونی رو اجرا _میخواد پدرش رو نجات بده،اآلن هم داره تمرین میکنه تا بتونه طلسم 

 کنه تا بتونه پدرش رو پیدا کنه.

این هم خوب بود هم بد،خوب بود که میتونستیم ممر اون حرومزاده هارو پیدا کنیم ولی نکته بد 

خیلی عوض شده باشه.امیدوارم بهین صدامون رو نشنیده ماجرا این بود که امکان داشت پدر بهین 

 باشه.

 _برای اجرای طلسم به همه ی تمرکزش احتیاج داره،حرؾ هامون رو نمیشنوه!

انمدر بهم ریخته و ضعیؾ بودم که ذهنم باز بود و ریتا راحت تونسته بود ذهنم رو بخونه.نگاهش 

 رو به دستاش دوخت و گفت:

 _نمیدونم چه کاری درسته!

 نگاهش رو باال کشید.

_اینکه بهت بگم مواظب بهین باشی تا کار دست خودش نده،یا اینکه بگم ازش دور بمونی تا 

 آخرین عضو حلمه پیدا بشه.

 کالفه دستی توی موهام کشیدم که ادامه داد:

رو کامل نکردید و اینکه...منم باید امشب اونجا  _توی مهمونی امشب،کسی نباید بفهمه شما پیوند

 باشم تا بتونم مواظب بهین باشم.

 _چطوری ببرمت؟اگه باهامون بیای مشکوک میشن.

 از روی تخت بلند شد و گفت:

 _اون رو بذار به عهده ی خودم.اونجا میبینمتون،بهتره توام کم کم حاضر شی.

 جلوی در ایستاد،بعد از کمی مکث گفت:

 میاید._تا جایی که در تحملته کنار بهین باش،مطمئنم از پسش بر
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 سری به تایید تکون دادم و ریتا رفت.حاال آشفته تر شده بودم.

❊❊❊ 

 بهین:

دستم رو تکیه گاه سرم کرده بودم و به کتاب نگاه میکردم ولی فکرم مشؽول بود و نمیتونستم 

تمرکز کنم.یه عالمه سوال توی ذهنم بود که هیچ کس جز پدرم نمیتونست بهش جواب بده.مهم ترین 

 این رو هیچ جوره نمیتونستم حضم کنم.کمک کردنش به اونا بود.لسمت ماجرا،

زندگیم توی این چند ماه از این رو به اون رو شده بود.حرؾ های آرتا توی ذهنم میچرخید و هر 

لحظه ای که میگذشت بیشتر دوست داشتم بهش اعتماد کنم.ولی از طرفی دیگه بهش اعتماد نداشتم 

 ن بود.چون کسی بهم گفت پدرم مرده،او

 با صدای در اتاق از فکر دراومدم.

 _بله؟

 در اتاق باز شد و سارا سرش رو آورد داخل،لبخند زیبایی به لب داشت.

 _میتونم بیام؟

لبخندش به من هم سرایت کرد و با اشاره سر به داخل دعوتش کردم.ولتی وارد اتاق شد،متوجه 

 و اومد و گفت:کاور لباسی شدم که توی دستش بود.با لبخند دلنشینش جل

 _گفتم شاید برای شب نیاز به لباس داشته باشی!

 .از پشت میز بلند شدم و به سمتش رفتم.و لباس رو روی تخت گذاشت

 _درست به مولع به دادم رسیدی عزیزم.

بوسه ای روی گونش نشوندم و کمی زیپ کاور رو پایین کشیدم.اولین چیزی که نظرت رو جلب 

 .خندم گرفت،این دختر لطعا دیوونه رنگ لرمز بود.میکرد،رنگ لرمز لباس بود

 _اوم...من دیگه برم!

لبل از اینکه بخواد بره به سمتش برگشتم و محکم بؽلش کردم.توی این چند ماه سارا و هانیه تنها 

 کسایی بودند که حواسشون بهم بود.

 _خیلی ممنونم!

 دستاش دور کمرم حلمه شد و زمزمه کرد:

 ._خوابش رو دیده بودم

هردو زدیم زیر خنده.دیگه برامون عادی شده بود که سارا تمریبا همه چیز و از لبل میدونست.ولتی 

 از بؽلم بیرون اومد نگاهش کمی نگران بود.شونه هاش رو بین دست هام گرفتم و پرسیدم:

 _دیگه چی دیدی؟

 اخماش رو تو هم کشید و یک دستش رو روی سرش گذاشت.
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 _اوم...هیچی...

 ره بهم نگاه کرد و ادامه داد:بعد دوبا

 فکر نمیکنم همچین چیزی ممکن باشه._

 سعی کرد دوباره لبخند بزنه،نگرانیم بیشتر شد.شونه هاش رو آزاد کرد و با خنده گفت:

 _چیزی نیست،آروم باش.مولع  رفتن میبینمت،حسابی جیگر کن بذار بفهمن رئیس کیه!

بیرون رفت دوباره به سمت لباس برگشتم و سریع از این رو گفت و لبخند دیگه زد.ولتی از اتاق 

 توی کاور درش آوردم.لبخند رضایتی روی لب هام نمش بست.

به سمت میز لباس رو روی تخت گذاشتم،به ساعت نگاه کردم.دیگه کم کم باید آماده میشدم،مستمیم 

 توالت کوچیک داخل اتاق رفتم.

رگ توی زندگیم مزایایی هم داشت.طلسم کوچیکی بعد از یک ربع کامال آماده بودم،این تؽییر بز

 خوندم و چند دلیمه بعد شنیون زیبایی روی موهام انجام شده بود.

 این طلسم هارو هانیه پیدا کرده بود و با من و سارا هم به اشتراک گذاشته بود.

امال سایه سیاهی که زده بودم باعث میشد چشم هام روشن تر به نظر برسه و رنگ لرمز رژ لبم ک

 جلب توجه میکرد.دلم میخواست بعد یک ماه جلوی بمیه عالی به نظر برسم.

 میخواستم با آرایش کردن ناراحتیم رو پنهون کنم و نذارم بفهمن که از عدم توجهشون دلگیر شدم.

لبخند مؽروری که توی این چند ماه به خوبی یاد گرفته بودم رو روی لب هام نشوندم،همه چیز به 

ود.مدل موهام هم ساده بود ولی دوستش داشتم،دلیما مدلی بود که توی ذهنم تصورش نظر عالی ب

 کرده بودم.

 _خیلی زیبا و برازنده شدی!

از توی آینه به ریتا نگاه کردم،لبخندم حاال کامال والعی بود.جلوتر اومد و دست هاش رو روی شونه 

د های کمیابش روی لبهاش نمش هام گذاشت.سرش رو تا کنار سرم پایین آورد و از همون لبخن

 بست.

 لباست آمادست؟_

 سری به تایید تکون دادم،ریتا صاؾ ایستاد و درحالی که به سمت لباس میرفت گفت:

 _امشب خیلی مواظب خودت باش و لطفا کار احممانه ای نکن بهین.

 لباس رو بلند کرد،جلوی خودش نگه داشت و یه تای ابروش رو باال انداخت:

 _سارا؟

لباس لرمز ساده ای که یعمه ی لایمی و آستین سه ربع توری داشت و خنده حرفش رو تایید کردم.با 

همون طور روی پارچه لباس هم کشیده شده بود.ریتا لباس رو روی تخت گذاشت و رو به روم 

 نشست و گفت:

 _آماده ای؟
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 دوباره توی آینه به خودم نگاه کردم.آماده بودم؟

 ید._آروم باش،از پسش برمیا

 سری تکون دادم که ادامه داد:

 _میخوای کمکت کنم لباست رو بپوشی؟

 _نه عزیزم،خوبم!

 لبخندی زد و بلند شد.

 _پایین میبینمت!

 با تعجب بهش نگاه کردم و پرسیدم:

 _توام میای؟

 _نه،برای بدرلتون میام!

ول پوشیدن و مشؽ و از اتاق بیرون رفت.نفس عمیمی کشیدم و لباسم رو از روی تخت برداشتم

 شدم.

برای آخرین بار همه چیز رو چک کردم،لباس به طرز عالی ای توی تنم نشسته بود.لبخندی روی 

لبم نشوندم و از اتاق رفتم بیرون که هانیه و هما رو دیدم.هانیه جیػ کوتاهی کشید و دستاش رو 

 روی دهنش گذاشت.چشم هاش مثل همیشه برق میزد.

 _چمد خوشگل شدی لعنتی!

ن کمر هانیه رو نگه داشته بود و لبخند همیشگیش روی لبهاش بود با این تفاوت که یکم همایو

 خسته به نظر میرسید.

 _مرسی عزیزدلم،تو که خوشگل تر شدی.

لباس فیروزه ایش به طرز زیبایی روی تنش نشسته بود و جنس لطیفش طوری بود که دلت 

 میخواست لمسش کنی.

را و امیرسام هم بهمون اضافه شدند.در کمال تعجب سارا لباس همون لحظه در اتاق باز شد و سا

 شکی پوشیده بود.من و هانیه با تعجب بهش نگاه کردیم که خندید و گفت:م

 _امشب لرمزم رو به بهین لرض دادم.

و نخودی خندید.لباسش تضاد لشنگی با پوستش ایجاد کرده بود.پسرا هم طبك معمول کت و شلوار 

 سام بوسه کوتاهی روی موهای سارا نشوند و گفت: پوشیده بودند.امیر

 _هررنگی بپوشی زیباییت رو چند برابر میکنه عزیزم.

 لبخندی روی لبم آورد.هانیه با ذوق گفت:حرفش 

 _آخیش،باالخره از اینجا میریم بیرون.

 همایون در حالی که هانیه رو با خودش همراه میکرد گفت:
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 _بریم پیش بمیه.

 دستش رو به سمت پله ها گرفت: کمی جلوم خم شد و

 _اول شما!

 با لبخند از کنارشون گذشتم و از پله ها پایینرفتم.

اولین زوجی که دیدم رامش و دادمهر بودند.به شدت دلتنگ رامش بودم ولی به همون اندازه هم 

 ازش دلخور بودم.

گه رو!دادمهر دستش برام سخت بود که با من توی یک مکان بودند ولی یک ماه ندیده بودیم هم دی

 رو دور کمر رام لفل کرده بود و زیر گوشش صحبت میکرد.

رام لبخند جذابی زد و همون لحظه به سمت پله ها برگشت و با هم چشم تو چشم شدیم.یکم شوکه 

 شد و بعد لبخندش بزرگتر شد و دستش رو روی للبش گذاشت.

 _خدای من بهین!

ه سمتم اومد.یک پله ی بالی مونده رو باال اومد و مجکم دامن لباسش رو یکم باال کشید و سریع ب

 بؽلم کرد.صدای بؽض الودش رو شنیدم:

 _ببخشید،خیلی متاسفم بهین.

نتونستم زیاد دووم بیارم.همه ی آدم ها نمطه ضعفی دارند و نمطه ضعؾ من سوده و رامش 

 و تمام دلخوری هام رو فراموش کردم. بودند.متمابال بؽلش کردم

 _خوبی؟

 از بؽلم بیرون اومد و به صورتم نگاه کرد.

 _خوبم.

 دادمهر جلو اومد ولبخند زد. دستم رو گرفت و بوسه ای پشت دستم نشوند.

 _خیلی زیبا شدی!

 ولتی میگم تمام دلخوری هامرفع شد شوخی نمیکنم.تعظیم کوتاهی کردم و لبخند از ته دلی زدم.

 _ممنونم.

د جذابی زد.کامال مشخص بود که چیزی توی سوده تؽییر سوده سریع و کوتاه بؽلم کرد و لبخن

 کرده،لبل از اینکه ازم جدا شه زمزمه کردم:

 _مبارکه!

ولتی عمب کشید لپ هاش گل انداخته بود.دلم برای همشون تنگ شده بود.رادمان جلو اومد،کمی 

ش رنگ پریده به نظر میومد.مثل دادمهر دستم رو بین دست هاش گرفت بوسه کوتاهی پشت

 نشوند.لبخند جذابی زد و گفت:

 _درست مثل یه ملکه شدی.
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هیچ ولت دست از لودگی برنمیداشت.حسین لبخندی زد و از همون جایی که ایستاده بود سری برام 

 دلم برای همشون تنگ شده بود.مخصوصا الوند!تکون داد.

و درست پشت سرم سنگینی نگاهی رو حس کردم و لبل از اینکه منبعش رو پیدا کنم صدای ریتا ر

 شنیدم:

 _ولتشه راه بیوفتید بچه ها.

 صداش رو توی ذهنم شنیدم:از کنارم رد شد و رفت پایین.

 _محکم و لوی باش!

بوی آشنایی توی بینیم پیچید،للبم دیوونه وار شروع به تپیدن کرد.حضورش رو کنارم احساس کردم 

 و بعد صدایی که به شدت دلتنگش بودم توی گوشم پیچید:

 یچ کس لرار نیست بفهمه اینجا چه خبره،پس مواظب حرفاتون باشید._ه

کمی مکث کرد،احساس سرگیجه میکردم.بازوش رو به سمتم گرفت،جرات نگاه کردن بهش رو 

 نداشتم.میترسیدم نتونم طالت بیارم.آروم دستم رو دور بازوش حلمه کردم و کمی بهش تکیه دادم.

 _بریم.

ایستاده بودیم.صدای بلند موسیمی از داخل به گوش میرسید.کاخ  لحظه ای بعد،جلوی کاخ بزرگی

و کنار در دوتا گلدون  ورودی زیبایی داشت.در بزرگی که طرح های زیبایی روش نمش بسته بود

 بزرگ وجود داشت که با گل های زیبایی مزین شده بود.

نور طالیی که از داخل  فرش لرمزی از جلوی در تا پله هایی که به سالن راه داشت پهن شده بود و

 میتابید خیره کننده بود.

الوند به سمت در رفت و من رو هم همراه خودش به داخل برد.لوستر بزرگی جلوی ورودی وصل 

 شده بود و منبع اون نور طالیی بود.

همه چیز خیره کننده بود،سعی میکردم زیاد به اطراؾ نگاه نکنم.همون لحظه امین جلومون ظاهر 

 رو از هم باز کرد.با لبخند گفت: شد و دستاش

 _چه عجب،دیگه کم کم داشتم فکر میکردم بازم نمیاید.

 لبخندی به امین زدم که صدای سرد و محکم الوند رو شنیدم:

 _سرمون خیلی شلوؼه امین جان.کارهایی برای انجام دادن داریم.

 سری تکون داد و با خوشرویی گفت:امین 

 ل._حتما همینطوره.بفرمایید داخ

 هنوز هم جرات نگاه کردن بهش رو نداشتم و هنوز هم للبم دیوانه وار میکوبید.آروم باش بهین!

،تمریبا شوکه شدم.جمعیت زیادی داخل همراه الوند دنبال امین رفتیم.ولتی وارد سالن اصلی شدم

 سالن بودند و با ورود ما همگی ساکت شدند.
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عده ی زیادی خیره به ما،شروع الوند پنهان شدم.چشم های زیادی رومون بود،بی اراده کمی پشت 

 به پچ پچ کردند.الوند با صدای بلند و رسایی گفت:

 _سالم به همگی،امیدوارم از جشن لذت ببرید.

و بی توجه به نگاه خیره ی بمیه به سمت میز بزرگی که برامون خالی شده بود حرکت کرد.میز 

میز نشستیم،حاال کمی از الوند فاصله داشتم و  .همگی دورسفیدی به شکل دایره گوشه سالن بود

این فاصله داشت دیوونم میکرد.نفس عمیمی کشیدم و سعی کردم آروم باشم.دست سردم رو پشت 

 گردنم گذاشتم و به اطراؾ نگاه کردم.

موزیک نیم ساعتی از اومدنمون میگذشت.نیم ساعتی که هر ثاهیه اش برای من مثل یکسال بود.

هانیه سریع از جاش بلند شد.دست همایون رو گرفت و لبل از اینکه بره وسط شادی پخش شد و 

 گفت:

 _یاال یه تکونی به خودتون بدید.

.بهشون انگار همه منتظر بودند.یکی یکی بلند شدند و به پیست رلص رفتند.سوده کنار رادمان موند

 نگاه کردم،رادمان دستش رو روی سینش گذاشته بود و کمی اخم کرده بود.

سوده صندلیش رو به راد نزدیک تر کرد و بازوش رو بؽل کرد،سرش رو روی شونه ی رادمان 

 گذاشت و شروع به حرؾ زدن کرد.کاری که من دوست داشتم اآلن انجامش بدم.

به دلیل بزرگ بودن میز و دور بودنشون از ما،صداشون رو نمیشنیدم ولی از دیدنشون کنار هم 

ی لبم نشسته بود،حواس پرتی خوبی بود البته تا لبل از اینکه دوباره لذت میبردم.لبخند بزرگی رو

 صداش رو بشنوم:

 _خوبی؟

لعنتی...لعنتی...هنوز هم نمیتونستم بهش نگاه کنم.میترسیدم اگه ببینمش تمام مماومتم از بین 

 بره.زمزمه کردم:

 _خوبم.

ا توی سرم میپیچید و حالم و بدتر لعنتی،حاال تمام حواسم به الوند بود."پیوند و کامل کن"صدای آرت

 میکرد.حرؾ نزن،خواهش میکنم.زمزمه اش رو شنیدم:

 _هر لحظه سخت تر میشه.

و به دنبال این حرؾ پوؾ کالفه ای کشید و دست هاش رو توی موهاش فرو کرد.از گوشه چشم 

 میدیدمش ولی بازم جرات نگاه کردن بهش رو نداشتم.

 _باهام میرلصی؟

شد و دستش رو به سمتم گرفت.نمیدونستم طالتش رو دارم یا نه،همین االن هم  از پشت میز بلند

 داشتم ؼش میکردم.

 _لطفا،بذار یکم آروم شم بهین.
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شنیدن اسمم از لب های اون،انگار جادوم کرد.توی دلم خالی شد،مثل هر ولت دیگه ای که اسمم رو 

 میگفت.

 _لول میدم تو چشم هات نگاه نکنم!

تش گذاشتم و همون لحظه آهنگ آرومی پخش شد.آروم به سمت پیست رلص دستم رو توی دس

 رفتیم،دستش رو روی پهلوم گذاشت و من رو به سمت خودش برگردوند.

دست هام رو روی سینه اش گذاشتم و تازه اونجا بود که متوجه شدم للب اون از للب من هم سریع 

 تر میزنه.

و اون هم چونه  ید.سرم رو روی سینه اش گذاشتمبازوهاش رو دورم حلمه کرد و نفس عمیمی کش

 اش رو روی سرم گذاشت،آروم با ریتم آهنگ تکون خوردیم.

محو حضورش بودم ولی بیشتر میخواستم.مثل تشنه ای بودم که لب چشمه ایستاده و فمط به آب 

 نگاه میکنه.زمزمه کرد:

 _پس کی تموم میشه!

 جدا شم که محکم تر من رو گرفت و گفت: ناراحتی و ؼم زیر پوستم دوید و خواستم ازش

 _نه،بمون!لطفا.اگه این رو نداشته باشم دیگه نمیتونم نفس بکشم بهین.

سرجام موندم.یک لحظه حس کردم صدای زوزه ای شنیدم،سرم رو بلند کردم و به اطراؾ نگاه 

 کردم.

 _چی شد؟

 فتم:دوباره گوش کردم ولی صدایی نشنیدم.سرم رو روی سینش برگردوندم گ

 _هیچی،فکر کردم...

و این بار صدا نزدیک تر بود.سریع سرم رو بلند کردم و دوباره به اطراؾ نگاه کردم،امکان 

 نداره.صدای زوزه و خنده های کریهشون هر لحظه نزدیک تر میشد،امکان نداره.

 _بهین!

اومد وشکمم به بی اراده به چشم هاش نگاه کردم و تیر آخر مستمیم توی للبم فرو رفت.نفسم بند 

هم پیچید.صدای زوزه ی بلندی باعث شد تمریبا به خودم بیام و خواستم چیزی بگم که الوند زمزمه 

 کرد:

 _لعنت به همشون!

و لب هاش رو روی لبهام گذاشت و من تموم شدم.همه چیز از ذهنم پاک شد و هیچ چیز جز گرمای 

 لب هاش رو حس نمیکردم.

.دستام توی موهاش فرو رفت و اون من رو ر زندگی استپ شده بودانگار دنیا ایستاده بود،انگا

 محکم تر توی آؼوشش گرفت.
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بعد از چند ثانیه صدای زوزه رو واضح شنیدم و انگار الوند هم شنید چون به سرعت عمب کشید و 

 به اطراؾ نگاه کرد.زمزمه کردم:

 _اونا اینجان.

گرگ که سوار داشتند وارد سالن همون لحظه دیوار شیشه ای کنارمون شکست و سه تا 

 شدند.شوکه شده بودم،الوند سریع به خودش اومد و گلوله ای از آتش به سمت یکیشون پرت کرد.

گرگ ناله ای کرد و صدای جیع افراد داخل سالن بلند شد.هرکس به یک سمت فرار میکرد،همه 

 آشفته بودند.الوند دستش رو جلوم تکون داد و داد زد:

 ده باید برگردند للعه،به بمیه کمک کن از سالن خارج بشن._رادمان و سو

با چشم دنبال سوده گشتم.رادمان دستش روی للبش بود و با دست آزادش طلسمی رو اجرا 

 میکرد،هر لحظه رنگش بیشتر میپرید.

سوده کنارش ایستاده بود و چند تا خون آشام دورشون کرده بودند و سوده هر لحظه داشت یکیشن 

 میکرد.رو دفع 

با تمام سرعت به سمتشون رفتم.این عوضیا از کجا اومده بودند؟هر دو دستم رو باال آوردم،به 

 صدای رادمان گوش کردم،در حال اجرای طلسم مرگ بود ولی مطمئن بودم بدنش طالت نمیاره.

ه و نیروی زیادی رو از طریك دست هام به سمت اون حرومزادادامه طلسم رو با صدای بلند خوندم 

 ها فرستادم.

رادمان روی صندلی پشتش افتاد و به للبش چنگ زد.توی ذهنم رالؾ رو صدا زدم و لحظه ای بعد 

 کنار سوده و رادمان ایستاده بود. 

سوده بهم نگاه کرد،به رالؾ نگاه کردم و سری به تایید تکون دادم.سوده با سرش رو به طرفین 

 تکون داد و لحظه ی آخر نه بلندش رو شنیدم.

با چشم دنبال رامش گشتم،گوشه ای از سالن نشسته بود و مشؽول ترمیم زخم امین بود و دادمهر 

باالی سرش ایستاده بود و ازش محافظت میکرد.از هر سمت وراد سالن میشدند،هانیه از رو به رو 

 به سمتم دوید و به محض اینکه بهم رسید داد زد:

 _دیدشون رو کور کن،همین االن!

ستادیم،با گرفتن دستش نیروهامون رو با هم به اشتراک گذاشتیم.توی این چند ماه کلی با کنار هم ای

 هانیه همایون توی به اشتراک گذاشتن نیرو تمرین کرده بودیم.

همزمان دست هامون باال اومد،با ایجاد توهم کوری میتونستیم برای چند دلیمه لدرت دیدن رو 

هم زا فکر کردم و لحظه ای بعد،نیروی بی رنگی از دستم ازشون بگیریم.به  آزاد شدن نیروی تو

 خارج شد و به سمت اون ها حرکت کرد.

،از هرکدومشون که میگذشت کامال لدرت دیدشون رو میگرفت و باعث حرکت نیروم رو میدیدم

 میشد حتی افراد رده چهارم هم بتونن از پسشون بربیان.

 صدای هانیه رو شنیدم که گفت:
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 _یتی،ولتشه!

لحظه ای بعد ؼول سفید  پشمالوی بزرگی پشتمون ایستاد و حمله هایی که از پشت بهمون میشد  و

رو خنثی میکرد.به اطرافمون نگاه کردم،آال و دادمهر کنار هم ایستاده بودند و از رامش محافظت 

 میکردند و مینوتور افراد زخمی رو کنار رامش میبرد.

ی که وسط سالن وجود داشت رد شد،مسیرش رو دنبال ناگهان صاعمه ای از نورگیر گنبدی شکل

کردم که رسید به الوند و الوند به صورت ماهرانه ای صاعمه رو به سمت خون آشام های اطرافش 

 هدایت میکرد.همایون طبك معمول در کنار الوند میجنگید و شیمر هم بهشون کمک میکرد.

 ون درحال جنگیدن بودند و حسین همطرؾ دیگه سالن امیر سام و سارا به همراه محافظ هاش

 نزدیک به اونها سعی میکرد جلوی ورود بیشتر اونهارو بگیره.

نگاهم رو از اونها گرفتم و ولتی به رو به روم نگاه کردم،خون آشامی رو دیدم که کمان بزرگی 

 توی دستش بود و تیرش دلیما وسط لفسه سینه ام رو هدؾ گرفته بود.

 یدم که فریاد زد:صدای بلند هانیه رو شن

 _نه!

نیروم رو دیدم که به خون آشام رسید ولی لبل از اون تیر رو رها کرده بود.چشم هام رو بستم،هنوز 

 آماده مردن نبودم ولی نمیتونستم جلوش رو بگیرم.

بعد از چند ثانیه،ناله ای شنیدم ولی هرچمدر منتظر موندم تیر بهم نخورد.با وحشت چشم هام رو باز 

 ای بؽض آلود هانیه رو شنیدم:کردم،صد

 _خدای من،نه!

به هانیه نگاه کردم که به زمین نگاه میکرد.رد نگاهش رو گرفتم و که با دیدن کسی که به جای من 

 تیر خورده بود،نفسم بند اومد.این امکان نداره!

انوهام با ناباوری روی زاتصالم با هانیه رو لطع کردم،هردو دستش رو باال برد جای من رو گرفت.

 فرود اومدم و سرش رو روی پام کشیدم،لطره اشکی از چشمم چکید. فمط تونستم زمزمه کنم:

 _چرا؟

 ریتا دست خونیش رو باال آورد و روی صورتم گذاشت:

 _من به اندازه...کافی...زندگی کردم!

به محل تیر نگاه کردم.کامال توی یکی از ریه هاش فرو رفته بود.باید زمان رو به عمب 

 میگردوندم.بر

 _نه!

 مثل همیشه میتونست ذهنم رو بخونه!

 _تیر...طلسم داره!

 اشکم پشت سر هم روی صورتم روون میشد.دستم رو روی دستش گذاشتم هك زدم:
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 _نه...نمیتونم بذارم بری!

 لبخند کم جونی زد و زمزمه کرد:

 _خدمت...به تو...بزرگ ترین...افتخار من...ب...ب...

به ای به صورتش زدم و اسمش رو صدا زدم.تیر توی سینش محو شد و چشم هاش بسته شد.ضر

 دود سیاهی از سینه ریتا خارج شد.نه،نمیتونست بمیره.

 _به...بهین!

به هانیه نگاه کردم،روی زانوهاش نشسته بود و پشت لبش خون جاری شده بود.نه،تو دیگه 

رو روی دستش گذاشتم و به نه!آروم سر ریتا رو زمین گذاشتم و به سمت هانیه رفتم،دستم 

 اطرافمون نگاه کردم.گرگ های عوضی به همراه سوار هاشون درحال فرار بودند.

نیروم رو به هانیه متصل کردم،با چشم دنبال اون حرومزاده ای که به سمتم تیر پرت کرد نگاه کردم 

 که همون لحظه صاعمه بهش برخورد کرد و سرش روی زمین افتاد.

دم،چشم هام پر از اشک شد.درد شدیدی رو توی سینم حس کردم،دست هانیه شل به الوند نگاه کر

 شد.بهش نگاه کردم،رنگش مثل گچ سفید شده بود.فریاد زدم:

 _کافیه!

دست هامون رو پایین آوردیم.نگاهش هنوز برق داشت، هانیه به خودش اومد و هردومون همزمان 

 ش بلندی کرد،انگار دیوونه شده بود.لبخندی زد و لحظه ای بعد توی بؽلم افتاد.یتی ؼر

هرجایی که یکی از اون هارو میدید با سرعت باد به سمتش میپرید و سرش رو جدا میکرد.سالن 

 تمریبا خالی شده بود و اون ها عمب نشینی کرده بودند.

الوند آخرین خون آشام رو هم از بین برد و بعد با سرعت به سمت من دووید.همایون سریع تر از 

 وند بهمون رسید.ال

دستم رو روی دست هانیه گذاشتم و سعی کردم آسیب هاش ر و برطرؾ کنم.کؾ دستم داغ شد و 

 نیروم وارد بدنش شد.

نمیدونم چند دلیمه توی اون حالت بودیم که حس کردم پشت لبم خیس شد.دست گرمی روی دستم 

 نشست و نیروی زیادی وارد بدنم شد.

 انیه چشم تو چشم شدم.لبخند دلنشینی زد،یتی سریع به بدنش برگشت.ولتی چشمم رو باز کردم با ه

_همایون،با هانیه برگرد به للعه.به بمیه هم بگو برگردند.مثال میخواستیم کسی بهمون مشکوک 

 نشه!

پوؾ کالفه ای کشید و دستش رو توی موهاش فرو کرد که با دیدن ریتا خشکش زد.سریع به من 

حلمه زد و با ؼم بهش نگاه کردم.من رو به سرعت توی بؽلش کشید  نگاه کرد،اشک توی چشم هام

 و زمزمه کرد:

 _هیش،نگاه نکن عزیزم!خدای من.
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بؽضم شکست،پیراهنش رو توی مشتم گرفتم و از ته دل گریه کردم.الوند من رو توی بؽلش 

 کشید،دستش رو زیر زانوم انداخت و بلندم کرد.

 _با خودمون میبریمش!

 چشم هام سیاهی رفت و دیگه نفهمیدم چه اتفالی افتاد. سرم سنگین شد و

❊❊❊ 

 رادمان:

نفسم تنگ شده بود و حال خوبی نداشتم.از اینکه مجبور شدم اونجا ولشون کنم و مثل یه ترسو 

هرزگاهی للبم تیر میکشید،دونه برگردم اینجا عصبانی بودم و ضعؾ بدنم حالم رو خراب تر میکرد.

 یشونیم حس میکردم.هایی درشت عرق رو روی پ

هم کنار پنجره ایستاده بود و حرؾ  نگران بودم و هیچ کس هم نبود تا ازش خبر بگیرم.حتی سوده

 نمیزد.نگرانی و تنش رو از طرفش حس میکردم.

ولتی داشتیم با اون الؾ به للعه برمیگشتیم دیدم که سوده میخواست بمونه و کمک کنه،پس حك 

 داشت اآلن با من حرؾ نزنه.

رد شدیدی توی للبم پیچید،دستم رو روی للبم فشار دادم و سعی کردم آروم باشم.نگاهم به سوده د

و داشتم برای دیدن نگاهش میمردم.کمی خودم رو روی تخت باال کشیدم و به تاج تخت تکیه  بود

 دادم.

 _سوده!

بود و با با کمی مکث به سمتم برگشت،نگاهش ناخوانا بود.دست ظریفش رو روی گردنش گذاشته 

ثانیه انگار به خودش اومد،سریع به سمتم اومد و د چشم های نگران بهم خیره شده بود.بعد از چن

 درحالی که دستش رو روی پیشونیم میگذاشت گفت:

_چرا انمدر رنگت پریده؟اصال حرؾ گوش نمیدی راد!بهت گفتم بسپرش به من،ولی تو چیکار 

 کردی...

 پایین آوردم و وسط حرفش پریدم: دستش رو گرفتم و از روی پیشونیم

طر من مجبور شدی برگردی و اینجوری نگران و منتظر بهین و رامش _متاسفم سوده،به خا

 باشی.خیلی متا...

بوسه ی کوتاهی روی لبم نشوند که باعث شد ادامه حرفم یادم بره.ولتی عمب کشید چشم هاش پر 

 از اشک بود.با صدای بؽض آلودی گفت:

تنها چیزی هستند که من دارم ولی تو هم به اندازه اونا برام با ارزشی.نمیدونم این _بهین و رامش 

به خاطر جادوئه یا هرچیز دیگه و برام مهم هم نیست.من این احساس و دوست دارم رادمان،پس 

 متاسؾ نباش.

 دستش رو روی صورتم گذاشت و آروم ادامه داد:

 لی..._من فمط یکم نگرانم،میدونم از پسش برمیان و
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 و به سمت خودم کشیدمش:دستم رو روی دستش گذاشتم 

 _هی هی،آروم باش!

کنارم دراز کشید و سرش رو روی سینم گذاشت.به سرعت سرش رو بلند کرد و با تعجب بهم نگاه 

عجبی که کامال توی کرد.بعد از کمی مکث دوباره سرش رو روی سینم گذاشت و در همون حال با ت

 صداش مشهود بود،گفت:

 _خدای من رادمان!

 سرم رو بلند کردم و بهش نگاه کردم.

 _چی شده؟

 دستش رو روی للبم گذاشت،حاال کمی ترس هم توی صداش لابل تشخیص بود:

 _للبت...

 به چشم هام نگاه کرد و ادامه داد:

 _ضربان للبت...خیلی...

 _سوده!

 _خدای من،للبت...تمریبا نمیزنه راد!

کمی احساس سنگینی میکردم ولی با این حال کمی خودم رو یکردم.حاال من با تعجب بهش نگاه م

 .باال کشیدم

 _منظورت چیه؟

درد لعنتی دوباره توی للبم پیچید و اینبار شدید تر از لبل بود که باعث شد آخ کوتاهی بگم و دستم 

 رو روی للبم فشار بدم.

عمیك به بهتر شدن حالم نفس کشیدن کمی برام سخت تر شده بود،سعی کردم با کشیدن چند نفس 

 کمک کنم ولی تاثیری نداشت و درد للبم رو بیشتر هم کرد.

تکون خوردن لب های سوده رو میدیدم ولی صدایی نمیشنیدم.اخمام رو کشیدم توی هم و چشم هام 

 رو از درد بستم.صدای شیردال توی ذهنم پیچید:

خ داده.لدرت رامش برای کامل _بی حرکت بمون،این اتفاق به خاطر نالص بودن لدرت هاتون ر

 برگردوندنت کافی نبود.

 _منظورت اینه که دارم میمیرم؟

 _اگه پیوند کامل نشه،به زودی این اتفاق برات میوفته!

برای مردن آماده نبودم،من تازه به جفتم رسیده بودم و تازه تونستم طعم آرامش رو بدون داشتن 

 عذاب وجدان بچشم.
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در کمه!اگه من بمیرم،همه چیز نابود میشه و اگه پیوند کامل بشه هم همه نمیدونستم عمر خوشیم انم

 چیز نابود میشه.دوباره صدای شیردال رو شنیدم:

_متاسفم که نتونستم ازت محافظت کنم.تو باید من رو احضار میکردی،بیرون اومدن بدون اجازه ی 

 تو کار خیلی سختی بود.من توی کارم شکست خوردم.

 !_تمصیر تو نبود

 این بار توی سرم پخش شد که نفسم بند اومد و لحظه ای بعد،همه چیز سیاه شد.درد شدیدی 

❊❊❊ 

 رامش:

پشت در اتاق به همراه دادمهر روی زمین نشسته بودیم.سرم رو روی شونه ی دادمهر گذاشته بودم 

 و بی صدا اشک میریختم.باورم نمیشد ریتا مرده و نتونستیم براش کاری انجام بدیم.

گاهم به دست هام افتاد،هنوز هم آؼشته به خون بود.خون افراد بی گناهی که توی دفاع کردن از ن

 خودشون ضعؾ داشتند و کمک ما احتیاج بود،ولی لدرت ما هم هنوز کامل نشده بود.

 _رام!

هیچ ولت فراموشش صدای معترض دادمهر توی گوشم پیچید،نمیتونستم جلوی اشک هام رو بگیرم.

 ک بزرگی به من و بمیه اعضای حلمه کرده بود و اگه اون نبود،عمال ما هم نبودیم.نمیکردم،کم

نای راه رفتن نداشتم،با صدای در از ترس توی چند دلیمه ای میشد که از کاخ امین برگشته بودیم.

 جام پریدم و پشت بندش صدای بؽض آلود سوده توی گوشم پیچید:

 _رام...!برگشتی؟

 دوباره به در کوبید:

 خواهش میکنم رام..._

 سریع از پشت در بلند شدیم و در رو باز کردم.سوده اشک هاش رو پاک کرد و سریع گفت:

 _داره میره،خواهش میکنم یه کاری بکن!

 دادمهر جلو رفت و بازوهای سوده رو بین دست هاش گرفت.

 _آروم باش سوده،چی شده؟

 اره اشک توی چشم هاش حلمه زد:سوده نگاهش رو از دادمهر گرفت و به من نگاه کرد.دوب

 _رادمان داره میمیره،خواهش میکنم یه کاری بکن رام.

سریع سوده رو کنار زدم و به سمت اتاق رادمان تمریبا دوویدم.خدایا نه،رادمان نه.اگه اون 

 بمیره،همه ی چیزی که براش جنگیدیم از بین میره.از همه مهمتر سوده!

 صدای آال توی ذهنم پیچید:

 ت کافی نیست رامش._نیرو
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 _نمیتونم بذارم بمیره.

 ،اگه بخوای از نیروت بهش بدی دووم نمیاری._نمیتونی کاری بکنی

در اتاق رو باز کردم و باالی سر رادمان ایستادم،نبضش رو چک کردم.به شدت ضعیؾ بود ولی 

 هنوز میزد،پس هنوز امیدی بود.دوباره صدای آال رو شنیدم:

 ت کنم چند ساعت بیشتر زنده نگهش داری._احضارم کن،میتونم کمک

زیر لب اسمش رو زمزمه کردم ،از بدنم خارج شد و کنارم ایستاد.به رادمان نگاه میکرد که نور 

ضعیفی از چشم هاش به رادمان تابید.بعد از چند ثانیه به سمتم برگشت و خودش رو دور دستم 

 پیچید و گفت:

 ریم._شروع کن،میتونیم براش چند ساعت ولت بخ

دستم رو روی للب رادمان گذاشتم و در حالی که نیروم رو به بدنش منتمل میکردم تا ضربان للبش 

 رو باال ببرم به سوده گفتم:

_برید دنبال طلسمی که بتونه فعال نگهش داره.من میتونم تا چند ساعت زنده نهگش دارم.به نیروی 

 بیشتری نیاز داریم.

هك کوچیکی زد.دادمهر دستش رو روی شونه ی سوده سوده دستش رو روی دهنش گذاشت و 

 گذاشت و گفت:

 _به جای گریه،بیا بهم کمک کن.

 سوده سری تکون داد و لبل از اینکه از اتاق برن بیرون رو به دادمهر گفتم:

 _دادمهر اگه تونستی بهین یا الوند رو خبر کن.ممکنه به کمکشون احتیاج داشته باشیم.

از اتاق خارج شدند.سرم سنگین شده بود ولی نباید کم میاوردم.همون لحظه سری تکون داد و با هم 

 سارا و امیر سام وارد اتاق شدند.سارا سریع کنارم نشست و گفت:

 _خدای من،فکر نمیکردم خوابم انمدر زود اتفاق بیوفته.

 _تو میدونستی؟

گه؟!بهم نگاه کرد و با شوک به سارا نگاه میکردم،چطور میتونست همچین چیز مهمی رو بهمون ن

 با نارحتی گفت:

_خواهش میکنم اینطوری بهم نگاه نکن.از ولتی اومدم اینجا،همش خواب هام تؽییر میکرد وهیچ 

 کدوم از اتفاق های بد نمیوفتاد.فکر نمیکردم والعی بشه!

 چشم هام رو برای چند ثانیه روی هم گذاشتم و نفس عمیمی کشیدم.

 ند؟_توی خوابت...راد...زنده مو

 سکوتش عذابم میداد.بعد از چند دلیمه زمزمه کرد:

 _ممکنه عوض بشه رامش!
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 خواستم جوابش رو بدم که امیر سام گفت:

 _بلدی لدرتت رو به اشتراک بذاری؟

 بهش نگاه کردم که حرکت مایع گرمی رو پشت لبم حس کردم.صدای آال توی ذهنم پیچید:

 _داریم ضعیؾ میشیم.

 گذاشت و زمزمه کرد: سارا دستش رو روی شونم

 _جگ!

و لحظه ای بعد جگوار سیاهی کنارش ایستاده بود که روی زمین نشست و سرش رو روی پای 

سارا گذاشت.نیروی سارا به بدنم منتمل شد . باعث شد سرحال تر بشم،امیر سام در حالی که به 

 سمت در میرفت گفت:

 _میرم بمیه رو پیدا کنم،احتماال به کمک هممون نیازه!

سری به تایید براش تکون دادم و از اتاق خارج شد.نمیتونستم بذارم بمیره،اونم االن که للب سوده 

 با للبش پیوند خورده بود.

❊❊❊ 

 الوند:

نیم ساعتی میشد که روی پشت بوم للعه نشسته بودم و بهین هم توی آؼوشم بود.به صورت زیباش 

 دن صداش و دیدن نگاه برق دارش.نگاه میکردم و هر لحظه دلتنگ تر میشدم برای شنی

باالخره پلک هاش لرزید و بعد از چند ثانیه با چشم های خوش رنگش بهم زل زده بود.چند بار 

 ولی تالشی برای بیرون رفتن از آؼوشم نکرد. پشت سر هم پلک زد

 _ریتا!

اشتم و اشک توی چشم هاش حلمه زد.ولتی بؽض کرد،داشتم دیوونه میشدم.دستم رو روی گونش گذ

 و زمزمه کردم:

 _کاری از دستمون برنمیومد عزیزم.

از اینکه توی آؼوشم بود ؼرق خوشحالی بودم ولی مرگ ریتا خط بزرگی روی این خوشحالی 

میکشید.حواسم به لطره اشکی که از چشمش چکید جمع شد.با انگشت شستم وسط راه گرفتمش که 

 صداش گوشم رو پر کرد:

 _به خاطر من مرد.

 چیه؟_منظورت 

 دماؼش رو به طرز بامزه ای باال کشید و گفت:

 _هدؾ تیر من بودم،اگه ریتا نبود...
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هك کوچیکی زد و نتونست ادامه بده.سرش رو پایین انداخت و شروع کرد به گریه کردن.از این که 

 نمیتونستم کاری براش انجام بدم از خودم متنفر بودم.بعد از چند دلیمه با صدای تو دماؼی پرسید:

 _ریتا اونجا چیکار میکرد؟

 _برای محافظت از تو اومده بود.

به سرعت از توی آؼوشم خودش رو بیرون کشید و با تعجب و کمی عصبانیت بهم نگاه کرد و 

 گفت:

 _تو میدونستی ریتا میاد؟

 سری به تایید تکون دادم که چشم هاش گشاد شد و تمریبا داد زد:

 _و اجازه دادی که بیاد؟

 ی نیمکت بلند شد و جلوم ایستاد.اخمام رو کشیدم تو هم و ایستادم:سریع از رو

 _نیاز به اجازه ی من نبود،خودش...

 با عصبانیت وسط حرفم پرید:

 _من شبیه احمك هام؟خدای من تو چیکار کردی الوند؟!

اصال متوجه منظورش نمیشدم.دستی توی موهای خوش حالتش کشید،نگاهم روی حرکت دست 

 ود و آرزو میکردم که دست های من جای دست هاش رو بگیره.هاش لفل شده ب

ولتی نگاه خیرم رو دید با خشم به سمتم اومد و محکم به لفسه سینم کوبید که من رو به خودم 

 آورد.دوباره اخم کردم که یعمه لباسم رو توی دستش گرفت و گفت:

تو با اجازه دادنت باعث مرگش _میدونی چیکار کردی؟اون حرومزاده ها برای ریتا اومده بودند و 

 شدی.اگه ریتا تو للعه میموند،االن زنده بود.

دستم رو روی دست هاش گذاشتم،نیروی عجیبی از دست هاش بهم منتمل شد که باعث شد دلم به 

 هم بپیچه،با این حال سعی کردم لوی باشم.اخمم رو بیشتر توی هم کشیدم و گفتم:

 _متوجه منظورت نمیشم.

لباسم رو ول کرد و کمی عمب رفت.دست هاش رو دور بازوهاش حلمه کرد و با بؽض سریع یعمه 

 گفت:

_پدرم زندست،میخواستم از طریك طلسم مکان یابی خونی  پیداش کنم ولی ریتا اومد پیشم و گفت 

 .با یه طلسم میتونه مکان حدودیش رو پیدا کنه

تاثیر میذاشت ولی تمام تالشم رو  نمیدونستم ریتا همچین کاری کرده،بوی تنش داشت روی ذهنم

 میکردم تا بتونم مماومت کنم.

 _خب!

_گفت روحش میتونه طی العرض کنه و پیداش کنه،رفت ولی به جای اینکه اون پدرم و پیدا کنه 

 اونا ریتا رو دیدند،منظورم جسمشه!
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 _میخوای بگی للعه رو دیدن؟

 یدا کنند.ولی ولتی اومد به مهمونی..._نه نه،طلسم محافظ للعه خیلی لویه نتونستن جاش رو پ

دوباره عصبانیتش برگشت و طی یک حرکت سریع،دو لدم بینمون رو پر کرد و مشت های محکمش 

 رو روونه ی سینه ام کرد و در همون حال گفت:

_تو گذاشتی ...تو... به خاطر تو مرد...همه کنار تو میمیرن...از ولتی دیدمت...همه دارن 

 ریتا نبود...منم میمردم...تو ...میمیرن...اگه...

به طرز خطرناکی حرؾ هاش هیچ تاثیری روی من نداشت هیچ،فمط باعث میشد بیشتر جذبش بشم 

 و تمریبا نصؾ حرؾ هاش رو نمیشنیدم.

نمیدونم چمدر مشت توی سینم زد که باالخره خسته شد،سرش رو باال گرفت و به چشم هام نگاه 

 ین ریخت.کرد و لطره اشکی از چشمش پای

نگاهم بی اراده روی لب هاش افتاد.دوباره به چشم هاش نگاه کردم که متوجه شدم اون هم به لب 

 هام نگاه میکنه،ولتی نگاهش رو باال کشید زمزمه کرد:

 _لعنت بهت الوند!

و لب هاش روی لب هام نشست.انرژی زیادی به بدنم منتمل شد و باعث شد چشم هام بسته 

 وهام لؽزید و کمرش رو محکم بین دست هام گرفتم و بلندش کردم.بشه.دست هاش توی م

پاهاش رو دور کمرم حلمه کرد،زیر رون هاش رو گرفتم.سرم رو کج کردم و بوسه رو عمیك تر 

 .نه حلمه،نه آدمای اون بیرون.کردم،دیگه هیچی برام مهم نبود

چ چیز نمیتونه جلوم رو ه هیتنها چیزی که میخواستم رسیدن به بهین بود و مطمئن بودم دیگ

 بگیره.

تمام سلول های بدنم بهین رو میخواستند.انگشت حلمم سوخت ولی اهمیت ندادم.سایه بونی کنار 

 پشت بوم بود که تخت بزرگی وسطش لرار داشت.

به اون سمت رفتم و در همون حال دستم رو به سمت در پشت بوم دراز کردم،برای چند ثانیه از 

 لفل رو خوندم و در رو لفل کردم.بهین دستی به صورتم کشید و گفت: بهین جداشدم و طلسم

 _الوند،نباید این کارو بکنیم...

 نگاهش توی صورتم میچرخید،دوباره به چشم هام نگاه کرد و ادامه داد:

 _همه چیز از بین میره...

 نگاهش روی لب هام موند،زمزمه کرئ:

 _نباید...لعنتی!

میتونستم بهش توجه کنم.باالخره به تخت رسیدیدم،طلسم دیگه ای سوزش انگشتم بیشتر شد،ولی ن

خوندم و الیه نازکی از ابر روی تخت چوبی تشکیل شد.بوسه ی کوتاهی روی لب هاش نشوندم و 

 زمزمه کردم:
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 _هیچ کدوم برام مهم نیستن.

حال روی تخت گذاشتمش،خواستم بایستم که اجازه نداد.دست هاش زیر تیشرتم خزید و در همون 

 من رو به سمت خودش کشید و من رو به بوسه ای مهمون کرد.

در همون حال روش خیمه زدم و به بوسیدنش ادامه دادم که درد وحشتناکی توی تنم پیچید و باعث 

 شد کمی از بهین فاصله بگیرم.با دیدن اخم های بهین متوجه شدم که اون هم مشکل من رو داره.

رو توی هم کشید.احساس کردم که تمام درد داره به دست چپم درد بیشتر شد و بهین اخم هاش 

 هدایت میشه.

به انگشت حلمم نگاه کردم که در کمال تعجب سر اژدهام چرخید و درد وحشتناکی رو توی بدنم 

.زانوهام خالی از توان شد و با زانو روی زمین افتادم،بهین جیؽی از سر درد کشید و ایجاد کرد

 .دست چپش رو باال گرفت

دست من هم بی اراده به سمت باال دراز شد و دردی که توی تنم پخش شد باعث نفسم بند بیاد.هر 

ثانیه مثل سال میگذشت برام،نمیدونم چند ثانیه توی اون حالت بودم که ناگهان تمام درد از بین 

 رفت.

ذهنم کؾ دست هام رو روی زمین گذاشتم و تند تند نفس کشیدم.ریه هام میسوخت،صدایی توی 

 پیچید:

 _پیوند و کامل کن،ما مرالبتونیم.

به اطرافم نگاه کردم که با دو جفت چشم درخشان توی تاریکی مواجه شدم.به انگشتم نگاه 

 کردم،طرحی از اژدها روی انگشتم بود ولی از اژدها خبری نبود.

ه سمت من سرش رو بپس آزاد شده بودند،با تعجب به بهین نگاه کردم که نگاهش به اونها بود.

 چرخوند،نگاهش توی صورتم میچرخید.

دیگه طالت نداشتم،سریع به سمتش رفتم . تیشرتش رو به سرعت از تنش دراوردم و روی تخت 

 هولش دادم.

درحالی که از شر بمیه لباس هامون خالص میشدیم بوسه های ریزی روی کتؾ و استخوان ترلوه 

 اش نشوندم.

جز بهین رو نمیدیدم.نه حلمه رو به یاد داشتم و نه لدرت هامون دیگه مؽزم کار نمیکرد و چیزی به 

 رو.فمط و فمط بهین رو میدیدم.

به محض یکی شدنمون،ؼرش بلندی توی گوشم پیچید و باعث شد سرم سنگین بشه.للبم گرم شد و 

گرماش به کل بدنم منتمل شد،لبل از اینکه چشم هام بسته شه صورت زیبای بهین رو دیدم که لبل 

 ز من چشم هاش رو بسته بود.ا

❊❊❊ 

 بهین:
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باد سردی به سرشونه ی لختم برخورد کرد که باعث شد چشم هام رو باز کنم.با گیجی به اطرافم 

نگاه کردم،خواستم بشینم که دستی دور کمرم محکم تر شد.چشم هام از ترس گشاد شد،با ترس به 

 دم.پشتم نگاه کردم که با صورت ؼرق خواب الوند رو به رو ش

 ،توی آؼوشش چرخیدم و موهای روی پیشونیش رو کنار زدم.زمزمه کردم:دلم براش ضعؾ رفت

 _ما چیکار کردیم الوند؟همه چیز و از بین بردیم.

خاطراتی از ذهنم گذشت،گرمای نفس اژدهام رو هنوز هم حس میکردم.به انگشتم نگاه کردم،باورم 

و فراموش کنم،تازه یادم افتاد لباس تنم نیست و  نمیشد.چشم های باز الوند باعث شد تمام افکارم

 باید خجالت بکشم.

نگاهم رو ازش گرفتم ولی نمیتونستم برم عمب تر،چون بین بازوهاش اسیر شده بودم.بوسه ی 

 کوتاهی روی پیشونیم نشوند و زمزمه کرد:

 _چیکار کردم من!

 سرم رو توی گردنش پنهون کردم و گفتم:

 _حاال چی میشه الوند؟!

 نفس عمیمی کشید و سرش رو به سرم تکیه داد.

_نمیدونم.هم میتونم بگم ارزشش رو داشت و هم میتونم بگم عذاب وجدان داره خفم میکنه.به خاطر 

 اینکه تمام مسئولیت هام رو نادیده گرفتم دارم دیوونه میشم.

مید کرده بودیم و دوباره بوسه ی ریزی روی موهام نشوند.منم عذاب وجدان داشتم،امید همه رو ناا

 حاال باید چندین سال صبر میکردیم تا جادوگرهای بعدی بیان.

 تنها خوبیش این بود که جادوگرای بعدی مربی های خوبی داشتند.

❊❊❊ 
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 فصل دوم

 

 

 

 :سوده

کتاب های طلسم رو زیر و رو کرده بودیم ولی هیچ طلسمی وجود نداشت تا بتونیم باهاش رادمان 

و نجات بدیم.داشتم دیوونه میشدم،کتابی دستم بود رو به سمت دیوار پرت کردم و جیػ کوتاهی از ر

 .حرص کشیدم

 .دادمهر کنارم ایستاد،بؽض به گلوم فشار میاورد.دستم رو به سرم گرفتم و روی زمین نشستم

 !سوده_

ز اینکه کاری از بؽضم ترکید و به ترسناک ترین حالت ممکن هك زدم.دستام رو به سرم گرفتم،ا

 .دستم برنمیومد داشتم دیوونه میشدم.پوؾ کالفه ی دادمهر رو شنیدم و لحظه ای بعد کنارم نشست

 .نمیدونستم چی بگم،نمیدونستم چیکار کنم.سکوت دادمهر هم کمکی به بهتر شدن شرایط نمیکرد

مه نگاه سوزش لطیفی رو کؾ دستم حس کردم،دستم رو از روی سرم برداشتم و به عالمت حل

کردم.کمی لرمز شده بود،اشک هام رو پاک کردم و با دلت بیشتری به عالمت روی دستم نگاه 

 .کردم

هر لحظه سوزشش بیشتر میشد.با تعجب به دادمهر نگاه کردم،حواسش به دستش بود.بعد از چند 

 .ثانیه بهم نگاه کرد و دستش رو باال گرفت،عالمت روی دستش کمی متورم هم شده بود

 اتفالی داره میوفته؟ چه_

رنگ نگاه دادمهر عوض شد و نگرانی توی چشم هاش دووید.سوزش دستم بیشتر شد،چشم هام رو 

 :روی هم گذاشتم و نفس عمیمی کشیدم که زمزمه دادمهر رو شنیدم

 !امکان نداره_
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 .دباره بهش نگاه کردم،گیج شده بودم

 چی شده دادمهر؟_

شه که درد بدی توی دستم پخش شد.دادمهر نیم خیز شده بود  ناباور سر تکون داد و سعی کرد بلند

 :که دوباره سرجاش پرت شد و آخ کوچیکی گفت.زمزمه نگرانش رو شنیدم

 !نه،نه،لطفا_

درد به صورت نوسانی توی دستم پخش میشد و توی هر نوسان،گستره ی درد بزرگ تر و شدتش 

دادمهر رو گرفتم و اون رو به سمت خودم هم بیشتر میشد.عصبانیت زیر پوستم دوید،با خشم دست 

 .برگردوندم

 میگی چه خبره یا نه لعنتی؟_

درد شدید تر شد،دستم رو روی عالمت فشار دادم که سوختم.با تعجب به عالمت روی دستم نگاه 

کردم، عالمت دایره ای که اژدها به دورش پیچیده بود،در حال تؽییر شکل بود.کل عالمت مثل مواد 

 .ود و حرکت میکردمذاب شده ب

 .با وحشت به دستم نگاه میکردم که صدای دادمهر باعث خون توی بدنم یخ بزنه

 !پیوند داره کامل میشه_

 :با بهت و وحشت بهش نگاه کردم.نه،این اتفاق نباید می افتاد،اونم االن! با خودم زمزمه کردم

 !از دستش میدم_

آهسته شد.خواستم از جام بلند شم،برای از دست  للبم برای چند ثانیه نزد،همه چیز به حالت حرکت

دادنش آماده نبودم.به زحمت تونستم روی پاهام بایستم،به محض اینکه لدم اول رو برداشتم درد 

 .وحشتناکی توی بدنم پخش شد.روی زانوهام فرود اومدم و از ته دلم جیػ کشیدم

توی ذهنم پررنگ بود،صورت رنگ گیج شده بودم،همه چیز رو مبهم و تار میدیدم.تنها چیزی که 

 .پریده ی راد بود و این للبم رو به آتیش میکشید.سرم به صورت دورانی و بی اراده تکون میخورد

دیگه تحمل این درد وحشتناک رو نداشتم.گلوم میسوخت،سعی کردم به اطرافم نگاه کنم تا دادمهر 

و باعث شد درد وحشتناکی توی رو پیدا کنم.به محض چرخوندن گردنم،نور شدیدی چشمم رو زد 

 .سرم پخش بشه

حتی صدای جیػ خودم رو هم نمیشنیدم.اشک از چشم هام روون شد،توی اون همه درد و رنج تنها 

 .دلدله ام رادمان بود

ناگهان انگار همه چیز ایستاد،درد تموم شد ولی انگار توی هوا معلك بودم.پلک هام سنگین شده 

یمه ها طول میکشید.به دستم نگاه کردم،نور طالیی رنگی که منشا بود و هر پلک زدنم انگار دل

 .مشخصی نداشت،وارد دستم میشد.شاید هم از دستم خارج میشد

سرم رو به سمت سمؾ چرخوندم و لطره اشک لجوجی از گوشه چشمم چکید،پلک زدم و ولتی 

زدم.توی خودم جمع شدم  چشم هام رو باز کردم روی زمین افتادم.آه از نهادم بلند شد و هك کوتاهی

 .و اشک هام گونه هام رو تر کرد
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 ...سوده_

 :کمی مکث کرد و ادامه داد

 !خوبی؟!خدای من_

 .دستش روی شونم نشست،خدایا باورم نمیشد

 !بلند شو_

عصبانیت و ناراحتی وحشتناکی وجودم و پرکرد.سریع بلند شدم که سرگیجه باعث شد تلو تلو 

 .کنترل کنمبخورم،ولی تونستم خودم رو 

دستم رو به چهارچوب در گرفتم تا تعادلم رو حفظ کنم.عصبانیتم هر لحظه بیشتر میشد،اخمام و 

 .کشیدم تو هم و به صدا زدن های پی در پی دادمهر اهمیت ندادم

در اتاق الوند رو باز کردم،اتاق تاریک بود.سرگیجم از بین رفته بود،ؼم سنگینی روی للبم بود.به 

 .پله ها رفتمسرعت به سمت 

در اتاق بهین رو باز کردم،اونجا هم نبودند.صدایی از باالی سرم شنیدم،با خشمی که سرریز شده 

 .بود به سمت په های پشت بوم پا تند کردم.نفس هام تند شده بود،از خشم میلرزیدم

که جای در رو هول دادم،ولی باز نشد.جیػ بلندی کشیدم،تمام بدنم داغ شدم.لمد محکمی به در زدم 

پام روی در موند و باعث شد در یکم از لوال فاصله بگیره.لمد محکم دیگه ای به در زدم که در 

 .بیشتر فرو رفت

عصبانیتم بیشتر شد،تمام لدرتم رو توی دستم جمع کردم و این بار مشت محکمی به در زدم.در از 

وندم،تاریکی شب دیدم جاش کنده شد،با حرص در رو هول دادم و از سر راهم برداشتم.چشم چرخ

 .رو کم کرده بود

 !سوده_

به محض شنیدن صداش،خونم به جوش اومد.کنترلی روی رفتارم نداشتم،به سمتش 

چرخیدم.نمیفهمیدم دارم چیکار میکنم،به سمتش دوویدم و با هر دو دستم توی سینش کوبیدم که به 

 .شدت به عمب پرت شد

و دوباره به سمت الوند حمله کردم.گلوله آتشی بزرگی  صدای جیػ بهین رو شنیدم ولی اهمیتی ندادم

 :درست کردم و به سمتش پرتاب کردم.پرتابم رو دفع کرد . فریاد زد

 !سوده به خودت بیا_

 :انگار نمیفهمیدم چی میگه.جیػ کشیدم

 ...توی عوضی...همه چیزمون رو به باد دادی...لعنت بهت_

 :ه بهش مشت زدم و با جیػ گفتمجیػ بلندی کشیدم و به سمتش دویدم و دوبار

 !عوضی...چرا اآلن؟!چرا اآلن که رادمان به کمکمون نیاز داشت؟_

 :خواستم دوباره بهش مشت بزنم که دست هام رو گرفت و فریاد کشید
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 !آروم باش لعنتی_

بؽضم دوباره شکست،سعی کردم دست هام رو آزاد کنم ولی محکم من رو گرفته بود.ولتی دیدم 

 .ش ؼلبه کنم،آروم گرفتم و هك هك بلند شدنمیتونم به

دستی روی شونم نشست،الوند دست هام رو رها کرد و من توی آؼوش بهین فرو رفتم.بهین موهام 

 :رو نوازش کرد و در همون حال صدای آروم و بؽض دارش رو شنیدم

 !متاسفم_

نداشت،صدای به لباسش چنگ زدم و صدای گریه هام اوج گرفت.نوازش های بهین هم تاثیری 

 :گرفته ی الوند رو شنیدم

 ...رادمان_

 .ادامه نداد.آروم از آؼوش بهین بیرون اومدم،سعی میکردم به خودم مسلط باشم

 ...ولتی برگشتیم_

بؽض راه گلوم رو بست.چند بار پشت سر هم پلک زدم تا از ریختن اشک هام جلوگیری کنم.نفس 

 :لرزونی کشیدم

 !...نرمال نیستمتوجه شدم ریتم للب رادمان_

 .صدام میلرزید،آشفته بودم.دستی به صورتم کشیدم،للبم درد میکرد

 ...بعد_

 !سوده_

للبم ایستاد،نمیتونستم باور کنم.دستم رو روی للبم گذاشتم و لطره اشکی از گوشه ی چشمم 

 .دچکید.نگاهم روی الوند لفل بود،گوشم سنگین شده بود.الوند لبخندی زد و به پشت سرم نگاه کر

آروم برگشتم و با چیزی که دیدم،نفسم رو آزاد کردم.سرم هنوز سنگین بود،اشک دیدم رو تار 

 .کرد.پشت سر هم پلک میزدم،آخرین چیزی که دیدم لبخندی بود که چال لپش رو به نمایش گذاشت

 .چشم هام رو بستم و دیگه چیزی نفهمیدم

*** 

 :الوند

وازش میکرد.رادمان هم روی زمین کنار سوده نشسته بهین کنارم نشسته بود و موهای سوده رو ن

 .بود و دستش رو گرفته بود.نگاهم رو ازشون گرفتم به بمیه افراد حاضر توی کتابخونه نگاه کردم

هانیه بی حال توی بؽل همایون لم داده بود و رنگ پریده به نظر میرسید.امیرسام باالی سر سارا 

 .ده بودایستاده بود و به صندلی سارا تکیه ز

 .رامش و دادمهر هم کنار هم روی زمین نشسته بودند و رامش هم رنگ پریده بود

 حسین کجاست؟_
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 :سوالی بود که بهین پرسید و من رو هم به فکر فرو برد.هانیه یکم صاؾ نشست و گفت

 !چه فرلی میکنه که کجاست؟همه چی تموم شده_

 :بهین دست از نوازش سوده برداشت و گفت

 !م اینطور باشهفکر نمیکن_

دستش رو باال آورد و بشکنی زد،شعله های رلصان آتش بین انگشت هاش نمایان شد.اخم هام رو 

 .تو هم کشیدم.دستم رو روی چوب میز کشیدم که بالفاصله برگ سبزی روی میز جوونه زد

 :هانیه از بؽل همایون بیرون اومد و با بهت گفت

 !امکان نداره_

 :فتهمایون هم صاؾ نشست و گ

 چطور ممکنه؟_

 :نگاهم رو به همایون دادم و پرسیدم

 راجع به آخرین عضو چی پیدا کردی؟_

 !هیچی،هیچ سرنخی ازش نیست_

 :دستی به ته ریشم کشیدم،گیج شده بودم.بهین گفت

 چطور ممکنه؟پس آخرین عضو حلمه کجاست؟_

نگاهش رو روی به محض تموم شدن جمله ی بهین در کتابخونه باز شد و حسین اومد داخل.

 :هممون چرخوند و روی من ثابت شد.دستی به گردنش کشید و گفت

 !سالم_

در رو کامل باز کرد و دختر ریزه میزه ای با سر پایین وارد اتاق شد.رنگ پریده به نظر 

 :میرسید،حسین گفت

 .دیشب که رفتیم جشن،ماهور رو دیدم_

 :داد دستش رو به سمت دختر دراز کرد و در همون حال ادامه

بهم گفت میدونه آخرین عضو حلمه کیه ولی نباید بذاریم کسی متوجه بشه.گفت آخر مهمونی _

 !منتظرش باشم تا اون رو بهم معرفی کنه و با خودمون بیاریمش اینجا

 :کمی مکث کرد،نگاهش رو به من داد و گفت

به للعه بیارمش من دیدمش و حس کردم دیگه نمیتونم ازش جدا بمونم.لبل از اینکه با خودم _

 .ماهور ما رو دید و بهم گفت که الینا آخرین عضو حلمست

هانیه سریع از جاش بلند شد و به سمت الینا رفت.دستش رو روی بازوی الینا گذاشت که سریع 

 :دستش رو برداشت و با بهت گفت
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 .چمدر یخی دختر_

 .ان چشم تو چشم شدسوده تکونی خورد،بهش نگاه کردم که چشم هاش رو باز کرد و با رادم

خواستم برگردم اینجا که اونا اومدن.الینا رو با یکی از الؾ ها فرستادم اینجا،ولتی ام که _

 !برگشتیم...خب...خودتون میدونید ولتی یکی جفتتون باشه چه اتفالی می افته

صدای گریه سوده توجه همه رو به خودش جلب کرد.رادمان رو سخت در آؼوش گرفته بود و گریه 

 .میکرد

 !بذار کؾ دستت رو ببینم_

هانیه دست الینا رو توی دستش گرفت و نگاهی بهش انداخت.اون رو با عالمت دست خودش 

 :ممایسه کرد و بعد به من نگاه کرد

 !راست میگه_

 .الینا تا اون لحظه سرش و بلند نکرده بود و این موضوع کمی باعث شک میشد

 ماهور از کجا پیداش کرد؟_

 :الینا روبؽل کرد و گفتحسین کمر 

 .امروز میاد اینجا!گفت چیز های زیادی هست برای گفتن که به زمان نیاز داره_

 :رامش که تا اون لحظه ساکت بود،آروم گفت

 !حاال معلوم شد رادمان چطوری نجات پیدا کرد_

 .بهش نگاه کردم،هنوزم دلیل عصبانیت سوده رو نفهمیده بودم

 چطور مگه؟_

 :وی شونه ی دادمهر گذاشت وگفتسوده سرش رو ر

ولتی برگشتیم،حال راد بد شد و به خاطر طلسمی که داشت ضربان للبش هرلحظه کمتر _

میشد.سوده اومد دنبالم و من سعی کردم براش ولت بخرم تا دادمهر و سوده بتونن طلسمی برای 

منم از اون نیرو برای نجات راد پیدا کنن.و بعدش اون اتفاق افتاد،نیروی زیادی وارد بدنم شد و 

 .خوب کردن رادمان استفاده کردم

 :سارا از جاش بلند شد و به سمت الینا و هانیه رفت

 پس یعنی در والع شما پیوند رو کامل کردید در حالی که آخرین عضو حلمه هم کنارمون بوده؟_

 :بهین ادامه داد

 !و این یعنی لدرتمون کامل شده،از بین نرفته_

رنگ پریده ی الینا میچرخید.حسین سرفه ی مصلحتی ای کرد تا حواسمون رو  نگاهم روی پوست

 :به خودش جلب کنه.ولتی بهش نگاه کردم شروع به حرؾ زدن کرد

 .فمط یک مسئله ای این وسط هست_
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یکم مکث کرد،به الینا نگاه کرد و چیزی رو زیر گوشش زمزمه کرد.الینا سری تکون داد و بعد 

 .م هاش هنوز بسته بودسرش رو باال گرفت.چش

 !الینا_

ولتی چشم هاش رو باز کرد،عصبانیت و نفرت وجودم رو پر کرد.هانیه هین بلندی کشید و چند لدم 

 :عمب رفت.حسین نگاه گذرایی به هانیه انداخت و بعد رو به من گفت

 .اون یه دورگست.پدرش خون آشام بود و مادرش جادوگر_

د.ولتی نگاهش به من افتاد سریع سرش رو پایین انداخت و لرمزی عنبیه چشم هاش توی ذوق میز

 :آروم گفت

 .متاسفم_

 :بهین از کنارم بلند شد و به سمت الینا رفت.دست هاش رو گرفت و با محبت ذاتیش گفت

 .این چیزی نیست که بخوای به خاطرش شرمنده باشی عزیزم_

اید اگه یکی از اونها جای من و بعد نگاه خشمگینش رو به من دوخت.شونه ای باال انداختم،ش

 .بود،میتونست من رو درک کنه!به هرحال اون عضوی از حلمه بود و این موضوع انکار ناپذیر بود

 .صدای بهت زدش باعث شد دوباره بهش نگاه کنم

 ...تو_

 :با تعجب و کمی ترس به بهین نگاه میکرد.آروم دستش رو از دست بهین بیرون کشید و گفت

 چطور ممکنه؟_

 :از طرز نگاهش به بهین خوشم نمیومد.دستی به ته ریشم کشیدم و پرسیدم

 منظورت چیه؟_

نگاه نفرت انگیزش رو به من دوخت.بی اراده اخم هام شدت گرفت که باعث شد سریع نگاهش رو 

 :ازش بگیره و زمزمه کنه

 !اون...اون یه...گرگینه اس_

رده بودم.بی اراده نگاهم روی بهین افتاد و ضربان للبم شدت گرفت،کامال این موضوع و فراموش ک

اخم وحشتناکی کردم.بهین شوکه شده بود ولی سعی کرد به روی خودش نیاره.نگاهش رو ازم 

 :گرفت و به الینا گفت

 !من گرگینه نیستم_

 :الینا نفس عمیمی کشید و با تردید گفت

 !ولی...تو بوی اونارو میدی_

 اینجا چه خبره؟_
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ز بهین گرفتم و به سوده نگاه کردم.نمیتونستم نفرت توی نگاهم رو پنهان به زور نگاهم رو ا

 .کنم،سوده با اخم نگاهش رو ازم گرفت.آروم رادمان رو کنار زد و از روی کاناپه بلند شد

 .اون گرگینه نیست،ولی لدرت های اونارو داره_

 !چطور ممکنه؟زهر گرگینه مارو از پا درمیاره_

 .و ازشون گرفتم،باید با ماهور تماس میگرفتمپوزخندی زدم و نگاهم ر

 !لضیه اش مفصله،ولت هست_

 .رادمان این رو گفت و دستش رو دور کمر سوده حلمه کرد.هنوز کمی رنگ پریده به نظر میرسید

 !بهتره بریم استراحت کنیم،همگی خسته ایم_

 :ت و با لبخند گفتدادمهر این رو گفت و دست رامش رو گرفت.جلوی الینا ایستاد،دستش رو گرف

 !خوش اومدی_

 :الینا لبخند خجلی زد و آروم گفت

 !ممنون_

همایون هم پشت هانیه ایستاد و دستش رو زیر زانوهاش انداخت و به آرومی اون رو توی بؽلش 

 :کشید.بهین دست هانیه رو گرفت و آروم گفت

 .متاسفم که تنهات گذاشتم_

 :ایون گذاشت،دست بهین رو فشار داد و گفتهانیه لبخندی زد و سرش رو روی سینه ی هم

 !من خوبم عزیزم_

 :سارا و امیر سام هم پشت سر بمیه رفتند.بهین نگاه دیگه ای به الینا انداخت و با لبخند گفت

 .بهتره شماهم برید،شب سختی داشتم_

.حاال الینا نگاهش رو به بهین دوخت،سری براش تکون دادو با نیم نگاهی به من از اتاق خارج شد

من و بهین تنها بودیم.آروم به سمتم برگشت و نگاهش توی نگاهم لفل شد،دلم لرزید ولی گوشه ی 

 .ذهنم حرؾ الینا میچرخید

نگاهی به لباسش انداختم،تیشرت مشکی من تنش بود و تمریبا تا نزدیکی زانوهاش رو پوشونده 

م.نگاهم رو به زور از پاهای بود. انمدر خواستنی شده بود که نمیتونستم نگاهم رو ازش بگیر

 .برهنش باال آوردم،دست هاش کنار بدنش بودند

احساس گرما میکردم،دوباره به چشم هاش نگاه کردم که یخ زدم.سرمای نگاهش تمام گرمای 

 :وجودم رو از بین برد.به تلخی گفت

 تموم شد؟_

ای برهنش بودم،دوباره اخم هام رو کشیدم تو هم،دست هاش رو روی سینه به هم گره زد.نگران پاه

 .نگاهم به پاهاش کشیده شد که چیز عجیبی نظرم رو به خودش جلب کرد
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سریع از جام بلند شدم و به سمتش رفتم،به محض اینکه بهش رسیدم یک لدم به عمب برداشت و 

 :گفت

 چته؟_

و به  ولی اهمیت ندادم،جلوی پاهاش زانو زدم و یکی از پاهاش رو باال اوردم،جیػ کوتاهی کشید

 .لباسم چنگ زد تا تعادلش رو حفظ کنه

 چه ؼلطی داری میکنی؟_

 !باورم نمیشد،یه چیزایی در این باره شنیده بودم ولی فکر نمیکردم والعیت داشته باشه

 !با توام الوند،فوت فتیش داری مگه؟ول کن پامو_

 :با اخم بهش نگاه کردم و گفتم

 .چند لحظه دندون به جیگر بگیر_

 :رو از دستم درآورد و چند لدم عمب رفت.سرش رو پایین گرفت و در همون حین گفت به زور پاش

 ...چی رو پامه مگ_

 .حرؾ توی دهنش ماسید و با تعجب به ناخن های پاهاش نگاه کرد

 !امکان نداره_

 :سرش رو باال آورد و با تعجب گفت

 این دیگه چه کوفتیه؟چه بالیی داره سرم میاد؟_

ش نگاه کردم که براق و به رنگ لرمز دراومده بودند.بلند شدم و دوباره به دوباره به ناخن ها

 :سمتش رفتم،از اینکه باز هم عمب کشید عصبی شدم و تمریبا فریاد زدم

 !سرجات بمون بهین_

 :اخم پررنگی بین ابروهاش نشست و با پرخاش گفت

 !سر من داد نزن_

ق بودند و هاله ی صورتی ای روشون دیده دستش روکشیدم و به ناخن های دستش نگاه کردم،برا

 !میشد.چشم هام رو بستم و نفس عمیمی کشیدم،چطور همچین چیزی ممکنه

 چه بالیی داره سرم میاد؟_

چشم هام رو باز کردم و توی نگاه عسلیش گم شدم.گرمای وجودم برگشت،نگاهم بی اراده روی لب 

سردش برگشته بود.سرم رو تکون دادم و هاش افتاد.ولتی دوباره به چشم هاش نگاه کردم،نگاه 

 :یک لدم عمب رفتم،چه مرگم شده بود!نفسم رو به بیرون فوت کردم و آروم گفتم

 !فکر کنم عالوه بر جادوگر اژدها،بانوی آتش هم باشی_

 منظورت چیه؟بانوی آتش دیگه چیه؟_
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را باید انمدر دستی به صورتم کشیدم و بهش پشت کردم.سعی کردم خودم رو آروم کنم،خدایا چ

خواستنی باشه؟!آخرین بانوی آتش رو به یاد داشتم،زن زیبایی بود ولی به شدت مؽرور و 

متکبر!لباسی که از آتش به تن میکرد رو هنوز به یاد داشتم.با مادرم به شدت صمیم بودند،کمی 

 .آروم شدم که با شنیدن دوباره ی صداش همش دود شد

 !با تو بودمااااا_

دلیما امشب رو برای سرتك شدن انتخاب کرده بود.طالت نگاه کردن بهش رو نمیدونم چرا 

 :نداشتم.به سمت صندلی رفتم و در حالی مینشستم گفتم

کنترل بیشتری روی عنصر آتش داری،لدرت گسترش دادن آتشت ار بمیه خیلی بیشتره و از همه _

 !اژدها باشی،هم بانوی آتشمهم تر توی آتش نمیسوزی!فمط نمیفهمم چطور ممکنه که هم جادوگر 

 ...تؽییر رنگ ناخنم_

 :ادامه نداد،سری به تایید تکون دادم و گفتم

 !سمبل آتش وجودته،دستت هم مثل ناخن های پات میشه_

حضورش رو حس کردم و بعد از چند ثانیه جلوم نشست.خدایا،بد راهی رو برای شکنجه دادنم 

 !عث شد معدم به هم بپیچهانتخاب کردی.بوی عطرش توی بینیم پیچید و با

 !دیگه چه بالهایی لراره سرم بیاد_

 !این یه هدیست نه بال_

طالت نگاه کردن بهش رو نداشتم.سرم رو بین دست هام گرفته بودم و سعی میکردم نفس هام رو 

 :آروم کنم.از جاش بلند شد و در حالی که به سمت در میرفت گفت

 !میرم استراحت کنم_

م،هنوز آماده نبودم از خودم جداش کنم.دستش که روی دستگیره نشست،سریع سریع به خودم اومد

 :دستم رو روی در گذاشتم و دوباره بستمش.جیػ کوتاهی کشید و توی همون حال گفت

 چیکار میکنی؟_

سرم رو بین موهاش فرو کردم و نفس عمیمی کشیدم،دست آزادم رو دور کمرش حلمه کردم و توی 

ی به بدنش افتاد،آروم توی بؽلم چرخید.یک لدم برداشتم و کامل به در بؽلم کشیدمش!لرز خیفیف

 .چسبوندمش. پیشونیم رو به پیشونیم تکیه دادم و محکم تر بؽلش کردم

 :للبم همیشه برای اون بود،حتی ولتی ندیده بودمش.فشار خفیفی به پیشونیش آوردم و زمزمه کردم

 !بهم نگاه کن_

یک کرد و بوسه ی تب داری روی گردنم نشوند.نفس هام کمی تند اما بهین سرش رو به گردنم نزد

شده بود،سرش رو بلند کرد ولی باز هم به چشم هام نگاه نکرد،آروم سرش رو کنار گوشم برد و 

 :گفت

لرارمون این بود که برای آزاد کردن اژدها و گرفتن لدرت دوبار باهم باشیم ولی هردو اتفاق با هم _

 .رلم خورد



 Zahra.sknنویسنده: رلص تاریکی

286 
 

تک تک سلول های بدنم تاثیر داشت.بوسه ی ریزی روی الله ی گوشم نشوند و ادامه صدای روی 

 :داد

 !پس دیگه نیازی نیست با هم باشیم_

این رو گفت و من رو به عمب هول داد.چند بار پشت سر هم پلک زدم تا تونستم ذهنم رو جمع 

که بهم زد از اتاق رفت  کنم،دوباره اخمی بین ابروهام نشست.بهین پوزخندی زد و با تنه محکمی

 :بیرون.در همون حال گفت

 !شب بخیر جناب_

عصبانیت زیر پوستم دوید،به محض اینکه خواستم دنبالش برم در رو محکم توی صورتم 

بست.لعنت به دهنی که بی مولع باز شود.به شدت بهم برخورد ولی  حك رو به بهین میدادم.کالفه 

رو به کار بردم تا از خشم فریاد نکشم.دست هام رو مشت دستی توی موهام کشیدم و تمام توانم 

 .کردم و جلوی دهنم گرفتم

با حال داؼونی روی زمین نشستم و دستم رو به سرم گرفتم،به شدت خسته بودم ورفتن بهین هم 

انرژی زیادی ازم میگرفت.سعی کردم با نفس های عمیك به خودم مسلط بشم،یکی طلبت بهین،یکی 

 !طلبت

*** 

 :بهین

به در بسته ی اتاق تکیه دادم و دستم رو روی للبم گذاشتم.فکر نمیکردم بتونم از پسش بربیام،بی 

 .اراده به سمت حمام رفتم تا تن گر گرفته ام رو تسکین بدم

وارد حمام شدم و آب سرد رو باز کردم،بوی تنش روی لباسی که تنم بود باعث میشد دلم به هم 

درد خفیفی داشتم.سریع تیشرت رو از تنم درآوردم و بدون لحظه بپیچه.دستم روی شکمم گذاشتم،

 .ای درنگ رفتم زیر دوش

از سرما میلرزیدم ولی برام مهم نبود.دستم رو به دیوار گرفتم و با دست آزادم کم کم آب رو گرم 

کردم.سعی کردم فکرم رو از الوند دور کنم،نفس عمیمی کشیدم و آب رو بستم.حوله ای از توی 

 .برداشتم و دورم پیچیدم،از حمام بیرون رفتملفسه 

حرکت چیزی کنار پنجره حواسم رو به خودش جلب کرد،با دیدن کسی که توی اتالم ایستاده بود 

نفسم تو سینه حبث شد.دستم رو روی للبم گذاشتم و یک لدم به عمب رفتم.زبونم بند اومده بود،از 

 .آخرین باری که دیده بودمش ماه ها میگذشت

 !باتر شدیزی_

 .دست هاش رو توی جیبش فرو کرد و با همون نگاه مؽرور همیشگیش بهم زل زد

 .ساعت هاست که منتظرتم_

 :اخم هام رو کشیدم توی هم و پرسیدم

 اینجا چیکار میکنی؟چطور اومدی تو للعه؟_
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 :با دست به سرتاپام اشاره کرد و گفت

 !بهتره اول لباس بپوشی،در شان تو نیست_

افتاد با یه حوله ی نیم وجبی جلوش ایستادم،اخمم ؼلیظ تر شد.به سمت کمد رفتم و  تازه یادم

 .سرسری یه دست لباس برداشتم.چشم ؼره ای بهش رفتم و پاکوبان به سمت حمام رفتم

 :به سرعت لباس پوشیدم و از حموم زدم بیرون.دست به سینه جلوش ایستادم و با اخم گفتم

 !خب_

رون آورد و صندلی رو از پشت میزم بیرون کشید،تک دکمه ی کت دست هاش رو از جیبش بی

سرمه ایش رو باز کرد و با صالبتی که زمانی برام جذاب بود روی صندلی نشست.با دست به مبل 

 .تک نفره ی کنار پنجره اشاره کرد و من رو دعوت به نشستن کرد

ته بودم چطوری جلوش رفتار با کمی مکث روی مبل نشستم و پام رو پای دیگم انداختم،یاد گرف

 .کنم.سری براش تکون دادم،لبخند جذابش رو روی صورتش نشوند و دستی به ته ریشش کشید

تاحاال برات سوال نشده بود که توی اون سالهایی که به لول مادرت پنهان شده بودی،چطور کسی _

 !از اونا پیدات نکرد؟

 منظورت چیه؟_

 .خودش رو عمب کشید و تکیه داد

ی توی للعه ای که به شدت ازش محافظت میشد،پیدات کردن،چطور شد که ولتی از اینجا رفتی ولت_

 دیگه کسی برای پیدا کردنت نیومد؟!چطوری دیگه پیدات نکردن؟اصال به به این چیزا فکر کردی؟

تاحاال به این موضوع دلت نکرده بودم.انمدری توی این چند ولت ذهنم آشفته بود که به هیچ چیز 

 !ه ای نمیتونستم فکر کنمدیگ

 اولین باری که وارد خونتون شدم رو یادته؟_

کمی به ذهنم فشار آوردم،پسر جوونی که همراه پدرش اومده بود تا با بابا راجع به شرکت صحبت 

 .کنند.از همون روز اول حس عجیبی بهش داشتم.صداش باعث شد از فکز بیرون بیام

 .ود که مواظبت بودمسالها بود که منتظرت بودم،سالها ب_

 .از حرفاش سر در نمیاوردم

 .متوجه منظورت نمیشم_

 .لبخند دیگه ای زد و سرش رو برای چند ثانیه پایین انداخت.هنوز هم روم تاثیر داشت

سالها لبل از اینکه به دنیا بیای،آخرین حلمه نیروش رو از دست داد.به خاطر اینکه منتظر آخرین _

 .ز رو خراب کردندعضو حلمه نشدند و همه چی

 !سرش رو باال آورد به چشم هام نگاه کرد.خدا لعنتت کنه که هنوزم روم تاثیر داری

 .شبی که الوند به دنیا اومد،آرتا من رو احضار کرد_
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 :با دست به کتابی که روی میزم بود اشاره کرد و ادامه داد

ان اژدها بالػ بشن.گفت گوی از طریك همین کتاب.بهم گفت یه خائن بینمونه و نمیذاره جادوگر_

حمیمت طلسم شده و به آرتا اجازه ی نشون دادن حمیمت رو نمیده.همونطور که میدونی روح آرتا 

 .توی گوی حمیمت زندانی شده،به خاطر کوتاهی توی وظیفش

 کی طلسمش کرده؟_

 :شونه ای باال انداخت و گفت

 !م لوی ترههمون کسی که نمیذاره به حمیمت برسید.یکی که از شما ه_

 منظورت چیه؟_

ولت زیاده برای توضیح این مسائل.لبل از اینکه من رو ببینی از دور مواظبت بودم ولی همونطور _

که میدونی،لؽزیدم.آرتا لبل از اینکه ضعیؾ تر شه،وظیفه سنگینی بهم داد که مواظبت از تو بود.من 

ونن بهت برسن و از بین ببرنت که این وظیفه داشتم رد تورو از کل دنیا پاک کنم تا اون عوضیا نت

کار باعث میشد الوند هم نتونه پیدات کنه!شبی که الوند پیدات کرد،همون اطراؾ بودم ولی نمیدونم 

چرا نتونستم حضور الوند رو حس کنم.من باید فمط ازت محافظت میکردم ولی متاسفانه عاشمت 

 .شدم

 :ضربان للبم باال رفت،صورتم گر گرفت.ادامه داد

نباید همچین چیزی اتفاق میافتاد ولی چه میشه کرد.با خودم گفتم ولتی با هم ازدواج کنیم دیگه تا _

آخر عمر میتونم ازت محافظت کنم و تو رو هم کنار خودم داشته باشم ولی خب،تو از اول هم لسمت 

 !الوند بودی و عشك بی دریك الوند نسبت به تو باعث شد باالخره پیدات کنه

ه ی آخرش توی ذهنم میچرخید،نگاه سرگردونم رو به صورتش دوختم که پوزخندی زد و فمط جمل

 :گفت

نگو که تا االن نفهمیدی چمدر عاشمته!البته همیشه یکم دیر متوجه مسائل زندگیت میشدی،پس _

 !تعجبی هم نداره

 :نگاهی به دستم انداخت و ادامه داد

 !پس حك با آرتا بود،تو بانوی آتشی_

 .دستم رو عمب کشیدم و مشت کردم.آخ الوند،چیکار کردی توی مؽروربی اراده 

شبی که به دنیا اومدی من پیوندی باهات بستم که به موجب اون،تا لحظه ای که نفس میکشم _

مسئولیت محافظت از تو روی دوش منه.بعضی احساساتت مثل درد با من تمسیم میشه و 

 .بتونم جات رو پیدا کنم امشب،ولتی پیوند رو کامل کردی باعث شدی من

 :از روی صندلی بلند شد و درحالی که دکمه ی کتش رو میبست پرسیدم

 تو چی هستی؟_

 :لبخند تلخی زد و گفت

 .یه محافظ_
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 ولتی من به دنیا اومدم هم،همین شکلی بودی؟_

ه از ولتی که لسم خوردم،دیگه پیر نشدم.از اون زمان مجبور شدم به خاطر تو از جادوم استفاد_

 .کنم

 :در حالی که به سمت در میرفت،گفت

 !استراحت کن،دیگه نمیذارم از جلوی چشمم دور بشی_

 .از روی صندلی بلند شدم

 !آراد_

 .ایستاد اما برنگشت

 از کجا میدونی الوند دوستم داره؟_

همیشه سوال اشتباهی رو میپرسی بهین!به زودی باید من رو به بمیه معرفی کنی،مطمئنا به لدرت _

 .ام و اطالعاتم نیاز پیدا میکنیده

این رو گفت و از اتاق بیرون رفت و من رو با دریایی از سوال تنها گذاشت.احساسات شدیدی که 

لبال بهش داشتم کامال از بین رفته بود و فمط خاطراتش برام مونده بود.روی مبل نشستم،باورم 

 !نمیشد من محافظ داشتم و نمیدونستم؟حاال چی میشه

و کالفه بیرون دادم و به سمت تخت رفتم،نیاز شدیدی به استراحت داشتم.روی تخت دراز نفسم ر

 .کشیدم و جنین وار توی خودم جمع شدم و سعی کردم بخوابم

*** 

 :سوده 

ظرفی که خاکستر ریتا رو درون خودش جای داده بود رو توی بؽلم جا به جا کردم.بعد از چند دلیمه 

که مورد عالله ریتا بود رسیدم.از اینکه مجبور بودیم جنازه هارو  پیاده روی باالخره به جایی

 .بسوزونیم متنفر بودم

اگه جنازه افرادمون دست آدمای اشتباهی میافتاد،راحت میتونستن با طلسم ذهن،همه چیز رو از 

 !توی ذهن اون فرد بخونن.پس باید میسوزوندیمشون

حاضر نشد هیچ،با گریه به اتالش برگشت و گفت از امیدوار بودم بهین این کار رو انجام بده،ولی 

پسش برنمیاد و در اتاق رو توی صورتم بست.رادمان هم باید استراحت میکرد و بمیه به همین 

 .منوال بهونه آوردند

 !روی زمین نشستم و ظرؾ رو کنارم گذاشتم.حك داشت این لسمت از باغ رو دوست داشته باشه

 !متاسفم که بیشتر نشناختمت_

با این سرمای شدید،لسمتی از باغ سرسبز بود و زیبا!این لسمت رو بهین سبز کرده بود و ریتا 

اجازه نداد اون رو به حالت لبل برگردونه.انگار وارد دنیای دیگه ای میشدی،درختای سبز و چمن 

 .های تازه ای که سطح زمین رو فرش کرده بودند
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 .که زیرش نشسته بودم،آروم آروم خالی کردم ظرؾ رو برداشتم و خاکسترش رو پای درخت بیدی

 !ممنونم که مواظب بهین بودی_

ولتی داشتم آخرین ذره هاش رو از توی ظرؾ خالی میکردم بادی وزید و باعث شد ذرات آخر 

 .خاکسترش روی دستم بریزه

 گندش بزنن،االن ولت باد بود؟_

روی خاکستری که روی دستم ریخته  خاکستر بالی مونده رو پای درخت ریختم و بعد با دست تمیزم

 بود دست کشیدم.

در کمال تعجب،خاکستر از روی دستم پاک نمیشد.دوباره محکم تر دست کشیدم،سوزش شدیدی 

 .احساس کردم و ولتی دستم رو برداشتم از ترس لالب تهی کردم

کشیدم  ذرات خاکستر روی پوستم حرکت میکرد و رد عجیبی از خودش به جا میگذاشت.اخم هام رو

توی هم و به حرکت ذرات نگاه کردم.نماد عجیبی داشت روی دستم شکل میگرفت،دستم رو باالتر 

 .آوردم تا بهتر بتونم ببینم

ناگهان چنان نوری از دستم خارج شد که باعث شد دیدم مختل بشه.درد وحشتناکی توی سرم پخش 

 .شد و چشم هام رو بستم.به محض بستن چشم هام،ریتا رو دیدم

نار دیوار ایستاده بود و گردن گرگی رو بین انگشت هاش گرفته بود.ناگهان نگاهش تؽییر جهت ک

 .داد،نگرانی مشهودی توی نگاهش دوید.گرگ ره به دیوار کوبید و بدون لحظه ای درنگ دوید

مسیر دویدنش رو دنبال کردم که رسیدم به بهین.تیری به سمت بهین پرت شد،للبم برای چند ثانیه 

 :به سمت بهین دویدم و فریاد زدمنزد.

 !نه_

و لحظه ای بعد،جسم ظریفی روی زمین افتاد.کنار بهین ایستادم و به ریتا نگاه کردم،نگاهش به من 

 :افتاد و لحظه ای بعد صداش توی ذهنم پیچید

سوده،تمام نیروهام رو به تو هدیه میکنم به شرطی که ازشون فمط برای محافظت از جادوگران _

 !در برابر پلیدی استفاده کنیاژدها 

گرمایی از سمت جسم ریتا به سمت للبم روون شد.دستم رو به للبم گرفتم و توی چشم هاش نگاه 

 :کردم،دوباره صداش توی سرم پیچید

اون بیرون،افرادی وجود دارن که جادوگرای خیلی لوی ای هستن.الوند و بهین هنوز خیلی خام _

له با اون عوضیا و تمام خائنینی که حتی از شماهم لوی ترند هستن سوده،مطمئن شو برای مماب

 .آماده بشن

درد للبم امونم رو بریده بود.لطره اشک لجوجی از گوشه ی چشمم چکید.به زور سری براش 

 .تکون دادم.زبونم بند اومده بود

 !فعال کسی نباید از این موضوع باخبر بشه،حتی رادمان_
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دم که یهو تمام فشار از روم برداشته شد.با فشار هوا رو وارد ریه هام میسوخت،روی شکمم خم ش

ریه هام کردم که لفسه سینه ام تیر کشید.هنوز گیج بودم،یعنی ریتا تمام لدرت هاش رو به من هدیه 

 داد؟ولی آخه چرا؟

با شک تکه چوبی خشکی رو که از درخت باال سرم روی زمین افتاده بود رو برداشتم و به سبز 

کردم.در کمال بهت و تعجب شاخه به زیبایی سبز شد،همون لحظه صدای ریتا توی سرم شدنش فکر

 :پیچید

 "فمط در راه محافظت از جادوگران اژدها"

 .نفس عمیمی کشیدم و چشم هام رو بستم

 !دوساعته اینجا چیکار میکنی؟همه منتظر توان دختر،ماهور اومده_

انداختم به رادمان نگاه کردم.خوب به نظر  از ترس توی جام پریدم،سریع شاخه رو روی زمین

 .میرسید،لبخندی روی لبهام نشست که باعث شد سریع به سمتم بیاد و کمرم رو بین دستاش بگیره

جیػ کوتاهی کشیدم و با خنده دستم رو دور گردنش حلمه کردم.پیشونیش رو روی پیشونیم گذاشت 

 :و با لحن بامزه ای گفت

 !نیرو ذخیره کردم بانوفکر کنم به اندازه کافی _

عطر تنش رو نفس کشیدم و هوم کوتاهی گفتم.سرش رو کج کرد،لبش رو روی لب هام گذاشت و 

 .من رو به خلسه شیرینی فرو برد

دستم رو بین موهاش فرو کردم و از بوسه ی آروممون لذت بردم.هیچ ولت فکرش و نمیکردم 

خاطر جادو هم بود برام مهم نبود،من از حال انمدر نسبت به رادمان احساس عشك کنم.حتی اگه به 

 .لذت میبرم

 :باالخره با اکراه ازم جدا شد و گفت

 .مثال اومدم دنبالت زود برگردیم پیش بمیه_

نخودی خندیدم که کمرم رو رها کرد و انگشت هاش رو بین انگشت هام پیچید و با هم به سمت للعه 

فکرم درگیر اتفالاتی بود که توی همین چند دلیمه برگشتیم.هیچ کدوممون تا للعه حرؾ نزدیم،من 

 .برام افتاده بود و مطمئنا رادمان هم فکرش مشؽول بود که صحبت نمیکرد

در بزرگ للعه رو هول داد و کنار ایستاد تا وارد بشم.بوسه ی کوتاهی روی لب هاش نشوندم و 

ه توجهم جلب شد به مردی که تشکر کردم.با لبخندی که روی لبم بود وارد سالن شدم که همون لحظ

 .از پله ها پایین میومد و اون لبخند مرموز و مزخرؾ همیشگیش روی لب هاش بود

رادمان دستش رو پشت کمرم گذاشت که آروم پسش زدم و با اخم به سمت آراد پا تند کردم و با 

 :ترش رویی گفتم

؟چطور روت میشه تو چشم هاش با چه رویی اومدی اینجا بعد از خیانت هایی که به خواهرم کردی_

 نگاه کنی؟

 :دستی روی بازوم نشست و پشت بندش صدای آروم رامش رو شنیدم
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 !الل شو دو دیمه،گند زدی به همه چی_

 :با تعجب بهش نگاه کردم و تمریبا داد زدم

من گند زدم یا این؟کی بود به بهین گفت مناسب همدیگه نیستن،بعدش بعد دو روز اومد گفت ؼلط _

 م من نمیتونم بدون تو زندگی کنم؟به این زودی یادت رفته گریه های بهین رو؟کرد

 :بازوم رو محکم فشار داد و از الی دندوناش ؼرید

 !الل شو سوده،اه_

و من رو با خودش عمب کشید.هنوز هم با اخم به آراد نگاه میکردم،کؾ دوتا دستش رو به هم 

داد.اخم کمرنگی بین ابروهاش نشست و بعد از  چسبوند و انگشت های اشارش رو روی لبش لرار

 :چند ثانیه گفت

 از کدوم خیانت حرؾ میزنی؟_

 :پوزخندی زدم و گفتم

 .خودتو نزن به اون راه_

توجهی به اطرافم نداشتم،حس کردم کسی کنارم ایستاد.برگشتم و با لیافه ی نگران بهین رو به رو 

 شدم.

رو روی هم گذاشت و ولتی بازشون کرد،با چشم به  ولتی نگاهم رو دیدم با عصبانیت چشم هاش

جایی پشت سرش اشاره کرد.درست زمانی که به پشت بهین نگاه کردم،الوند رو دیدم که رنگش به 

 .کبودی میزد

 :تازه فهمیدم چه گندی زدم که دوباره صدای نحثش رو شنیدم

 بهم بگو سوده،ولتی من رو با اون زن ها دیدی،رفتارم چطوری بود؟_

 .با تعجب نگاهم رو از الوند گرفتم و به آراد نگاه کردم.از این نگاه از خود راضیش متنفر بودم

 !نیازی بود که به رفتارت دلیك شم؟ولتی با زنی ؼیر از خواهرم اونجا بودی یعنی خیانت کردی_

 .دست اش رو پایین آورد و پوزخندی زد.فمط خدا میدونست چمدر از این آدم متنفر بودم

 !تی از چیزی خبر نداری،راجع بهش انمدر با اطمینان صحبت نکن دختر خوبول_

 .پشت بندش صدای سرد الوند،لرز به تنم انداخت

 تو کی هستی و اینجا چیکار داری؟_

جرات نگاه کردن بهش رو نداشتم.این صدای سرد من رو یاد لیافه ی سرد ترش می انداخت و یک 

 .ر عمرم برام کافی بودبار نگاه کردن به اون لیافه تا آخ

آراد با لبخند نفرت انگیزش به بهین نگاه کرد و ابرویی باال انداخت.تک دکمه ی کتش رو باز کرد و 

به میزی که تو لسمت ورودی للعه لرار داشت تکیه داد.دست هاش رو زیر سینه به هم لالب کرد و 

 .با تفریح به بمیه نگاه کرد
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 :اد به نفس همیشگیش با دست به آراد اشاره کرد و گفتبهین صداش رو صاؾ کرد و با اعتم

 !آراد آریا،محافظ من_

با حرفی که زد چشم هام درشت شد و با تعجب به آراد نگاه کردم که با پیروزی به چشم هام زل زده 

 :بود و کفرم رو درمیاورد.ابرویی برام باال انداخت و گفت

 !سالم به همگی_

نگاه کرد.تکیه اش رو از میز برداشت و درحالی که تک دکمه کت  نگاهش رو ازم گرفت و به بمیه

 :مزخرفش رو میبست رو به بمیه ادامه داد

امیدوارم بتونم با اطالعاتم به پیشرفت شما کمک کنم و همچنین بتونم وظیفه ام رو هم به درستی _

 .انجام بدم

آراد دست داد و از چیزی که  صاؾ ایستاد و به یک نمطه زل زد.ماهور رو دیدم که جلو اومد و با

 :گفت به شدت تعجب کردم

 !از دیدن دوبارت خوشحالم دوست لدیمی_

آراد لبخندی زد و سری برای ماهور تکون داد.اینجا چه خبر بود؟آراد ردحالی که هنوز دست ماهور 

 :رو بین دست هاش گرفته بود،با خنده گفت

 همیشه جلسات مهمتون رو دم در برگزار میکنید؟_

 :لوند به سمت پله ها رفت و با صدای خشک و سردی گفتا

 .دنبالم بیاید_

 :رادمان کنارم ایستاد و آروم زمزمه کرد

 موضوع چیه؟_

 .میفهمیم_

با هم به دنبال بمیه رفتیم.حاال کامال ماجرای ریتا رو فراموش کرده بودم و به شدت میخواستم بدونم 

 .آراد دلیما اینجا چه ؼلطی میکنه

*** 

 :شرام

پشت میز بزرگی که توی یکی از اتاق ها بود نشستم و هانیه و همسرش یک سمتم جاگیر 

 :شدن.هانیه آروم پرسید

 اینجا چه خبره؟محافظ دیگه چه صیؽه ایه؟_

شونه ای باال انداختم و به آراد نگاه کردم.سالها شناخت باعث میشد شادی و ؼرور رو توی چشم 

 هاش ببینم.
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ود،الوند باالی میز نشست ولی آراد صندلی رو برای بهین عمب کشید و لبخند کنار بهین ایستاده ب

 .جذاب همیشگیش رو روی لب هاش نشوند

بهین نگاهی به الوند انداخت و بعد آروم روی صندلی نشست.آراد همیشه آدم متشخص و جنتلمنی 

 :آروم گفت بود.دکمه کتش رو باز کرد و دلیما کنار بهین جا گرفت.دادمهر کنارم نشست و

 .بد بازی ای رو شروع کرده،یه نگاه به الوند بنداز_

حك با دادمهر بود،پوست سفید الوند حاال به لرمز میزد و اخم وحشتناکی بین ابروهاش نشسته 

 :بود.دست هاش رو توی هم حلمه کرد و روی میز لرار داد.نفس عمیمی کشید و گفت

 !خیلی خب،ماهور_

وند،سر دیگه ی میز نشست و دستی به صورتش کشید.نگاه کوتاهی به ماهور دلیما رو به روی ال

 .الینا کرد

سالهاست الینا رو میشناسم.اون لبل از شما،دوتا حلمه رو دیده ولی عضو هیچ کدوم از حلمه ها _

 .نبود با اینکه یکی از لدرت های حلمه رو داشت

 :یکم مکث کرد و بعد ادامه داد

اژدهای لبلی من بودم و همونطور که میدونید من کامال تمام لدرتم رو میدونم که فهمیدید جادوگر _

 .از دست دادم.اعضای حلمم رو اصال به یاد ندارم و این موضوع خیلی عجیب و ترسناکیه برام

 :به الوند نگاه کرد و گفت

متی ولتی شب ازدواجت نامه مادرت رو پیدا کردم،شب توی خوابم الینارو دیدم.ولتی بیدار شدم لس_

 از حافظم که مربوط به الینا بود برگشت.

من نمیدونم چه کسی توی پاک کردن حافظه ی ماها نمش داشته،اما باید بگم هرکی که هست خیلی 

 !لویه

 :الوند نگاه گذرایی به الینا انداخت و گفت

 یعنی میخوای بگی الینا سالهاست منتظر حلمه مائه؟_

درت مندی بود که عاشك یک خون آشام شد.ولتی خون دلیما.اون یه دورگست،مادرش جادوگر ل_

 ...آشام ها فهمیدن که یکی از اعضای مهمشون با یک ساحره در ارتباطه

نگاه نگرانی به الینا انداخت،الینا دست هاش رو توی هم پیچیده بود و به زمین نگاه میکرد.ماهور 

 :با تردید ادامه داد

نا بالػ شد،مادرش رو پیدا کردند و خب...مادرش رو خب،پدرش رو توی آتش سوزوندند.ولتی الی_

 هم کشتند.الینا فرار کرد و چند سال بعدش پدر بزرگت رو پیدا کرد.

 .بهادر اون رو با خودش به للعه آورد،ولتی من به دنیا اومدم الینا هم گم شد دوباره

 :الوند بی صبر وسط حرفش پرید و گفت

 چطوری پیداش کردی؟_
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 :ال گرفت و گفتالینا سرش رو با

 .من پیداش کردم_

حاال همه ی نگاه ها روی الینا بود.نگاه لرمزش رو روی تک تکمون چرخوند و بعد از کمی مکث 

 :ادامه داد

شبی که ازدواج کردین،عالمت حلمه روی دستم شکل گرفت و فهمیدم باالخره نوبت من شده که _

 .عضوی از چیز بزرگتری باشم

 :ید و گفتالوند دستی به صورتش کش

 جواب سوال من این نبود.چطور پیدامون کردی؟_

 :الینا مستمیم و بدون ترس به الوند نگاه کرد و خواست جواب بده که آراد گفت

 !اگه به لدر کافی باهوش باشی،جوابت توی حرؾ اهای الینا کامال مشهوده_

 :الوند با کمی مکث به آراد نگاه کرد و گفت

 !به شما هم میرسیم_

شونه ای باال انداخت و لبخند حرص دراری زد.ولتی دید نگاهش میکنم چشمکی بهم زد و به آراد 

صندلیش تکیه زد.پاش رو روی پای دیگرش انداخت و دستش رو به میز تکیه داد.دلیما همون آراد 

 !همیشگی

از پیوند عمیمی بین حلمه برلرار میشه که راحت میتونن همدیگه رو پیدا کنند.تعجب میکنم که _

همچین چیزی بی خبرید.توی این سه ماه همتون رو میدیدم،این للعه رو میدیدم ولی به هیچ عنوان 

 .نمیتونستم جاتون رو پیدا کنم

 :دادمهر کنارم جا به جا شد و گفت

 .امنیت اینجا به شدت باالست_

 :آراد دوباره اظهار نظر کرد

 !کامال درسته_

 .الینا نگاه کرد الوند چشم لره ای بهش رفت و دوباره به

 چطور ماهور رو پیدا کردی؟_

کمی روی صندلی جا به جا شد،سرش رو که باال آرود با من چشم تو چشم شد.لبخندی روی لبم 

 :نشوندم و سری براش تکون دادم.لبخند کم جونی زد و گفت

رایزنی  پیدا کردن ماهور آسون تر از پیدا کردن شماها بود.من هم ارتباط های خودم رو دارم،با_

تونستم چند روز لبل از مهمونی پیداش کنم.ماهور سعی کرد باهاتون ارتباط برلرار کنه ولی موفك 

نشد.حتی سعی کرد من رو به للعه بیاره ولی الؾ ها لبول نکردند من رو به اونجا تلپورت 

 .کنند.خودم هم نتونستم به اونجا تلپورت کنم.پس مجبورا تا زمان مهمونی صبر کردم

 چطور تونستی با حسین بیای به للعه؟ پس_
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 :سوده این رو پرسید و به صندلی تکیه زد.آراد کمی به جلو خم شد و با خنده گفت

مثل همیشه کم صبر و تحمل و عجولی.فکر میکردم حلمه بتونه یکم تؽییرت بده ولی انگار از پس _

 !تو برنیومدن

کرد و چشم ؼره ای به آراد رفت.هانیه رادمان دستش رو حمایت گرانه دور شونه ی سوده حلمه 

 :یکم بهم نزدیک شد و گفت

 !اصال این پسره اینجا چیکار میکنه؟مسخره!توی همه چی داره دخالت میکنه_

هنوز مونده بود تا بمیه بفهمن آراد تا چه حد میتونه روی مخ باشه.لبخندی روی لبم نشست و سعی 

 :انداخت و گفت کردم خاطرات رو پس بزنم.الینا شونه ای باال

من خودم تونستم به اینجا تلپورت کنم.توی این سه ماه خیلی تمرین کرده بودم و ولتی مورد حمله _

لرار گرفتید انگار امنیت للعه کمی اومد پایین.میدونستم اون الفای لعنتی من و نمیارن اینجا،پس 

 .مجبور بودم خودم راهش رو پیدا کنم

 :،لبخندی به الینا زد و گفتبهین که تا اون لحظه ساکت بود

 .خوشحالم که اینجایی_

الینا هم متمابال لبخند زد و زیر لب تشکر کرد.آراد به سمت بهین چرخید و لبخند زد که بهین سریع 

 .لبخندش رو جمع کرد

سریع به الوند نگاه کردم،طوری دستش رو مشت کرده بود و به آراد نگاه میکرد که بند انگشتانش 

 .زد.حس کردم باید آراد و یه جوری ساکت کنم وگرنه معلوم نبود چه اتفالی میوفتهبه سفیدی می

 !آراد_

 :باالخره حواسش بهم جلب شد.با همون لبخند اعصاب خرد کنش بهم زل زد و گفت

 !واو،رامش عزیز_

 :تکیه اش رو از صندلی گرفت،طبك عادت کؾ دست هاش رو به هم چسبوند و ادامه داد

 !زیباتر شدیخدای من،چمدر _

 !ممنون،فکر کنم دیگه نوبت تو باشه_

 :ابرویی باال انداخت و گفت

 !حتما_

 :نگاهش رو بین بمیه چرخوند و شروع به صحبت کرد

آراد آریا هستم،چن سال لبل از به دنیا اومدن جناب الوند،وظیفه ای بهم محول شد و لدرتی برای _

ه بهین به دنیا اومد من مسئول محافظت از اون پیش برد این وظیفه بهم هدیه دادند.از زمانی ک

 ...بودم،ولتی مادرشون اونهارو برد

یکم مکث کرد،با لبخند از جاش بلند شد.دستش رو روی سینش گذاشت و کمی خم شد و در همون 

 :حال گفت
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مفتخرم که به عرضتون برسونم،من بهین رو از تمام جهان مخفی کردم که شما هم جزو اون _

 .جهان بودید

 :الوند از پشت میز بلند شد و با خشم گفت

 تو چه ؼلطی کردی؟میدونی من چمدر دنبال بهین گشتم؟به چه جراتی اون رو از من مخفی کردی؟_

 :آراد با خونسردی ذاتیش به الوند عصبانی زول زده بود.خیلی بی تفاوت گفت

 !که باید به خوبی انجامش بدمبرام اهمیتی نداره که چی به تو گذشته،من وظیفه ای داشتم و دارم _

و لبخند حرص دراری به الوند زد.خدایا خودت به خیر بگذرون.الوند به نفس نفس افتاده بود،توی 

 .یک لحظه به سمت آراد حمله کرد

دستم رو روی دهنم گذاشتم و هین بلندی کشیدم،ولی در کمال هیرت آراد با سرعتی باور نکردنی 

هم کوبید.نیروی زیادی مثل طوفان از دستاش خارج شد و به الوند وردی خوند و دست هاش رو به 

 .برخورد کرد

الوند به عمب پرت شد و بعد از برخورد به دیار روی زمین افتاد.آراد دستی به کتش کشید و اخم 

کمرنگی بین ابروهاش نشست.دست دادمهر رو گرفتم و به زور کنار خودم نگهش داشتم.با اخم به 

 :وگفت الوند نگاه کرد

 .حد خودت رو بدون مرد جوون.در شان تو نیست این رفتار_

 :نگاه کوتاهی به بهین انداخت و گفت

 .هر زمان که آماده بودید،بهم خبر بدید تا با هم یک گفت و گوی دوستانه داشته باشیم_

سری برای بمیه تکون داد و به سمت سوده خم شد و چیزی در گوشش زمزمه کرد که باعث شد 

 سوده بپره.رنگ 

دوباره نگاهش روی ما چرخید و بی تفاوت از کنار الوند عصبانی رد شد و از اتاق رفت 

بیرون.الوند نگاه وحشتناکی به هممون کرد،دستی به صورتش کشید و درحالی که مشتش رو روی 

 .در فرود میاورد،از اتاق خارج شد

 :بیرون.هانیه بهت زده گفت دادمهر دستش رو از دستم بیرون کشید و نفسش رو کالفه داد

 چطور همچین کاری با الوند کرد؟_

 :ماهور از پشت میز بلند شد و گفت

خیلی سوال ها هست که فمط اون میتونه بهش جواب بده.پس بهتره مواظب رفتارتون با اون _

 باشید.

ن تا جایی که من میشناسمش،اگه پا رو دمش بذارید کوچیک ترین کمکی بهتون نمیکنه،و مطمئ 

 .باشید به کمکش احتیاج دارید

الفی کنارش ظاهر شد و ماهور بعد از خداحافظی از جمع،رفت.دادمهر دستی بین موهاش 

 :کشید،کالفگی ازش میبارید.دستش رو بین دست هام گرفتم که بهم نگاه کرد
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 میشه بریم؟_

 از جاش کنده سری تکون داد و بدون گفتن حرفی به سمت در رفت.نگاهی به در انداختم که کامال

شده بود.دادمهر سریع از پله ها باال رفت و به محض اینکه در اتاق رو بستم،دستش دور کمرم 

 .حلمه شد و لب هاش روی لبهام نشست

*** 

 :الوند

با عصبانیت در اتاق رو به هم کوبیدم و دستم رو بین موهام کشیدم.آروم باش الوند،آروم باش.رالؾ 

 :ب بهش نگاه میکردم که گفتتوی اتالم ظاهر شد،با تعج

متاسفم که بدون اجازه اومدم،ولی بهادر خان باهاتون کار واجبی داره.گفتن دادمهر رو هم با _

 .خودتون ببرید

از عصبانیت پلکم میپرید.دستم رو مشت کردم و جلوی دهنم گرفتم و برای چند ثانیه چشم هام رو 

 .ردم تونستم تا حدودی به خودم مسلط بشمبستم تا از تنشم کم کنم.ولتی چشم هام رو باز ک

 چطور احضارت کرد؟_

 .بی اطالعم،بهتره از خودشون بپرسید_

 .سری تکون دادم و اخم کمرنگی بین ابروهام نشست

 !پایین منتظرمون باش_

سری تکون داد و رفت.از اتاق زدم بیرون که با ماهور سینه به سینه شدم.به سرعت عمب 

 :نی بهم انداخت و گفتکشیدم،ماهور نگاه نگرا

 خوبی؟_

 .اخم هام بیشتر شد،از نگاه کرد به چشم هاش طفره میرفتم

 باید بد باشم؟_

 !نه_

 کمی مکث کرد،دستش روی شونم نشست.نگاهم کشیده شد به صورتش،لبخند ؼمگینی زد.

از لبل شکسته تر به نظر میرسید و خبری از اون برق ؼرور و چشم هاش شادابش نبود و این 

 .ضوع باعث میشد للبم به درد بیاد.من به این ماهور عادت نداشتممو

 .هرکاری هم که بکنی،من پدرتم و همیشه حمایت من رو خواهی داشت_

 :پوزخندی به حرفش زدم و گفتم

 لبال از این حرفا نمیزدی،چی شده حاال؟_

های  سری تکون داد و اشک توی چشم هاش حلمه بست.سریع سرش رو پایین انداخت و نفس

 عمیك و پی در پی میکشید تا بتونه خودش رو کنترل کنه.
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 .ولتی به خودش اومد،با چشم های نمناک بهم نگاه کرد. تلخ شده بودم و دست خودم نبود

چطور االن یادت افتاد پسر داری؟ولتی مامان و جلوی چشم هات کشتن،هیچ ولت سمتم _

نمشه هام شکست میخورد به جای پوزخندت به نیومدی.من اونمولع بهت احتیاج داشتم ماهور.ولتی 

 حمایتت احتیاج داشتم ماهور،اونمولع کجا بودی؟

خودم رو عمب کشیدم،دستش پایین افتاد.للبم فشرده شد ولی ؼمم سر باز کرده بود.سرش رو پایین 

 :انداخت و آروم گفت

 !حك داری_

 :پوزخند دیگه ای زدم و ادامه دادم

 .کردم به نبودنت.دیگه خیلی دیره ماهور،خیلی انمدر پشتم نبودی که عادت_

خواستم از کنارش بگذرم که بازوم رو بین انگشت هاش گرفت و باعث شد دلیما کنارش 

 :بایستم.صدای ؼمگینش مثل خنجری توی للبم فرو رفت

 ...برخالؾ چیزی که تو یادته،من عاشك مادرت بودم الوند.من دیوونه ی اون زن بودم ولی اون_

 !للبم باال رفت،همیشه فکر میکردم ماهور عاشك مادرم نبوده و حاال چی میشنیدمضربان 

یک نفر دیگه لبل از من للبش رو دزدیده بود.منم کم سن و سال بودم،شکست خورده بودم.هم تو _

عشك،هم توی جادو.هیچ ولت سعی کردی ماجرارو از چشم من ببینی الوند؟!بیست و چهار ساله 

 .ور بهم بگی بابامنتظرم به جای ماه

 :از الی دندون های چفت شدم اروم ؼریدم

 !چون دوست نداشت گذاشتی بمیره؟_

 .راه دیگه ای نداشتم،یا باید تو و دادمهر و انتخاب میکردم یا مادرتون رو_

 !کی مجبورت کرد انتخاب کنی؟_

م داره دستش رو به سرش گرفت و نفس ها ممطعی که میکشید باعث شد بهش نگاه کنم.حس کرد

میوفته،سریع زیر بازوش رو گرفتم و کمک کردم روی پاهاش بایسته.نگاه محزونش رو بهم دوخت 

 :و آروم گفت

 !حافظه ی من دست کاری شده الوند.هرولت سعی میکنم به یاد بیارم نمیتونم.من...متاسفم_

وابش رو ولتی مطمئن شدم حالش بهتره،آروم رهاش کردم.درحالی که به سمت پله ها میرفتم،ج

 :دادم

 .برای تاسؾ خیلی دیره ماهور_

 :از کنارش گذشتم،خاطرات جلوی چشمم جون گرفت

دادمهر به سمت مادرم دوید و دستاش رو دور گردنش حلمه کرد.نگاهم رو ازشون گرفتم و به دره "

 .نگاه کردم

 !الوند،از اونجا فاصله بگیر پسرم.تو که نمیخوای اتفاق بدی برات بیوفته_
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رو از دره گرفتم و به چشم های مادرم نگاه کردم.ابرویی باال انداخت و بعد با چشم بهم اشاره نگاهم 

 کرد از لبه پرتگاه عمب برم.

لبخندی بهش زدم و به سمتش رفتم،دستش رو به سمتم دراز کرد و لبخندم رو با لبخند زیباش 

 .جواب داد

بیایم اینجا.اولین بار با پدربزرگم اینجا امروز تولدم بود و با اصرار فراوون راضیشون کردم که 

 اومدم و همون اولین بار به شدت عاشمش شدم.

ولتی کنار دره وایمیستادی،میتونستی رودخونه ی آبی رو ته دره ببینی که به زیبایی میدرخشید و 

درخت ها و خزه هایی که سرتاسر کوه های لدیمی رو پوشونده بودند باعث میشد احساس طراوت 

 .کنم

 :دادمهر از بؽل مامان پایین رفت و جیػ زد

 !بابایی_

به سمت پدرم برگشتم،لبخند جذابی زد که مادرم سرش رو پایین انداخت.اون لهرمان من بود،دوست 

 .دارم ولتی بزرگ شدم مثل اون باشم

 .اخم کمرنگی بین ابروهاش نشست و دادمهر رو توی بؽلش گرفت

 .کم باید برگردیمبهادر گفت برمیگرده کلبه،ماهم کم _

 :با اعتراض به سمت پدرم رفتم و گفتم

 .بابا،لطفا!یکم دیگه بمونیم_

 :پدرم بهم نگاه کرد و به سرعت اخم بین ابروهاش از بین رفت.لبخندی بهم زد و گفت

 !امروز روز توئه پسرم.این یکمم فمط به خاطر تو_

هم رو به رودخونه دوختم.نمیدونم و دستی به صورتم کشید.دوباره به لبه ی پرتگاه رفتم و نگا

چمدر به رودخونه نگاه کردم که صدای شکستن شاخه ای رو شنیدم.سریع به عمب برگشتم،فریاد 

 .ماهور مصادؾ شد با یخ زدن خون توی رگ هام

 !الوند،نگاه نکن_

ولی من نمیتونستم نگاهم رو از صحنه ی رو به روم بگیرم.دست رنگ پریده ای دور گردن مادرم 

 لمه شده بود،گوشه ی لبش خونی بود و هر لحظه خون بیشتری از لبش جاری میشد.ح

 :بزرگی جلوی مادرم ایستاده بود و اجازه نمیداد بدنش رو ببینم.آروم زمزمه کردم کلهی

 !مامان_

 :صدای پر از درد بابا توی گوشم پیچید

 !الوند_

 :هم نشست،دیدم که لب زدنمیتونستم،نفسم باال نمیومد.نگاه بی فروغ مادرم توی نگا
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 ...فرار...کن_

ولی جونی توی پاهام نبود.باالخره هیبت اون مرد کنار رفت و ضربه ی اصلی رو اونجا خوردم.مرد 

 .به طرز ترسناکی خندید و به سمتم برگشت.جسم تپنده ای توی مشتش بود،لبخند ترسناکی بهم زد

گاه کردم که حاال خالی بود.سریع به چشم به زور نگاهم رو از دستش گرفتم و به سینه مادرم ن

 .هاش نگاه کردم،چشم های زیباش برای همیشه بسته شده بود

با چشم دنبال بابا گشتم،خشکم زده بود.اون رو کنار تخته سنگی پیدا کردم که توی خودش جمع شده 

 .بود و درحالی که اشک میریخت،سر دادمهر رو توی بؽلش گرفته بود

را مامان و نجات نمیداد؟بابا لهرمان من بود،پس چرا به جای دفاع کردن از چرا کاری نمیکرد؟چ

 ...ما

کسی که مامان رو توی بؽلش نگه داشته بود،خنده ی ترسناکی کرد و لحظه یبعد کنارم ایستاده 

بود.از وحشت زبونم بند اومده بود،کامال بی دفاع بودم و مادرم با چشم های بسته توی آؼوش اون 

 .عوضی بود

خواستم به سمتش حرکت کنم که با یک حرکت مادرم رو از دره به پایین پرت کرد و خنده ی بلندی 

 :سر داد.دستم رو به سمت مادرم دراز کردم از اعماق وجودم فریاد زدم

 !مامان_

مامان توی سرسبزی کوه گم شد.ناخن های تیزی توی گردنم فرو رفت و من رو به عمب کشید.با 

اه کردم،چشم هاش سیاهی بی انتهایی بود که وحشت رو به دلت سرازیر ترس به صورتش نگ

 .میکرد

ناخنش رو روی گردنم کشید و زبون بلند رو روی خونی که از گردنم جاری شد کشید.نفس عمیمی 

 :کشید و گفت

 !اوممممم،خون سلطنتی_

به جایی که  سرش رو عمب برد،دندون های نیش بزرگش نمایان شد،روح از تنم پرکشید.نگاهم رو

 .بابا بود دوختم،ولی اون رفته بود.اون من و مامان رو ول کرده بود و رفته بود

دوباره به اون نگاه کردم،چشم هام رو بستم تا خودم رو تسلیم مرگ کنم.که صدای شلیک گوله و 

ناله ی بلندی باعث شد به سرعت چشم هام رو باز کنم.هردو به سمتی که صدا ازش اومده بودم 

 .اه کردیمنگ

 !دست کثیفت رو از نوه ی من دور کن حرومزاده_

لحظه ای بعد گوشم زنگ زد و مایع لزجی روی صورت و بدنم پاچید.روی زمین افتادم و لبل از 

ور رو دیدم که دادمهر رو محکم توی بؽلش گرفته بود و به بدترین هاینکه چشم هام بسته شه،ما

 ".ه بودم،ذره ذره خرد شدشکل ممکن زجه میزد و بتی که ازش ساخت

نفس عمیمی کشیدم و سعی کردم خاطرات رو پس بزنم.چند دلیمه ای میشد که به در اتاق رامش و 

دادمهر زل زده بودم،آروم در زدم.توی حال و هوای دیگه ای بودم،کم کم خاطرات جلوی چشمم 

 .جون میگرفت



 Zahra.sknنویسنده: رلص تاریکی

302 
 

 :فریاد مادرم توی گوشم پیچید"

 .ور.گمشو!دیگه بسمه،دیگه نمیتونم تحملت کنماز اتاق من برو بیرون ماه_

با دست هام گوش های دادمهر رو گرفته بودم تا صداشون رو نشنوه.درسته کوچیک بود ولی 

 .باهوش تر از این حرفا بود

پدرم از اتاق اومد بیرون و در رو محکم به هم کوبید.دستی به موهاش کشید و ولتی چشمش به من 

 :افتاد،لبخندی زد و گفت

 .خیلی عصبانیه،به حرفاش توجه نکن پسرم_

 :سری براش تکون دادم،کالفه بود.دست هاش رو به کمرش زد و گفت

 میخواد؟ ؼذای بابا پزکی _

 "!پیشش با مامان کامل از ذهنم پاک شه هو باعث شد بحث چند لحظ

دادمهر دستی به صورتم کشیدم وسعی کردم خاطرات لعنتی رو پس بزنم.دوباره در زدم که صدای 

 :بلند شد

 !بله_

 .گلوم رو صاؾ کردم

 .دادمهر_

چند لحظه طول کشید تا در اتاق باز بشه.ولتی سر و وضعش رو دیدم،خندم گرفت.با موهای ژولیده 

 :و باال تنه ی لخت جلوم ایستاده بود و تنش لرمز شده بود.با ترش رویی گفت

 !خون میزنی همایون حك داره میگه تو بو میکشی و درست سر ولت شبیح_

 :خندم گرفته بود ولی سعی کردم جلوی خودم رو بگیرم.اخمم رو به سختی حفظ کردم و گفتم

 !مه دیگه پایین باش.باید بریم جایییرای این کارا،حاضر شو و تا سه دلولت هست ب_

دمك شد،نگاه عصبی ای بهم انداخت و در رو توی صورتم بست.گلوم صاؾ کردم و یه لدم عمب 

 یر من چی بود که اینا همش در حال عملیات بودند.رفتم،تمص

بی اراده یاد بهین افتادم،لبخندی که داشت روی لبم شکل میگرفت با یاد کاری که دیشب باهام 

 .کرد،پرکشید

اخمام رو تو هم کشیدم و سریع از پله ها پایین رفتم.ولتی وارد سالن طبمه اول شدم،رالؾ رو دیدم 

 :براش تکون داد و خواستم حرفی بزنم که با صداش،حرفم رو خوردم که اونجا منتظرم بود.سری

 !فکر میکردم از لدرت هات به طور کامل خبر داشته باشی_

به سمتش نگاه کردم که از پله ها پایین میومد.دکمه ی باالی لباسش رو باز کرد و جلوم 

 ایستاد،آستین کتش رو کمی کشید پایین و با کمی مکث بهم نگاه کرد.
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بانیت شدیدی زیر پوستم دوید،ولی سعی کردم آروم باشم.لبخند حرص دراری زد و دست هاش عص

 :رو باال گرفت.با تمسخر گفت

 نگو که نمیدونی لدرت الینا چیه؟_

با گیجی بهش نگاه کردم که سرش رو کمی به عمب پرت کرد و خندید.اخم هام رو بیشتر توی هم 

 :کشیدم،ولتی خندش تموم شد گفت

 !یکردم با وجود ریتا،آماده تر از این حرفا باشیفکر م_

باز هم با گیجی نگاهش کردم.اصال سر از حرفاش درنمیاوردم.کمی به سمتم خم شد و با شگفتی 

 :گفت

 !شوخی میکنی؟منظورم لدرت تلپورتته پسر.لدرت الینا اینه_

بود.خودش رو عمب  عصبانیتم بیشتر شد،انگار این ادم فمط برای بهم ریختن من به اینجا اومده

 :کشید و گفت

 .ندونستن عیب نیست پسر،انمدر جلوی من گارد نگیر_

و به دنبال این حرفش یک ابروش رو باال انداخت و دستش رو به لبه ی کتش بند کرد.دادمهر از 

 .پله ها پایین اومد و با دیدن آراد اخم هاش رو کشید توی هم

 سالم،چه خبره اینجا؟_

 :،سری برای دادمهر تکون داد و رو به من گفتآراد کمی عمب کشید

 !اگه دوست داشتی میتونم بهت یاد بدم چطور تلپورت کنی،االن بهتره با رالؾ بری_

حاال نوبت من بود که یک تای ابروم رو باال بندازم،ولتی نگاهم رو دید با بی تفاوتی شونه ای باال 

 :للعه خارج میشد گفتانداخت،راهش رو به سمت در کج کرد و درحالی که از 

 !این رو به عنوان یک پیشنهاد از یک بزرگتر درنظر بگیر.من دشمنت نیستم پسر خوب_

 :دادمهر کنارم ایستاد و با حرصی که ازش بعید بود گفت

 !خیلی رو مخه_

سری به تایید تکون دادم و به رالؾ نگاه کردم.لحظه ای بعد جلوی کلبه ی بهادر بودیم،دادمهر با 

 :ه اطراؾ نگاه کرد و گفتتعجب ب

 !چمدر آشناست اینجا_

 !باالخره اومدی_

به در باز کلبه نگاه کردم،لبخندی روی لبم نشست.دستم رو پشت دادمهر گذاشتم و به سمت کلبه 

 .هدایتش کردم

*** 

 :سوده
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پشت پنجره ایستاده بودم و بیرون رو نگاه میکردم.دستم رو گردنبندم بند کرده بودم و استرس 

 .تمداش

 چی انمدر بهم ریخته تورو؟_

این رو گفت و دستش رو از پشت دور کمرم حلمه کرد.بوسه ی ریزی به گردنم زد،عطرش رو توی 

 :ریه هام کشیدم و لبخندی روی لبم نشست.صدای ریتا توی ذهنم پیچید

 !حتی رادمان_

 .دست آزادم رو روی دستش گذاشتم

 !هیچی عزیزم،نگران بهینم یکم_

 :شونم گذاشت و گفت سرش رو روی

 .منم باور کردم_

 :با خنده سرم رو پایین انداختم که گفت

 .بهت فشار نمیارم_

 !ممنونم_

دوباره بوسه ای به گردنم زد و او همونجا بوسه هاش رو به سمت شونه ام کشید.داشت حواسم رو 

 به خودش معطوؾ میکرد که باالخره دیدمش.

 .به کمرش زد و بهم نگاه کرداز پشت للعه بیرون اومد،دست هاش رو 

از همینجا هم میتونستم نگاه نافضش رو ببینم،با سر به سمت جنگل اشاره کرد و با کمی مکث به 

 همون سمت راه افتاد.

با بوسه ای که روی ترلوه ام نشست،چشم هام ناخوآگاه بسته شد.ولی مجبور بودم همینجا تمومش 

 .کنم

فاصله گرفت.با تعجب و کمی گیجی بهم نگاه کرد که  دستم رو روی دستش گذاشتم و کمی ازش

 :لبخندی زدم و صورتش رو بین دست هام گرفتم.بوسه ی کوتاهی روی لب هاش نشوندم و گفتم

 .بهتره یکم استراحت کنی عزیزدلم_

 :دمك شد،دست هاش رو روی دستم گذاشت و گفت

 !ولی من حالم خوبه_

 .اده!ولت زیمیکم رنگ پریده به نظر میای عشم_

 .سرش رو کج کرد و بوسه ای به کؾ دستم زد

 !امشب امین میاد،به خاطر ما و الینا_

 :اخم هام رو کشیدم تو هم و گفتم
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 چرا؟_

 !رسمی کردن رابطمون_

 .و لبخند دلنشینی زد.روی پنجه پام بلند شدم و بوسه ای روی لبخندش زدم

 !پس استراحت کن تا برای شب آماده باشی_

 :زدم.بلند خندید و گفتو لبخند خبیثی 

 !اصال دروؼگوی خوبی نیستی سوده،ولی صبر میکنم.صبر میکنم تا خودت همه چیز و بهم بگی_

 !ممنونم_

 :به سمت تخت رفت و گفت

میتونی بری دختر شیطون من،بعد از اینکه کارت تموم شد برو پیش بهین و برای شب حاضر _

 .شو

مدر من و بلد بود!روی تخت دراز کشید و دستش رو سرم رو با خجالت پایین انداختم،چطوری ان

 .روی للبش کشید.لبخندی بهم زد و با سر به در اشاره کرد

دست هام رو توی هم لالب کردم و با کمی مکث از اتاق خارج شدم.سریع به سمت پله ها رفتم که 

 :هانیه رو روی پله ها دیدم.لبخند زیبایی زد و گفت

 رادمان بهتره؟_

 .باید یکم استراحت کنهخوبه،فمط _

 این پسره،اسمش چی بود؟آریا؟آردا؟_

 :وسط حرفش پریدم

 !آراد_

 :دستش رو توی هوا تکون دادو بی تفاوت گفت

آره همون تو مخیه،نیم ساعت پیش اومد پیش هما و یه سری اطالعات بهش داد راجع به گذشته _

ن همه اطالعات داره؟همه چیز و ی الینا.به هما گفت حتما کامل همه چیز و چک کنه.از کجا ای

 !میدونست لعنتی

 !آراد همیشه اینجوری بوده،پرنفوذ و با لدرت و البته رو مخ_

 :هانیه لبخندی زد و گفت

 !ولی ادم باهوشیه_

 :سری براش تکون دادم و به پشتش نگاه کردم که سریع گفت

 !اوه ببخشید،حتما کار داری_

 :ا باال میرفت گفتسریع کنار رفت و در حالی که از پله ه
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 !فعال_

سریع از پله ها رفتم پایین،از للعه زدم بیرون و به سمت پنجره اتالمون رفتم.به محض دیدن پنجره 

 اتاق،سریع به سمت جنگل نگاه کردم.

آراد رو دیدم که روی تخته سنگی نشسته بود،پاش رو روی پای دیگش انداخته بود ودست هاش 

 .ه بودرو روی زانوهاش به هم گره زد

با اینکه ازش دل خوشی نداشتم ولی یه جورایی خوشحال بودم یکی از گذشته ام،بینمون بود.این 

باعث میشد بیشتر احساس راحتی بکنم.سریع به سمتش حرکت کردم،با دیدن من ابرویی باال انداخت 

 .و از جاش بلند شد

 !چه عجب_

 :کرد.ولتی مکثم رو دید گفت لباسش رو تکوند و بعد با دست به جایی وسط درختا اشاره

 .خواهش میکنم سوده،نگو که بهم اعتماد نداری!من همون آرادم_

سری براش تکون دادم و به همون سمت رفتم.در کمال تعجب،میز و صندلی دو نفره ای وسط 

 درخت ها بود که از شاخه و برگ درخت ها درست شده بود.

هاش رو روی سینه به هم گره زد و طبك معمول با به آراد نگاه کردم که لبخند مؽروری زد و دست 

 :لحن از خود متشکری گفت

 چطوره؟_

 تو درستش کردی؟_

_yes! 

 !افتضاحه_

 !مرسی_

یکی از صندلی هارو برام عمب کشید.ولتی نشستم به اون سمت میز رفت و درحالی که دکمه کتش 

 :ا بشینه گفتترو باز میکرد 

 خب،ریتا بهت چی گفت؟_

 .استرس برگشت،سعی کردم به روی خودم نیارمدوباره اون 

 !نمیدونم از چی حرؾ میزنی_

یکم مکث کردم وبعد از چند ثانیه یهو به سمت جلو خم شد و دستش رو روی میز به هم گره زد.با 

 .لبخند همیشگیش بهم نگاه کرد و کمی سرش رو کج کرد

 !داده به تو میدونی دلیما از چی حرؾ میزنم.میدونم که ریتا لدرت هاش رو_

 :سرش رو کمی تکون داد و با خنده اضافه کرد

 !اوه سوده ی عزیزم،هیچ چیزی از من پنهان نمیمونه.منم مثل خودتم_
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 :با تعجب بهش نگاه کردم،به صندلیش تکیه داد و با لحنی بی تفاوت گفت

 .برادر ریتا تنها کسی نبود که اون طلسم رو اجرا کرد_

 ...پس_

 :فتوسط حرفم پرید و گ

 !اره_

 :دوباره به جلو خم شد و دستش رو روی میز گذاشت

 .و ما باید الوند رو مجبور کنیم این طلسم رو روی حلمه اجرا کنه_

 تو همه ی نیرو های حلمه خودت رو داری؟_

 :چشم هاش رو تو کاسه چرخوند و گفت

 .تا از لدرت هارو دارمنه از حلمه ی من دو نفر زنده موندن،از اونیکی خبر ندارم ولی خودم پنج _

 کردوماش؟_

سوده،این مهم نیست.مهم اینه که الوند انمدری آماده بشه که بتونه با کمک بهین اون طلسم رو _

 !روی حلمه اجرا کنه

 بهین چی؟_

 !بهین کامال آماده و مسلطه_

 .به صندلی تکیه دادم و دستم رو روی سینه به هم گره زدم

 نن؟چرا باید این طلسم رو اجرا ک_

برای تداوم نیرو هاتون.خانوم کوچولو نیروهاتون نمیتونه جلوی کشته شدنتون رو بگیره و تا _

ولتی جادوگرای اژدها زنده ان،نیروهاتون حتی بعد از مرگتون هم باید بمونه تا کمک حال اونا 

میره.لانع  باشه.اگه بمیرید و نیروتون رو به کسی ندید،اون نیرو توی وجود بهین و الوند هم از بین

 شدی یا بیشتر توضیح بدم؟

 !خیلی خب،کافیه دیگه-

 پس تو هم با من موافمی،هوم؟_

 :با اخم سری به تایید تکون دادم و خواستم بلند شم که گفت

 .من به بهین خیانت نکردم،آدم هایی که دیدی ازشون برای حفاظت از شما کمک میگرفتم_

 :ابرویی باال انداختم و گفتم

 ون زن میبودن؟و باید همش_

 :شونه ای باال انداخت و گفت
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ولتی مردی جذابی باشی،منطمیه که بیشتر از خانوم ها کمک بگیری.مردا زیاد جذب زیباییم _

 .نمیشن که بهم کمک کنن

 !این رو گفت و حرکت همیشگیش رو تکرار کرد.لبخند حرص درار به همراه مج کردن سر

 !باشه_

 !منتظرم_

 .سریع به سمت للعه حرکت کردم سری براش تکون دادم و

*** 

 :رادمان

از پشت پنجره کنار رفتم تا من رو نبینه.ذهنم مشؽول شده بود،سوده چه کاری میتونه با آراد داشته 

 .باشه؟!تا اونجایی که متوجه شدم،آراد به بهین عالله مند بود

ز این لضیه سر در دستی به صورتم کشیدم و به سمت تخت رفتم،نمیتونستم بیکار بمونم،باید ا

میاوردم.نمیدونم چند دلیمه روی تخت نشسته بودم تا خودم رو جمع و جور کنم،صدای در باعث شد 

 .به خودم بیام

 !بله_

 میتونم بیام داخل؟_

اخم هام رو کشیدم توی هم،اینجا چیکار میکرد؟ولتی سکوتم رو دید،در اتاق رو باز کرد و وارد 

 :شد.لبخندی زد و گفت

 !پشت پنجره بودیمیدونم _

 .ابرویی باال انداخت و بهم نگاه کرد.اخم هام بیشتر رفت تو هم،از دست خودم عصبی بودم

 خب که چی؟_

در اتاق رو آروم بست،تا جایی که فهمیدم آدم آرومی بود.با لدم های محکم جلو اومد و روی تخت 

 .زد نشست،پاش رو روی دیگری انداخت و دست هاش رو روی زانوش به هم گره

 .نمیخوام دچار سوءتفاهم بشی،اون چیزی که تو ذهنه نیست_

 از کجا میدونی چی تو ذهنمه؟_

 :شونه ای باال انداخت و بی تفاوت گفت

 .منم در درجه اول یک مردم،پس میدونم تو اینجور موالع مؽز یک مرد چطور عمل میکنه_

 .من به سوده اعتاد دارم_

 .میدونم_

 :د و ادامه داددست هاش رو از هم باز کر



 Zahra.sknنویسنده: رلص تاریکی

309 
 

 !هنوز خیلی چیز ها هست که ازش خبر نداری رادمان.تو خیلی با ارزشی_

 منظورت چیه؟_

به زودی خیلی چیزها روشن میشه.ما جادوگرها برای تعادل دنیا به وجود اومدیم و این تعادل نیاز _

 .داره تا ما هر روز لوی تر بشیم

 .با گیجی بهش نگاه کردم،متوجه منظورش نمیشدم

من توی جبهه ی شمام،دشمنتون نیستم.برای محافظت از بهین هرکاری میکنم ولی لبلش باید از _

خیلی چیزها پرده برداری بشه.خیلی چیزها هست که شماها ازش بی خبرید و اگه لدرت من هم 

 .نبود،لطعا ذهن من رو هم پاک میکردند

 تو چی هستی؟_

 :رد و گفتلبخندش رو تکرار کرد،دست هاش رو از هم باز ک

 !یک محافظ_

 .نفس عمیمی کشیدم و به اطراؾ نگاه کردم

به زودی راز سوده بر مال میشه و مطمئن باش به تو و رابطتون لطمه ای نخواهد زد.ولی من _

 !برای چیز دیگه ای اینجام

 :با شک بهش نگاه کردم،صاؾ نشست و ادامه داد

برادر ریتا اجرا کرده بود رو اجرا کنه،اینطوری  باید الوند رو لوی تر کنیم تا بتونه طلسمی رو که_

ولتی یکی از اعضای حلمه کشته بشه لدرتش هم باهاش از بین نمیره.میتونه لبل از مرگ لدرتش 

 .رو به کس دیگه ای هدیه بده

 چطور ممکنه؟_

اگه الوند و بهین بتونن با کمک هم اون طلسم رو اجرا کنند،همه چیز ممکن میشه.اما مشکل _

 !جاست که الوند هنوز هم کمی تکبر داره و مطمئنا از طرؾ من کمکی لبول نمیکنهاین

 :حاال فهمیدم منظورش چیه!لبخندی زد و ادامه داد

دلیما منظورم همون چیزیه که تو ذهنته!من ازت میخوام حرؾ های من رو به الوند برسونی و به _

د هنوز هم جا داره تا کامال آماده جای من بهش کمک کنی.بهین برای هرچیزی آمادست ولی الون

 .بشه

 چطور میتونم بهش کمک کنم؟_

 :از روی تخت بلند شد و درحالی که لباسش رو مرتب میکرد گفت

 به زودی بهت میگم،ولی لبلش باید برای جشنت آماده بشی،اینطور نیست؟_

 :سری تکون دادم و من هم بلند شدم.دستش رو به سمتم دراز کرد و گفت

الئم جدید توی بدنت دیدی،خبرم کن.برای کمک کردن بهت همیشه آماده ام.این چرخه هرولت ع_

 .فمط روی بهین و الوند نمیچرخه
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 .سری برام تکون داد و رفت و من رو توی سردرگمی زیادی رها کرد

*** 

 :بهین

آخرین لسمت از موهای سوده رو فر کردم و توی آینه به صورتش نگاه کردم.رامش آرایش ملیحی 

 :روی صورت زیباش نشونده بود و خودش هم مشؽول آماده شدن بود.لبخندی به سوده زدم و گفتم

 !مثل ماه شدی_

صدام از بؽض میلرزید،اشک توی چشم هام حلمه زد.تیؽه ی بینیم رو فشردم تا از ریزش اشک هام 

کواهی  جلوگیری کنم.سوده دست آزادم رو که روی شونه اش بود بین دست هاش گرفت و بوسه ی

 .روش زد

 !گریه نداشتیما_

دستم رو توی هوا تکون دادم و سعی کردم بخندم.رامش از پشت بؽلم کرد و سرش رو روی شونم 

 :گذاشت.با خنده گفت

 فکر میکردید سرنوشتمون انمدر عوض شه؟_

 :هانیه از حموم اتالم حوله پیچ اومد بیرون و ؼرؼر هاش رو از سر گرفت

 .ه نمیذاشت آماده شماین همای ذلیل مرده ک_

نگاهش که به ما افتاد ساکت شد.لبخند زیبایی زد و جلو اومد،دستش رو دور من و رامش حلمه کرد 

 و با ذوق گفتک

 !چمدر خوشحالم که سرنوشت شما رو آورد اینجا_

سارا از اتالی که به عنوان کمد استفاده میشد بیرون اومد و دستی به لباسش کشید.لباس لرمز،طبك 

 :ول!لبخندی زد و دست هاش رو از دو طرؾ باز کردمعم

 !چطور شدم؟_

 :انگشت شست و اشاره ام رو به هم چسوندم و گفتم

 !مثل همیشه عالی_

لبخند شیرینی روی لب هاش نشست.لباس زیباییش رو دو چندان کرده بود.هانیه دستش رو از 

 :رو گرفت و لبخندی زد دورمون باز کرد که نزدیک بود حوله از دورش بیوفته.محکم حوله

 !حیثیتم داشت میریختااا_

 :بعد از جمع و جور کردن حولش گفت

 اون یکی عروس کجاست؟_

 :همون لحظه صدای در باعث شد از ترس توی جاش بپره.دستش رو روی للبش گذاشت و گفت

 !بسم هللا_
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رفتم و ولتی بازش صدای لدم های موزونش رو لبل از اینکه در بزنه شنیده بودم.آروم به سمت در 

 :کردم به سمت بمیه دخترا چرخیدم و گفتم

 !اینم اونیکی عروس_

همشون با بهت به در زل زده بودند،هانیه اولین نفری بود که از خنده منفجر شد و با جیػ به سمت 

 :اتاق لباس ها دوید.بمیه هم آروم شروع به خندیدن کردن که صداش رو شنیدم

 حظه میتونم ولتت رو بگیرم؟الینا برو تو،بهین چند ل_

چشم هام رو روی هم گذاشتم و نفس عمیمی کشیدم.ولتی چشم هام رو باز کردم،هرکی مشؽول کاری 

 .بود و به روی خودشون نمیاوردن الوند رو به عنوان عروس معرفی کردم

 :به سمت در برگشتم و به الوند نگاه کردم،با سر به کسی اشاره کرد و درهمون حال گفت

 .د دلیمه ای میشه اینجا ایستاده ولی در نمیزدچن_

 :الینا از پشت دیوار جلو اومد و گفت

 !سالم_

 :دستم رو به سمتش دراز کردم و با لبخند گفتم

 !عزیزم،بیا تو_

دستش رو توی دستم گذاشت و آروم اومد تو.چطور صدای لدم های الوند رو نشنیده بودم!رامش 

 :سریع جلو اومد و گفت

 !،ولت کمهبدو دختر_

 .دستش رو گرفت و با هم به سمت میز رفتند.لبخندی روی لبم نشست،الینا روی صندلی نشست

 .بهین_

نگاهم رو ازشون گرفتم و به الوند نگاه کردم تا ادامه بده.نگاهی به پشت سرم انداخت،اخم هاش رو 

به ناچار از اتاق  توی هم کشید و با سر اشاره کرد تا برم بیرون.نگاهی به پشت سرم انداختم و

 .بیرون رفتم

 :ضربان للبم باال رفته بود و دلیلش فمط و فمط حضور الوند بود.به محض اینکه در رو بستم،پرسید

 موضوع این پسره چیه؟_

اخم هام رو کشیدم تو هم و سعی کردم حواسم رو از لب هاش پرت کنم.توی چشم هاش زل زدم و 

 :گفتم

 :کدوم پسره_

 !آراد_

 ی باید داشته باشه؟چه موضوع_

 :بازوم رو بین دست هاش گرفت و ؼرید
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 با من یکه به دو نکن بهین،عاشمشی؟_

اخمم جاش رو به بهت داد.دستم رو با ضرب از دستش بیرون کشیدم که آرنجم به در خورد و درد 

 :بدی توی دستم پیچید.آخ کوتاهی گفتم که صدای نگرانش توی گوشم پیچید

 خوبی؟_

 :لش ندادم،تمام خشمم رو توی چشم هام ریختم و با صدای آروم توپیدماهمیتی به سوا

به چه حمی از من جواب پس میگیری؟من خبر داشتم که جفتم از زمان تولدم تعیین شده؟آره من _

یه زمانی عاشمش بودم ولی لبل از اینکه ببینمت همه چیز بین ما تموم شده بود.تو حك نداری 

 میدی؟همچین چیزی از من بپرسی،فه

 خشم توی نگاهش از بین رفته بود و نگرانی توی چشم هاش موج میزد.

آروم جلو اومد و دست هاش رو دو طرفم روی در گذاشت،انمدر بهم نزدیک شد که جز 

 لباسمون،مرزی بین بدن هامون نبود.

 .نفس هام از سر عصبانیت و حس دیگه ای که داشت وجودم رو گرم میکرد،منمطع شده بود

 :مزمه کردمآروم ز

 ...برو...عمب_

 :سرش رو کنار گوشم روی در گذاشت و آروم گفت

 !دارم دیوونه میشم بهین،تو دیگه به دیوونگیم دامن نزن_

 :منم صدام رو پایین آورده بودم و زمزمه میکردم

 !من...کاری نکردم_

 .سرش رو کج کرد و بوسه ای به گردنم زد

 .مال من باش_

 :تلخ شدم،با بی رحمی گفتم

 !حتی اگه نخوام هم،بهت محکومم_

 !بی رحم نباش_

بوسه ی دیگه ای روی کتفم نشوند.نفسم بند اومد،نمیدونم به خاطر این که جفتمه انمدر نسبت بهش 

 .احساس عشك میکردم یا والعا عاشمش شده بودم

بهم رحم سرش رو بلند کرد از فاصله نزدیک به چشم هام نگاه کرد.این نگاهش پرستیدنی بود،خدایا 

 :کن.حرفای آراد تو ذهنم پیچید

 "اون عاشمته"

 :نگاهش روی لب هام بود،زمزمه کرد
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 .بگو دیگه عاشمش نیستی،بگو بهین_

 !نی...نیستم_

 !چشم هاش رو روی هم گذاشت و پیشونیش رو روی پیشونیم گذاشت

 !یه با دیگه بگو_

 .عاشمش نیستم الوند_

د،بوسه ی دیگه ای نزدیک لبم نشوند.بی لرار توی سرش یکم خم شد و لبهاش گونم رو لمس کر

 آؼوشش تکونی خوردم،دیگه نمیتونستم مماومت کنم.

 .گرمای نفس هاش روی لبم پخش میشد،لرزش خفیفی بدنم رو فرا گرفته بود

 !الوند_

 :الوند تکونی خورد،چشم هام رو باز کردم که با اخم وحشتناک الوند رو به رو شدم.زیر لب ؼرید

 !بهتلعنت _

 :دوباره صدای سرخوش همایون رو شنیدم

 !امین اجازه ورود میخواد_

 :پیشونیش رو برای چند ثانیه روی پیشونیم برگردوند.در همون حال گفت

 !بهت گفتم حك نداره وارد للعه بشه همایون_

 پس کجا ببرمش؟_

 !سر لبر من_

جدا شدیم،نگاهی به چشم  دستم رو روی سینش گذاشتم و کمی به عمب هولش دادم.بی میل از هم

 ای خندون همایون انداختم.

ابرویی باال انداخت و با چشم به الوند اشاره کرد.تمام حسم پرید و فهمیدم داشتم چه حمالتی 

 !میکردم.هنوز تنبیه الوند تموم نشده بود

 :نگاهش رو از من گرفت و به همایون نگاه کرد،همایون شونه ای باال انداخت و گفت

 .ار و باید از روابط شخصی جدا کردداداش ک_

 :الوند چشم هاش رو روی هم گذاشت و ؼرید

 !از جلوی چشمم دور شو همایون،تضمین نمیکنم سالم بذارمت_

همایون با خنده به سمت پله ها دوید. الوند با کمی مکث بهم نگاه کرد،دستم رو پشتم بردم و در رو 

 :باز کردم.درحالی که وارد اتاق میشدم گفتم

 .بعدا حرؾ میزنیم_
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وارد اتاق شدم و در رو روی الوند عصبانی بستم.ولتی به سمت بمیه برگشتم با لبخند خاصی نگام 

 :میکردند.زدم زیر خنده و رو به هانیه گفتم

 !هیچ اتفالی نیوفتاده بابا،همایون انتمام گرفت انگار_

 :زیر خنده و گفت هانیه اولش با گیجی نگاهم کرد،ولی بعد از چند ثانیه بلند زد

 !الحك که شوهر گوگولیه خودمه_

همه تمریبا حاضر بودند،هانیه کنارم ایستاد و دستش رو تکون داد،وردی خوند.موهام جمع شد و 

 .مطمئنا به طرز زیبایی مزین شد.لبخندی به هانیه زدم و تشکر کردم

به سارا زدم و سری سارا جلو اومد و سریع وردی رو خوند و دستش رو به صورتم زد.لبخندی 

 براش تکون دادم.

فمط مونده بود لباسم،نگاهی به سمت لباسم انداختم.هنوز ولت داشتم،به الینا و سوده نگاه کردم که 

 .به سادگی و زیبایی آراسته شده بودند

رژ لرمز و آرایش مالیم الینا به چهرش رنگ بخشیده بود و زیباترش کرده بود.لباس سفید سادش 

 .روی تنش نشسته بود.با خجالت بهم لبخند زدبه زیبایی 

 !چمدر خوشگل شدی_

 :سوده با حرص گفت

 !دیگه داره حسودیم میشه_

 :لبخندی بهش زدم و گفتم

 !تو که فرشته ی زمینی خودمی_

حس کردم لباسم داره تکون میخوره،به پایین نگاه کردم که دیدم کم کم لباسم جاش رو با لباسی که 

 .ض میکرد.با تعجب به اطراؾ نگاه کردم که با لبخند رامش رو به رو شدممیخواستم بپوشم عو

 .اگه دوست داشته باشی میتونم رنگشم برات عوض کنم_

 .یاد کارتون زیبای خفته افتادم و بلند خندیدم

 !مرسی بچه ها_

ه به سمت آینه رفتم تا خودم رو توش ببینم.لبخندی روی لبم نشست،موهام به طرز زیبایی جمع شد

بود و دو تکه از موهام از دو طرؾ صورتم رو لاب گرفته بود و رژ لرمز کبودم هارمونی زیبایی با 

 .لباسم ایجاد کرده بود

لباسم کامال پوشیده بود،آستین لباس و لسمت باالی سینه حریر نازکی بود و دامنش پرچین 

چشم هام رو روشن تر بود.روی کمر کمربند زیبایی دو دور بسته شده بود و رنگ سبز یشمیش،

 .نشون میداد

 :سوده پشتم ایستاد و از پشت بؽلم کرد.آروم و با بؽض گفت
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فکر کنم خودت باید من رو ببری توی سالن.همون لحظه در اتاق به صدا دراومد.هانیه که به در _

ود و نزدیک تر بود،سریع در اتاق رو باز کرد.مردی در آستانه پنجاه سالگی پشت در اتاق ایستاده ب

 .با باز شدن در لبخند زیبایی زد که من رو به یاد رادمان انداخت

 !سوده جان_

سوده دست هاش رو آروم از دورم باز کرد و به مرد نگاه کرد.کمی جلو رفت،مرد به من نگاهکرد 

 :و گفت

 اجازه هست بانو؟_

فت.دوباره به با گیجی سری تکون دادم که مرد وارد اتاق شد و دست سوده رو بین دست هاش گر

 :من نگاه کرد و گفت

 .من اتابک خسروی هستم،پدر رادمان.برای بردن عروس زیبا اومدم_

و لبخند دیگه ای به سوده زد.یادم نمیاد پدر و مادر پسرارو دیده باشم،مشکوک سری تکون دادم که 

 :گفت

عادت دیدن من و همسرم از همه ی این لضایا خودمون رو دور نگه میداریم،به همون خاطر س_

 !همدیگه رو نداشتیم بانو

 :سری به تایید براش تکون دادم و گفتم

 پس پدر حسین برای بردن الینا میاد؟_

 :ماهور جلوی در اتاق ظاهر شد،با وجود ؼم سنگینی که توی نگاهش بود لبخندی بهم زد و گفت

 .من برای بردنش اومدم_

 :ه ی الینا گذاشتم و گفتمجواب لبخند ماهور رو با لبخند دادم.دستی روی شون

 .پایین میبینمت عزیزم_

سری تکون داد و دستش رو توی دست دراز شده ی ماهور گذاشت.ماهور نگاهی به اتابک انداخت 

 :و گفت

 چطوری رفیك؟_

 !عالی_

و دست سوده رو روی بازوش گذاشت و مشؽول خوش و بش با ماهور شد.نگاهم به ناخن های 

 .نه بهین.امشب شب سودست لرمز دستم کشیده شد،امشب

کم کم اتاق شلوغ شد و هرکس دنبال همسرش اومد و با هم پایین رفتند.بعد از حدود یک ربع فمط 

 :من موندم توی اتاق،ماهور با ؼم بهم نگاه کرد و گفت

 الوند کجاست دخترم؟_

 :شونه ای باال انداختم و خواستم حرفی بزنم که صداش رو شنیدم
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 .ببخشید دیر کردم_

ولتی نگاهم بهش افتاد،دلم ضعؾ رفت براش.کت و شلوار مشکی با پیراهن سبز یشمی و کراوات 

مشکی.موهاش رو به طرز زیبایی باال زده بود و ته ریشش آنکارد شده بود.لبخند جذابی بهم زد و 

 :گفت

 بریم؟_

 :کرد و گفتپاهام بی اراده به سمتش حرکت کردند،دستم دور بازوش پیچید.الوند به دخترا نگاه 

 !پایین میبینیمتون_

 :و به سمت در حرکت کرد.عطر سرد و دوست داشتنیش رو نفس کشیدم،دلم لرزید.آروم زمزمه کرد

 !نفسگیر شدی_

 !ممنون_

 :لبخندی زد و گفت

 !منم خوب شدم،میدونم_

الوند و حس شوخ طبعی؟!تعجبم زیاد طول نکشید،الوند دستش رو حرکت دادم و دری روی دیوار 

 .یدار شد.لبخندی زد و در رو باز کردپد

 !برو داخل_

 !الوند_

 :االن ولت این چیزا نبود.لبخندش بیشتر شد و گفت

 بهم اعتماد نداری؟-

ناچار وارد شدم و لحظه ای بعد وسط باؼی بودم که محل جشن بود.با تعجب به اطرافم نگاه 

 .کردم،هانیه به سمتم اومد و دستم رو گرفت

 !بریم پیش بمیهکی اومدی؟بیاید _

جمعیت کمی اونجا بودند،هانیه سریع همه رو معرفی میکرد و از کنارشون رد میشد.با لبخند 

 براشون سر تکون میدادم و از بین جمعیت عبور میکردم.

 .الوند هم با فاصله ی کمی پشتم میومد و دستش رو پشت کمرم گذاشته بود

لوند رفت و اون رو در آؼوش کشید.با تعجب زن زیبایی جلو اومد،بدون توجه به من به سمت ا

 بهشون نگاه میکردم که با اکراه به سمتم نگاه کرد و سری تکون داد.

دختر زیبایی که شباهت زیادی به رادمان داشت،جلو اومد و .دیگه بیشتر از این نمیتونستم تعجب کنم

 خودش رو توی بؽل الوند انداخت.

ه جوش اورد.الوند کمی عمب کشید و دستش رو پشت بوسه ای روی گونش کاشت که خونم رو ب

 :کمرم گذاشت
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 .همسرم،بهین_

دختره حتی بهم نگاه هم نکرد.اینجا بود که فهمیدم حتی بیشتر از اینم میتونم تعجب کنم.زن دستی 

 :روی بازوی الوند کشید و گفت

 مارو معرفی نمیکنی الوند جان؟_

 :گشون بود؟الوند با دست به زن نگاه کرد و گفتو با پوزخند به من نگاه کرد.وا،اینا چه مر

 .مادر رادمان هستند،بانو آتنا.از نجیب زادگان_

زن مؽرور بهم نگاه کرد که باعث شد خونم به جوش بیاد.نگاهم رنگ ؼرور گرفت و از باال بهش 

 :نگاه کردم.منم مثل خودش سر تکون دادم براش.به دختر کنارش اشاره کرد و گفت

 .ر رادمانالیسا،خواه_

متمابال اصال بهش نگاه هم نکردم،به جاش با عجز به هانیه نگاه کردم تا شاید بتونه مارو از این 

 .مخمصه نجات بده.هانیه سریع گرفت و به سمتم اومد

 !اوه ملکه بهین،بچه های حلمه منتظرتونن_

هانیه راه افتادم.هانیه خندم گرفته بود ولی خودم رو کنترل کردم و بدون خداحافظی از اون ها،دنبال 

 :زمزمه کرد

 .دختره ی عنتر،هرچی رادمان خوبه این مارمولک موذی و کنه اس_

 چطور مگه؟_

 .اون مامان عفریتش خیلی سعی کرد الیسا رو بندازه به الوند ولی نتونست_

اوپس،پس الوند هم عاشك سینه چاک داره.باالخره به میزی که بچه ها دورش بودند رسیدیم.دوتا 

 صندلی بین آراد و همایون خالی بود.

هانیه کنار همایون نشست و من هم ناچارا کنار آراد نشستم.به محض اینکه جاگیر شدم آراد زیر 

 :گوشم گفت

 .کار خوبی نکردی به اونها بی اعتنایی کردی،در شان تو نبود_

 :و بعد جامش رو باال گرفت و لب زد

 !به سالمتی چشم هات رفیك_

اخل لیوانش رو سر کشید.نگاهم رو از آراد گرفتم و به رو به روم نگاه کردم،با دیدن و محتویات د

 نگاه عصبانیش دستپاچه شدم و به میز چشم دوختم.

 .الوند رو به روم بین امیرسام و الیسا نشسته بود و با اخم نگاهش بین من و آراد در گردش بود

یچید و چیزی زیر گوش الوند زمزمه کرد که کی اومد؟چطور متوجه نشدم؟دست الیسا دور بازوش پ

 باعث شد الوند نگاهش رو از من بگیره و به اون زل بزنه.

 .الیسا نخودی خندید و دست آزادش رو جلوی دهنش گرفت
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نگاه موذیانه ای به من انداخت و بعد دوباره به الوند نگاه کرد.دستم رو روی گردنم گذاشتم و به 

کردم.پدر،مادر و خواهر و برادر اعضای حلمه همگی اینجا جمع شده جایگاه عروس و داماد نگاه 

 .بودند

سعی کردم خودم رو آروم کنم که حس کردم جای انگشت هام روی گردنم به سوزش افتاد.سریع 

 دستم رو از روی گردنم برداشتم و با شوک بهش نگاه کردم.

 .ون دادم که سریع خاموش شدنوک انگشت هام مشتعل شده بودند.با وحشت دست هام رو آروم تک

با ترس به اطرافم نگاه کردم،هانیه صندلیش رو به همایون نزدیک کرده بود وتوی آؼوشش لم داده 

 بود.سارا و امیرسام هم مشؽول صحبت بودند.

الوند هنوز هم با اخم به الیسا نگاه میکرد و اون هم مشؽول صحبت کردن بود.للبم سوخت از دیدن 

 .ی کردم آروم باشماین صحنه ولی سع

آخرین نفری که بهش نگاه کردم آراد بود،از دیدن چیزی که چشم هاش دنبال میکرد نفسم توی 

 .سینه حبث شد.با اخم به دست هام زول زده بود که روی پاهام لرار گرفته بود

 :با اخم نگاهش رو باال کشید،به اطرافمون نگاه کرد و کمی خودش رو جلو کشید

 .اینجا برو بهین،برگرد تو للعه!همین االنهمین االن از _

خواستم جوابش رو بدم که همه ایستادند و شروع به دست زدن کردند.منم به تبعیت از بمیه بلند 

 .شدم و با دیدن سوده،اشک توی چشم هام حلمه زد و همه چیز رو فراموش کردم

ی جمعیت دنبال کسی کؾ دست هام رو به هم چسبوندم و جلوی دهنم گرفتم.سوده با نگاه تو

 .میگشت،ولتی من رو پیدا کرد لبخند لشنگی زد و دستی برام تکون داد

احساس کردم سرگیجه دارم،سریع پشت صندلیم رو گرفتم تا نیوفتم.بوی سوختن چوب توی بینیم 

 پیچید،با ترس به صندلی نگاه کردم که متوجه شدم دود کم کم داره از زیر دستم بیشتر میشه.

 .رو از روی صندلی کشیدم که بازوم بین دست های لدرتمندی گیر افتاد سریع دستم

 !بهین،لطفا_

صدای آراد پر از عجز بود.آروم باش بهین،نفس عمیك بکشم.بعد از چندتا نفس عمیك به خودم 

 :اومدم و دست آزادم رو روی دست آرادگذاشتم.لبخندس بهش زدم و گفتم

 .من خوبم آراد_

 :داد و دستی توی موهاش کشید.خودش رو بهم نزدیک تر کرد و گفتنفسش رو کالفه بیرون 

 ...بهین تو بانوی آتشی ولی بدنت هنوز نیروی جدیدت رو لبول نکرده،اگه همین االن نری_

 .صداش توی صدای امین گم شد

همگی امشب اینجا جمع شدیم تا پیوند آخرین اعضای حلمه رو به انجام برسونیم.لطفا توی جایگاه _

 .ستیدبای

 .بازوم دوباره بین دست های لدرتمندی اسیر شد
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 !بهین_

 :با عصانیت از الی دندونام ؼریدم

 !داری بزرگش میکنی آراد،هیچ اتفالی نمیوفته_

و بازوم رو از دستش کشیدم.توی سرم احساس سنگینی میکردم ولی به روی خودم 

 .کردم،گرمم بودنیاوردم.صداهای اطرافم برام گنگ شد،با گیجی به اطراؾ نگاه 

 !لبول میکنم_

به سوده نگاه کردم،با لبخند بهم نگاه کرد و سرش رو تکون داد.رادمان خم شد و بوسه ی کوچیکی 

 .روی لب های سوده نشوند.حسین هم همین کار رو انجام داد و همه دست زدند

م.چشم هام موزیک شادی پخش شد و بچه ها به تکاپو افتادند.سرگیجه باعث شد روی صندلی بشین

 باز بود ولی داشتم رویا میدیدم.

زنی با لباس آتشین توی جمعیت میچرخید و لبخند میزد،دستش رو روی شعله های رلصان جشمع 

 .های روی میز میکشید

چشم هام رو محکم روی هم فشار دادم.آروم باش بهین،آروم باش!سرم رو به طرفین تکون 

 .میخوردند و به طرز ترسناکی کش میومدنددادم،تمام کسانی که اطرافم بودند تکون 

دستم رو روی سرم گذاشتم و سعی کردم نفس عمیك بکشم.ولتی چشم هام رو باز کردم همه چیز به 

 حالت عادی برگشته بود.

دستی به صورتم کشیدم،الیه نازکی از عرق پوستم رو کمی مرطوب کرده بود. دوباره حس کردم 

 .بازوم نشستسرم درحال چرخیدنم که دستی روی 

انگار از یک بلندی به زمین افتادم،با ترس به اطرافم نگاه کردم.هانیه دستش رو روی شونم تکون 

 :داد و با نگرانی گفت

 خوبی بهین؟دلیما یک ساعته اینجا نشستی و به اون درختا زل زدی!آدم میترسه؟_

 :با تعجب گفتم

 یک ساعت؟_

 !دلیما یک ساعت_

 :به جای خالی الوند نگاه کردم که هانیه گفت کسی دور میز نبود،با اخم

 .اون عنتر برلی مجبورش کرد با هم برن وسط_

عین برق گرفته ها سرجام سیخ شدم.به محوطه رلص نگاه کردم که خونم به جوش اومد.الیسا 

 .خودش رو به الوند چسبونده بود و دست هاش رو دور گردنش حلمه کرده بود

 !یموندیبیچاره الوند،کاش کنارش م_

 پوزخندی زدم و گفتمک
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 !چه فرلی میکرد؟الوند خودش میدونه متاهله پس خودش باید اون کنه رو از خودش دور کنه_

 .خب این یکم سخته_

 .صندلی رو عمب کشید و کنارم نشست

آتنا خاله ی الونده،رادمان پسر زن اول اتابکه.ولی فلور ولتی رادمان خیلی کوچیک بود کشته _

 !ک با آتنا ازدواج کرد.آتنا خیلی رادمان رو دوست داره و الیسا هم بچه دوم اتابکهشد،بعد اتاب

 :ابرویی باال انداختم و گفتم

 !بازم دلیل نمیشه اینجوری بچسبه به الوند و الوند هم چیزی نگه_

 !مگه آتنارو ندیدی عشمم؟کی میتونه جلوش وایسه آخه_

له اش پیدا شد،با خنده از کنار درختی به همراه ماهور حرؾ هانیه برام لابل درک نبود.آراد سر و ک

 بیرون اومدند.

 .مستمیم به سمت من اومد،نگاهم رو ازش گرفتم و دوباره به الوند نگاه کرد که ای کاش نمیکردم

همون لحظه الیسا روی پنجه های پاش بلند شد و بوسه ای روی گردن الوند کاشت.دیگه نفهمیدم 

 :جام بلند شدم و به سمتم آراد رفتم.دستش رو گرفتم و با بؽض گفتمدارم چیکار میکنم،از 

 !باهام برلص_

احساس گرما میکردم،یؽمه لباسم رو کمی پایین کشیدم و به آراد نگاه کردم.چشم هاش رنگ نگرانی 

 :گرفت

 خدای من،بهین!تو هنوز اینجایی؟_

 !لطفا...باهام...برلص_

 .ددستش رو روی دستم گذاشت،پوستش خنک بو

 !خیلی خب،آروم باش_

دستش رو دور کمرم انداختم و با هم به سمت پیست رلص رفتیم.دست هام رو روی شونه هاش 

 .گذاشتم و آراد هم دستش رو دور کمرم حلمه کرد

 میبینم که حسود شدی؟_

نگاهم رو به نگاهش دوختم.لبخند همیشگیش روی لبهاش بود،آراد همیشه همین شکلی بود،از 

 .ه دیدمش!هیچ ولت عوض نشدهمون اول ک

 !برام مهم نیست_

 پس تو بؽل من چیکار میکنی؟_

 :با گیجی سرم رو تکون دادم و آروم گفتم

 !نمیدونم_
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 .گرمای وجودم بیشتر شد.دست های آراد دور کمرم خیلی خنک تر شده بود

 .بهین،خواهش میکنم.باید از اینجا بریم_

 چرا؟_

 :به چشم هام نگاه کرد و زمزمه کرد

 .جون تمام ادمای اینجا در خطره دختر خوب_

 :بی اراده سوالی پرسیدم تا حواس آراد رو پرت کنم

 !والعا دوستم داشتی؟اون مولع هارو میگم_

به محض پرسیدن این سوال،بدجوری پشیمون شدم.آراد نگاه آزرده اش رو توی چشم هام چرخوند 

 :و گفت

جوان؟من اون مولع دیوونه ی تو بودم.درضمن چطور جرات میکنی به عشك من شک کنی خانوم _

 !برای پرت کردن حواس من به چیز لوی تری احتیاج داری

 .لبخندی روی لبم نشست و سرم رو به سینه ای ستبرش تکیه دادم

 .همیشه عوضی بودی آراد_

 !نظر لطفته_

شدم.تا حاال همچین حس کردم نفسم باال نمیاد.سرم رو بلند کردم که با نگاه عصبانی الوند رو به رو 

 عصبانیتی ازش ندیده بودم.

خبری از الیسا نبود،آتنا با ؼضب به سمت الوند رفت که با حرفی که الوند بهش زد،شوکه و بهت 

 :زده فمط بهش نگاه کرد

 !دختر هرزت رو بردار و از اینجا برو خاله،من زن دارم_

ترس سریع دست هام رو از دور خون توی رگ هام یخ بست،دلیما داشت به من نگاه میکرد.از 

 :گردن آراد باز کردم و خودم رو عمب کشیدم.آراد با خنده گفت

 !آخیش،جونم و نجات دادی!خدا میدونه الوند االن به چندتا روش سامورایی من و...اوم...کشته_

و بلند خندید.ولی من هرلحظه بدنم داغ تر میشد،سرم رو پایین انداختم و به دست هام نگاه 

 !م.نه،نه،نه! لطفا خاموش شوکرد

دست هام رو توی هوا تکون دادم ولی شعله ی بیشتری از انگشت هام بیرون زد.دست هام ر باال 

 :گرفتم و با وحشت به آراد نگاه کردم.اخم وحشتناکی کرد و گفت

 ...بهین بهت گفتم_

ه دو طرؾ باز انرژی زیادی به کل بدنم منتمل شد،جیػ وحشتناکی از درد کشیدم و دست هام ب

 .شد.ادامه حرؾ آراد رو نشنیدم،بی ولفه جیػ میزدم و اشک از چشم هام روون شده بود
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موج های از تنم میگذشت و با گذشتن هر موج،از گرمای وجودم کم میشد.نمیدونم چندتا موج ازم 

 .گذشت،باد سردی به تنم خورد و بعد روی زانوهام روی زمین افتادم

دم خبری از لباس هام نبود.از خجالت چشم هام رو بستم و اشک ریختم که چشم هام رو که باز کر

 .حس کردم چیزی بدنم رو پوشوند

سرم رو باال گرفتم و به ناجیم نگاه کردم.انتظار داشتم الوند باشه ولی در کمال تعجب،آراد با کتش 

 :تنم رو پوشونده بود.سرم رو توی آؼوشش گرفت و گفت

 !.تموم شدهیش...تموم شد عزیزم.._

 :با گریه پرسیدم

 ...کسی...که... آسیب_

 :وسط حرفک پرید و گفت

 !نه عزیزم،من دورت حفاظ درست کردم.نذاشتم آتیشت به کسی برخورد کنه_

 ...خودت_

 !خوب میشم،کتم رو تنت کن.در شانت نیست لخت باشی دختر_

شیدن کت باعث میشد با خجالت دست هام رو توی آستین کت فرو کردم.پوستم ملتهب بود و پو

 !پوستم به خارش دردناکی بیوفته

 :آراد کمکم کرد سرپا بایستم.زیر لب زمزمه کرد

 کجایی احمك؟_

 :صدای الوند دلیما از پشتمون بلند شد

 !اینجا چه خبره؟بهین_

با بهت اسم من رو زمزمه کرد.سوده و رامش با ترس جلو اومدند و ولتی دیدن حالم خوبه به سمم 

 :ده که بهم رسید خواست بؽلم کنه که آراد مانعش شد  گفتدویدن.سو

 !پوستش ملتهبه،بؽلش نکن_

 :سوده چشم ؼره ای به آراد رفت و صورتم رو بین دست هاش گرفت

 تو خوبی دورت بگردم؟_

 .شرمنده بودم،لطره اشکی از چشمم چکید

 .ببخشید سوده،مهم ترین شب زندگیت و خراب کردم_

 رفیه؟دیوونه شدی؟این چه ح_

 :الوند باالخره جلو اومد،آراد با تشر گفت

 کدوم گوری بودی؟_
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 :دادمهر جلو کشید و با اخم گفت

 !درست حرؾ بزن_

 :آراد نگاه بدی به دادمهر انداخت و رو به الوند ادامه داد

حیؾ تنها کسی که االن بهش آسیب نمیزنه تویی،وگرنه خودم تا اتالش میبردمش!میفهمی منظورم _

 و که؟

ستش رو از دورم باز کرد و با تنه ای که به الوند زد به سمت للعه رفت.در همون حال زمزمه د

 :کرد

 .بی لیالت_

 :الوند با اخم جلو اومد،نگاهی به بمیه انداخت و گفت

 !به جز اعضای حلمه،همگی باید برگردید خونه هاتون.ممنون که اومدید_

من رو توی بؽلش کشید.دستم رو روی سینش و دستش رو زیر زانوهام انداخت و با یک حرکت 

 :گذاشتم،للبش دیوونه وار میکوبید.آروم پرسیدم

 کجا بودی؟_

وردی خوند و لحظه ای بعد توی اتالم بودیم.آروم من رو روی تخت گذاشت و خودش هم کنارم 

 .نشست

 !رفته بودم آتنا و دخترش رو بدرله کنم_

 :ش رو گرفتم و آروم از روی تخت بلند شدم که گفتدوباره عصبانیت زیر پوستم دوید.با اخم از

 کجا؟_

 :با ترش رویی داد زدم

 به تو چه؟_

و به سمت حموم پا تند کردم که دستش دورکمرم حلمه شد و من رو عمب کشید.شروع کردم به 

 :دست و پا زدن و ؼرؼر کردن که با حرفی که زد آروم گرفتم

 .معذرت میخوام بهین_

 :ر گرفت،آروم من رو به سمت خودش چرخوند و گفتپاهام روی زمین لرا

 !معذرت میخوام.نباید میذاشتم این اتفاق بیوفته_

 منظورت چیه؟_

جوابی بهم نداد که باز عصبانیم کرد.یاد بوسه الیسا روی گردنش افتادم.محکم به عمب هولش دادم 

 :که چون انتظارش رو نداشت چند لدم به عمب رفت.جیػ زدم

 !برو بیرون_
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 !بهین_

 !نشنیدی؟برو بیرون.تو اجازه دادی اون ببوستت_

 !بهین_

 :دوباره بلند تر جیػ زدم

من که بهت گفتم تموم شد،پیوند و کامل کردیم،تموم شد.دیگه نیازی نیست به من بچسبی،با هرکی _

 !میخوای باش

 :سوزش بدی به للبم افتاد،خدایا ؼلط کردم.ولتی جوابم رو نداد دوباره داد زدم

 !وبر_

 .با فریادی که زد نفسم بند اومد

 من فمط تو رو میخوام لعنتی،چرا نمیفهمی؟_

دست هاش رو به طرز بدی تکون میداد و رگ گردن و پیشونیش به طرز وحشتناکی بیرون زده 

 .بود،نبضش رو به راحتی میدیدم.چشم هاش به سرعت کاسه ی خون شد

یشه ام عاشمت میمونم.حتی اکه تو من و من احمك،فمط عاشك توام،همیشه عاشمت بودم و هم_

 نخوای،من میخوامت!چرا نمیفهمی لعنتی؟

با داد اخرش از ترس چشم هام رو بستم و بی راده محکم بؽلش کردم.للبش دیوونه وار میزد،سرم 

رو بلند کردم و دستم رو روی صورتش گذاشتم.نفس نفس میزد،خودم  لعنت کردم به خاطر فشاری 

 .مکه بهش آورده بود

 الوند...باشه...آروم باش...ؼلط کردم...باشه؟_

 :چشم هاش رو بسته بود،عاجزانه زمزمه کرد

 !من دوست دارم بهین_

سرش رو روی شونم گذاشت و سعی کرد نفس هاش رو آروم کنه.دست هاش هنوز کنارش آویزون 

 :بود و تالشی بری بؽل کردنم نمیکرد.دوباره زمزمه کرد

 ؟میدونی چند سال منتظرت بودم نامرد؟چرا ازم فاصله میگیری_

 .گونم رو به سرش تکیه دادم و محکم تر بؽلش کردم

 !ببخشید_

 میدونی چمدر دنبالت گشتم؟_

 :یهو سرش رو از روی شونم بلند کرد و داد زد

 !بعد اون عوضی راست راست تو چشم هام نگاه میکنه و میگه من نذاشتم پیداش کنی_

 :ستم رو روی صورتش گذاشتم که دستم رو پس زددوباره داشت متشنج میشد.د
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 !تو میخوای من و دیوونه کنی،رفتی تو بؽل اون،باهاش رلصیدی_

 !الوند_

 :دوباره به سمتش رفتم و صورتش رو بین دستهام گرفتم.دستش رو روی دستم گذاشت و داد زد

لی تو بؽلش این دستات و گذاشتی رو شونش!من ازت پرسیدم دوسش داری،تو بهم گفتی نه.و_

 ...رلصیدی

اجازه ندادم بیشتر از این داد بزنه،تنها راهی که برای آروم کردنش به ذهنم رسید رو عملی کردم و 

 لب هام رو روی لب هاش گذاشتم.

چند ثانیه توی همون حالت موندم و بعد آروم عمب کشیدم که دست هام به سرعت دورم حلمه شد و 

 .لب هاش رو روی لب هام گذاشت

ی خلسه شیرینی فرو رفتم،مثل تشنه ای بودم که بعد از سالها،شایدم لرن ها به آب رسیده تو

 .بود.دست هام توی موهاش میچرخید و هر لحظه بیشتر از وجودش میخواستم

ولتی نفس کم آوردم یکم عمب کشید،دستش گردنم رو محکم نگه داشته بود و با دست دیگه اش از 

 :زمزمه کرد افتادنم جلوگیری میکرد.آروم

 مال منی؟_

 :دستم رو بین موهاش فرو کردم و با اطمینان گفتم

 !مال توام_

 !خیلی منتظرت بودم_

 :دستش رو زیر زانوهام انداخت و من رو توی بؽلش کشید.در حالی که به سمت تخت میرفت گفت

 .میخوام هر روزی که بیدار میشم،اولین چیزی که میبینم این صورت باشه_

 :ی لبم نشوند و ادامه دادبوسه ای رو

 .اولین چیزی که میچشم،طعم اینا باشه_

 :کنار تخت ایستاد و آروم من رو پایین گذاشت.محکم بؽلم کرد و زیر گوشم گفت

 !من خیلی منتظرت بودم،من جلوت خودم رو شکوندم بهین_

 :بوسه ای به گردنم زد و ادامه داد

 .نذار از این بیشتر بشکنم_

بلند کرد و با چشم های زیباش بهم نگاه کرد.صورتش رو با دست هام لاب  سرش رو از گردنم

 :گرفتم

 !نمیذارم_

 .و با بوسه ای که بهش هدیه کردم،مهر تاییدی به حرؾ هام زدم
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*** 

 :الوند

تار موی مزاحم رو از روی صورت بهین کنار زدم و به صورتش خیره شدم.هربار که بهش نزدیک 

 میشم،انگار جادوم میکنه.

یکی از دست هام زیر سرش بود و بهین خودش رو کنارم به طرز زیبایی جمع کرده بود،چند 

 .ساعتی میشد که بیدار بودم ولی دلم نمیخواست بهین رو بیدار کنم

پلکش تکونی خورد و چند لحظه بعد توی عسلی چشم های مظلومش گم شدم.با صدای دورگه ای 

 :گفت

 !سالم_

یباترین لبخند هاش مهمون کرد.بی اراده روی صورتش خم شدم و و بعدش من رو به یکی از ز

 .لبخندش رو آروم بوسیدم،سریع عمب کشیدم چون کارهای زیادی داشتیم که باید انجام میدادیم

 :مشت آرومی به سینم زد و گفت

 !خدا بهت زبون داده آلا_

 .سری تکون دادم و آروم توی بؽلم کشیدمش

نجا کنار هم بمونیم و کارای خوب خوب بکنیم،ولی دیگه باید بلند شیم دلم میخواد تا آخر عمرم ای_

 .بهین.کلی کار هست که باد بهش رسیدگی کنیم

 .بوسه ی کوچیکی روی سینم نشوند که باعث شد دلم به هم بپیچه و لبخند روی لبم بشینه

 ...میگم...الوند_

 جانم؟_

 جونت سالمت...خب...ببین ریتا رو که میشناسی؟_

 وم.خب؟اوه_

یکم خودش رو باال کشید،برخورد پوستامون به هم باعث میشد احساس سرگیجه کنم.توی چشم هام 

نگاه کرد،دستم رو بی اراده دور کمرش محکم تر کردم.ولتی صحبت کرد نگاهم به لبهاش کشیده 

 .شد

 .برادر ریتا هم مثل من و تو بود،ولی لبل از مرگش یه طلسمی رو اجرا کرد_

ت دوباره ببوسمش،گور پدر تمام دنیا.من دلم میخواست تا اخر دنیا همینجا باشم با دلم میخواس

 .بهینی که هی خودش رو توی آؼوشم جا به جا میکنه تا بهتر صحبت کنه

 !خب_

خب این طلسم اینجوری بود که هر کدوم از اعضای حلمه اگه خدایی نکرده میمرد،میتونست لبل از _

 .یگه هدیه کنه،اینجوری لدرت کسی که میمیره از بین نمیرهمرگش لدرتش رو به یه نفر د
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 .اوهوم_

دوباره جابه جا شد،بی خبر از اینکه چه بالیی داره سر من میاره.سرم رو توی گردنش فرو کردم و 

 :درحالی که بوسه های ریزی روی گردنش مینشوندم گفتم

 .ادامه بده_

 .صداش خمار شده بود

 .لسم رو...الوند...اجرا کنیماوم...میگم مام باید این ط_

بوسه هام رو تا استخون ترلوه اش ادامه دادم و در همون حال بهین رو کشیدم روی سینم.یکم 

 خودش رو عمب کشید و باعث شد تو چشم هاش نگاه کنم.

من این نگاه و میپرستیدم.دست هاش رو روی سینم گذاشت و بیشتر عمب کشید که منتظره ی 

 .گذاشت زیبایی رو به نمایش

 .الوند_

 .دوباره به چشم هاش نگاه کردم،سرم سنگین شده بود

 جانم؟_

 .تو باید واسه اجرای این طلسم...خب...یکم بیشتر تالش کنی_

 بهین رو سمت خودم کشیدم و پرسیدم؟

 منظورت چیه؟_

میخواستم دوباره گردنش رو ببوسم که با حرفی که زد تمام حسم پرید و جاش رو عصبانیت محض 

 .ر کردپ

 .آراد میگه هنوز برای اجرای این طلسم آماده نیستی_

شونه های بین رو گرفتم و یکم از خودم دورش کردم.اخم هام خود به خود توی هم کشیده شد.بهین 

 .هول شده بود

 ...الوند...گوش کن_

 .صبر کن ببینم_

و بهش نگاه  آروم از روم کنار رفت و ملحفه رو دور خودش پیچید و نشست.روی تخت نشستم

 کردم.

ؼرورم جریحه دار شده بود و از اینکه میدیدم بهین به اون عوضی بیشتر از من اعتماد داره خونم 

 .به جوش میومد

سریع از رو تخت بلند شدم و به سرعت شلوارم رو پوشیدم.دستم رو کالفه توی موهام کشیدم و 

 سعی کردم آروم باشم تا بهین رو ناراحت نکنم.
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روی کمرم گذاشتم و نفس عمیمی کشیدم.رو به بهین ایستادم،با چشم های مظلومش  دست هام رو

 .بهم ز زده بود

 از کجا میدونه که من اماده نیستم؟هوم؟_

 !الوند،جبهه نگیر اون اینجاست تا بهمون کمک کنه_

از اینکه ازش طرفداری هم میکرد،متنفر بودم.تیشرتم رو از روی زمین چنگ زدم و درحالی که 

 :یپوشیدمش گفتمم

 .بسه هرچمدر همتون من رو دست کم گرفتید بهین_

 ...الوند_

 :وسط حرفش پریدم

 .نه بهین.لباس بپوش،همین االن این بحث و برای همیشه میبندم_

به سمت در رفتم،للبم از اینهمه بی اعتمادی اطرافیانم به درد اومده بود.لبل از اومدن بهین همه 

 ...روم حساب میکردن ولی حاال

 .تو اتاق کار میبینمت،به اون عوضی ام بگو بیاد_

 !الوند_

والعا دیگه کشش نداشتم،از اتاق زدم بیرون و مستمیم به سمت طبمه باال رفتم.جلوی اتاق همایون 

 ایستادم و در زدم.

چند دلیمه ایطول کشید تا همایون در اتاق رو باز کرد.موهاش بهم ریخته بود و با لباس زیر جلوم 

 .ستاده بودای

 :با دیدن من چشم هاش درشت شد و پرسید

 چیزی شده؟_

 :اخم کردم و سریع گفتم

 .تا پنج دلیمه دیگه همتون تو اتاق کار باشید_

گیج سری تکون داد و تو اتاق برگشت.پورتی به کلبه بهادر باز کردم و لحظه ای بعد توی کلبه 

 :و گفت بودم.بهادر با دیدنم یک تای ابروش رو باال انداخت

 .چمدر زود دلتنگم شدی جوون_

 :بدون ممدمه گفتم

 .میدونم از همه چیز خبر داری،بهم بگو ببینم از پسش برمیام یا نه_

 .استکان چای اش رو روی میز گذاشت و دست هاش رو به هم گره زد

 !خودت چی فکر میکنی الوند مهرگان_
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 .میتونم_

 :شونه ای باال انداخت و گفت

 !شون بده چی تو چنته داری پسر جونپس به همشون ن_

 .سری تکون دادم و به سمت پورت رفتم.لبل از اینکه در رو باز کنم صداش رو شنیدم

 .به خودت مؽرور نشو پسر ولی خودت رو دست کم هم نگیر_

 .به سمتش برگشتم.لیوانش رو دوباره برداشت و کمی از چای نوشید

 .ممنونم_

شومینه زل زد.سریع از پورت رد شدم و لحظه ای بعد توی اتاق دستش رو تو هوا تکون داد و به 

 کار بودم.

تمریبا همه توی اتاق بودند،همون لحظه بهین به همراه آراد وارد اتاق شد.آراد صندلی رو برای 

 .بهین عمب کشید،بهین تشکری کرد و نشست

 :به من نگاه کرد و در حالی که به سمتم میومد گفت

 .جبازی نکن الوندهنوز اماده نیستی،ل_

 .اخم هام رو کشیدم تو هم و توی لالب سردم فرو رفتم

 .دهنت رو ببند و فمط بگو چطوری باید انجامش بدم_

 :ابرویی باال انداخت و گفت

 !اگه از پسش برنیای دیگه نمیتونی این طلسم رو اجرا کنی الوند،همه رو تو خطر میندازی_

 :دیک شدم.تمریبا هم لد بودیم،کنار گوشش گفتمتمریبا کنارم ایستاده بود،یکم بهش نز

 .اینجا من تصمیم میگیرم چه کاری توی چه زمانی انجام بشه_

 :عمب کشیدم و ؼریدم

 باید چیکار کنم؟_

 :رادمان گلوش رو صاؾ کرد و گفت

 ...الوند،بهتر نیست به حرفش_

شونه ای باال انداخت و  با نگاهی که بهش انداختم حرفش  رو خورد و سرش رو پایین انداخت.آراد

 :کاؼذی از توی جیبش بیرون کشید.اون رو روی میز جلوی من گذاشت و گفت

 ...هرچند مطمئنم هنوز براش آماده نیستید ولی خب_

 :به کاؼذ اشاره کرد و گفت

 !با خوندن این طلسم پیوند بین حلمه از هم گسسته میشه_

 :بعد کاؼذ دیگه ای رو درآورد و ادامه داد
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ش باید این طلسم رو اجرا کنید تا اعضای حلمه بتونن لبل از اینکه بمیرن لدرتشون رو هدیه بعد_

 !کنن

 .بهش اعتماد نداشتم

 !از کجا بدونم راست میگی؟_

 :شونه ای باال انداخت و گفت

 :میتونید چک کنید.بهین دستش رو روی دستم گذاشت و گفت_

 .الوند_

تا به آراد اعتماد کنم.آروم دستم رو از زیر دستش بیرون بهش نگاه کردم،با نگاهش ازم میخواست 

 :کشیدم و گفتم

اگه دروغ گفته باشی،مطمئن باش ماه امشب رو نخواهی دید.انمدر لدرت دارم تا از زندگی سالطت _

 .کنم

 :پوزخندی زد و گفت

 !گردن من از مو هم باریک تره_

 :لی بشینه گفتتعظیم مسخره ای کرد و عمب کشید.لبل از اینکه روی صند

 !دست بهین رو بگیر و دست آزادتون رو به سمت حلمه بگیرید_

چشم ؼره ای بهش رفتم و آروم دست ظریؾ بهین رو گرفتم که از سرماش تعجب کردم.با شوک 

 :بهش نگاه کردم و آروم لب زدم

 !حدالل تظاهر کن که بهم اعتماد داری_

للبم حس کنم.به زور نگاهم رو از زن بی اعتماد نگاهش رو دزدید که باعث شد درد خفیفی رو توی 

کنارم گرفتم و به کاؼذ نگاه کردم.آروم شروع به خوندن ورد کردم و بهین هم پشت سرم تکرار 

 .کرد

کؾ دستم شروع به داغ شدن کرد،چشم هام رو بستم و اجازه دادم نیروم آزاد بشه.بعد از چند دلیمه 

 .ی مختلؾ باالی سر هرکدوم از بچه ها شکل گرفته بودچشمم رو باز کردم،هاله ای از رنگ ها

احساس کردم طلسم اول به درستی اجرا شده،نگاهم رو به کاؼذ دوم دوختم.دست بهین سرد تر شده 

 بود،ورد دوم رو خوندم و اجازه دادم نیروم دوباره از بدنم خارج شه.

رو هم باال آوردم و به خوندن  احساس کردم بهین دستش رو از دستم بیرون کشید،دست ازاد شده ام

 .ورد ادامه دادم

 :یکم احساس ضعؾ میکردم،صدای بهت زده ی آراد رو شنیدم

 !این امکان نداره_

چشم هام رو باز کردم و بهشون نگاه کردم.هاله های باالی سرشون درحال محو شدن بود،لبخندی 

 .زدم و سعی کردم ضعؾ کمی که داشتم رو مخفی کنم
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ستاد،نگاهش شرمنده بود.از دستش دلخور بودم ولی سعی کردم جلوی بمیه بروز بهین کنارم ای

 :ندم.دستش رو گرفتم و رو به بمیه گفتم

 !امیدوارم از این به بعد مورد اعتمادتون والع شده باشم دوستان_

 :آراد جلو اومد،هنوز هم شوکه بود.دستی به صورتش کشید و گفت

 ؟ولی...چطور نیروت ازم مخفی مونده_

 :جوابش رو ندادم.دست بهین رو آروم ول کردم و رو به همایون گفتم

 .حاال ولتشه ما چندتا از اون عوضیا رو سوپرایز کنیم_

و با سر بهش اشاره کردم تا دنبالم بیاد.لبل از این که از در برم بیرون دستی روی شونم نشست.از 

 .شم شدمروی شونم به صاحب دست نگاه کردم که با رادمان چشم تو چ

 !الوند،متاسفم_

 .مهم نیست_

 .به راهم ادامه دادم و حضور همایون رو کنارم احساس کردم

 !الوند_

 !بعدا همایون،بعدا_

از خودم راضی بودم ولی دیگه احساس ؼرور نمیکردم.از اینکه تونستم بعد اینهمه مدت خودم رو 

 .دوباره بهشون ثابت کنم،خوشحال بودم

*** 

 :دادمهر

تعجب کرده بودند از اینکه الوند تمام لدرتش رو داره و به تنهایی میتونه از پس چنین  ظاهرا همه

 :طلسم آسونی بربیاد.حرفای دیروز بهادر توی ذهنم پیچید

 .ولتی وارد کلبه شدیم،پیر مردی کنار شومینه ایستاده بود و شات گانش رو تمیز میکرد"

 !باالخره اومدی_

 :زد و گفت به الوند نگاه کردم که لبخند

 .پدربزرگمون،بهادر_

 :دوباره به پیر مردی که تازه فهمیدم پدربزرگمه خیره شدم.با شک گفتم

 پدره مامان؟_

 :الوند سری تکون داد و جلو رفت.صداش توی گوشم پیچید

 !بشین جوون_
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رو باالخره پاهام و تکون دادم و جلو رفتم.آروم کنار الوند نشستم و بهش زل زدم.باالخره تفنگش 

 .کنار گذاشت و رو به روی ما روی مبل تک نفره راحتش نشست و باالخره به من نگاه کرد

 !شبیه مادرتی_

لبخندی روی لب هام نشست.نگاهش به لبخندم خیره شد،ولی سریع نگاهش رو گرفت و رو به الوند 

 :گفت

 آراد آریا!هوم؟_

 :دم رو جمع کردم.ادامه داداخم های الوند رفت توی هم و من هم به تبعیت از الوند لبخن

به کمکش احتیاج دارید،ولی باید بشونیش سرجاش و اجازه ندی کنترل همه چیز رو به دست _

 !بگیره

 :بی اراده این سوال از دهنم پرید

 شمام بهش اعتماد ندارید؟_

 :دستی به سیبیلش کشید و گفت

بهین و خانوادش فدا کنه.به  اتفالا برعکس،بهش اعتماد دارم ولی آراد حاضره همه رو به خاطر_

شدت بهشون وفاداره و این خطرناکه!اگه کنترل همه چیز بیوفته دست آراد،حاضره همتون رو فدا 

 !کنه تا بتونه اون سه تا دختر رو نجات بده و تو شرایط سخت دستتون رو تو پوست گردو بذاره

 

 :الوند کمی جا به جا شد و گفت

 و برمیداره و فرار میکنه.آره؟یعنی میگی ولتش که بشه،دخترار_

 !دلیما.این شرایط خوبی ها و بدی های خودش رو داره.میدونی که_

 .الوند سری تکون داد که نگاه بهادر روی من نشست

 !مهرگان جوان_

 .لبخند بی اجازه دوباره روی لبهام نشست

 !ازت میخوام توی این راه به برادرت کمک کنی_

 !مهرکاری از دستم بربیاد میکن_

 .میدونم.نباید بذاری دیگه شکست بخوره_

 :به هردومون نگاه کرد و ادامه داد

کمک برادرت رو لبول کن و ؼرورت رو کنار بذار الوند.تاریخ رو بهتر از من بلدی،نمیخوام _

 .ؼرور بی جات سرت رو به باد بده

 :الوند زیر لب ؼرؼری کرد که بهادر ادامه داد

 .کن،ولتشه خودی نشون بدی پسر.انمدر میدون رو خالی نذاررابطه ات رو با همسرت خوب _
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 ".الوند با اخم سری تکون داد

تا حدودی به بمیه حك میدادم که نسبت به الوند بی اعتماد شده باشن،الوند تا االن همش گند زده 

 .بود. ولی این دلیل نمیشد توی این شرایط بهش پشت کنم و دست کم بگیرمش

از اتاق رفتند بیرون،رامش دستش رو دور بازوم حلمه کرد و با هم بلند شدیم.  ولتی الوند و همایون

 :لباسم رو صاؾ کردم و بدون اینکه به بهین نگاه کنم،رو به آراد گفتم

 .دست از تخریب کردن برادر من بردار جناب آریا،وگرنه جایی اینجا نخواهی داشت_

 :نوه گفتمرادمان هم کنارم ایستاده بود،زیر لب طوری که بش

 ...گرچه ولتی آشنا به ادم پشت میکنه_

فشار دست رامش دور بازوم باعث شد ادامه ندم.سری برای بمیه تکون دادم و سریع از اتاق رفتم 

 .بیرون

این آدما بد مارو نمیخوان دادمهر،دلیلی نداره باهاشون بدرفتاری کنیم.همه فمط خیلی نگرانن _

 .عزیزم

پشت برادرم رو خالی کنم.حتی اگه اشتباه هم بکنه من ولش نمیکنم درک میکنم ولی نمیتونم _

 !رامش

 :با دست آزادش بازوم رو نوازش کرد و آروم زمزمه کرد

 .میدونم عزیزم_

 :یهو ایستاد و با بهت گفت

 !دادمهر؟_

 :به چشم های مهربونش نگاه کرد و گفتم

 جانم؟_

 الوند از یه لافل گیری حرؾ میزد،درسته؟_

 :ایید تکون دادم و گفتمسری به ت

لبل از اومدن شما،این ما بودیم که به اون عوضیا حمله میکردیم و لافل گیرشون میکردیم.الوند _

 .دوباره میخواد اون کار رو ادامه بده با این تفاوت که حاال دنبال سردستشون میگردیم

 .هوم آرومی گفت و به راه رفتنمون ادامه دادیم

 هت میام اگه بری؟میگم دادمهر،منم همرا_

 کجا خانوم؟_

 !لافل گیری؟_

 !نمیدونم،فکر نمیکنم_
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 .دوباره ایستاد و با اخم بهم نگاه کرد

 !من نمیذارم تنها بری دادمهر_

صورتش رو بین دست هام گرفتم و بوسه ای روی نوک بینینش زدم.لبخند صورتم رو 

 گیرم.پوشوند،اینکه کسی بود تا برام نگران بشه باعث میشد روحیه ب

 .جنس نگرانی یک زن فرق میکرد،لطیؾ و دوست داشتنی بود

 .هنوز که جایی نرفتم عزیزم_

 !نمیتونم بذارم بدون من بری_

 !اگه بمیرم،لدرتم رو به تو هدیه میکنم عشك من_

 :مشت محکمی به سینه ام کوبید که باعث شد یک لدم به عمب برم.بلند خندیدم که داد زد

 !خیلی مسخره ای_

سمت مخالؾ راهمون پا تند کرد.با خنده صداش کردم که اهمیت نداد،خواستم دنبالش برم که با  و به

 .صدای آراد اخم هام رو کشیدم تو هم و ایستادم

 !دادمهر_

 .آروم به سمتش برگشتم

 بله؟_

 .من دشمنت نیستم_

 .درستی نیستمیدونم،ولی جایگاهت رو بلد نیستی آراد.همه رو دست کم میگیری و این اصال کار _

 .نمیخوام شکست بخوریم_

 خودت رو از ما میدونی؟_

 نیستم؟_

 خودت چی فکر میکنی؟_

 .دستی به صورتش کشید ونفسش رو به بیرون فوت کرد

دادمهر،لبول دارم بعضی ولت ها تند میرم ولی منم به اندازه شماها بازیچه شدم.منم به اندازه شما _

 .میخوام جلوی اون هارو بگیرم

 :کون دادم و گفتمسری ت

 .امیدوارم همینطور که میگی باشه_

 .و راهم رو کشیدم و به سمت اتاق همایون رفتم تا به الوند کمک کنم

*** 

 :بهین
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باالخره پیداش کردم.دستم رو تو دهوا مشت کردم و جیػ کوتاهی کشیدم که سریع دستم رو روی 

ه بود رو برداشتم و به حالت اول دهنم گذاشتم و آروم گرفتم.صندلی ای که روی زمین افتاد

 .برگردوندمش

تنم از هیجان میلرزید،چندتا نفس عمیك پشت سر هم کشیدم و دست های سردم رو روی لب هام 

 .گذاشتم.دست هام از هیجان میلرزید،به ورد مربوط به طلسم نگاه کردم

و لمس کردم،به آروم روی صندلی نشستم و نفس عمیك دیگه ای کشیدم.با هیجان صفحه ی کتاب ر

 .نامه باز کن لدیمی که روی میز بود رو برداشتم

 !بهین_

از ترس تو جام پریدم و نوک نامه باز کن رفت توی دستم.لب هام رو روی هم فشار دادم،نامه باز 

کن رو الی کتاب گذاشتم وبا استرس از روی صندلی بلند شدم.دست زخمیم رو پشتم پنهون کردم و 

 .به سوده نگاه کردم

 چی شده؟_

 .چشم هاش رو باریک کرد و مشکوک بهم نگاه کرد

 چیکار میکردی؟_

 .تابی به گردنم دادم و با دست سالمم موهام رو پشت گوشم فرستادم

 هیچی؟_

 !بهین_

سوده جان فکر نمیکینی این توجهت رو باید زمانی نثار وجود بنده میکردی که بهش احتیاج _

 !کوچولو،چیزی نشده که الزم باشه بدونی داشتم؟!االن دیگه یکم دیره خواهر

سوده شوکه شده یک لدم به عمب رفت و ناباورانه نگاهم کرد.للبم داشت از سینه بیرون میزد و 

 .حالم از خودم بهم میخورد به خاطر رفتاری که با سوده داشتم

 ...بهین...من_

 .دم صدام نلرزهبهش پشت کردم و لطره اشکی از چشمم چکید.نفس عمیمی کشیدم و سعی کر

 !تنهام بذار،لطفا_

آخ سوده،من و ببخش.کاش بهت میگفتم میخوام چیکار کنم،ولی نمیتونم زندگیت رو به خطر بندازم 

 .خواهر کوچولوی من.میخوام بابا رو برگردونم

 ...بهین،من فمط اومدم چون...چون_

 .دستش روی شونم نشست.به شدت مماومت کردم تا برنگردم

 !هینمن نگرانتم ب_

 .سرش رو از پشت روی شونم گذاشت
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 !یه حس بدی دارم امروز بهین_

منم همینطور،شرمنده ی الوندم.حتی نمیتونم تو چشم هاش نگاه کنم.میدونی تو چه وضعی بودیم _

که بهش گفتم آراد میگه تو نمیتونی؟!گند زدم به همه چیز سوده.میخوام کمک کنم،ولی نمیدونم 

  !چطوری

وی میز گذاشتم که درد بدی توی دست زخمیم پیچید،لب هام رو روی هم فشار کؾ دست هام رو ر

دادم تا چیزی نگم.سوده از پشت بؽلم کرد،والعا گند زده بودم به همه چیز.اصال به ؼرور الوند فکر 

 .نکردم

 !الوند درک میکنه بهین_

جدان بیشتری به وجودم تازه کاری که با الوند کرده بودم رو یادم رفته بود که دوباره با عذاب و

 برگشت.

دست سالمم رو به سرم گرفتم و مصمم تر شدم تا برای پیدا کردن پدرم تالش کنم.باید به الوند کمک 

 .میکردم و پیدا کردن بابا مساوی بود با اطالعات

 .یکم تنهام بذار سوده،به خاطر حرفام معذرت میخوام،ولی االن میخوام تنها باشم_

 .کون دادو بعد از چندلحظه رهام کردسرش رو روی شونم ت

 !بهین،میدونی که میتونی رو کمکم حساب کنی؟هرکاری که باشه_

 .میدونم عزیزم_

 !خوبه...پس...فعال_

سری تکون دادم و به کتاب جلوم خیره شدم.بعد از رفتن سوده،در اتاق رو بستم و سریع به سمت 

برداشتم و بدون اتالؾ ولت روی ساعدم  میز برگشتم.سریع کتاب رو باز کردم،نامه باز کن رو

 .کشیدم

درد وحشتناکی توی دستم پیچید ولی اهمیت ندادم.به سمت آینه رفتم و ساعد دستم رو به همراه 

خون شدیدی که از دستم بیرون میریخت روی آینه کشیدم،در همون حال شروع به خوندن ورد 

 .کردم

توی گوشم پیچید.آروم چشم هام رو باز کردم و با چشم هام رو از درد بسته بودم که صدای آشنایی 

 دیدن همون مردی که به عنوان پدر بهم معرفی شده بود نفسم بند اومد.

 !هنوز هم همون شکلی بود،بدون کوچک ترین تؽییری

 .اینارو ببر براشون تا دهنشون فعال بسته شه_

میز برداشت و سریع رفت مردی که پشتش به من بود سری تکون داد و چند تا ظرؾ رو از روی 

 .بیرون.دستم رو روی آینه کشیدم تا صورتش رو لمس کنم،خونم براش میجوشید

دستم از اینه رد شد و با شدت به سمت آینه کشیده شدم.جیػ بلندی کشیدم که صدام توی سر خودم 

 منعکس شد و درد بدی توی سرم پیچید.
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لندی بودم.نمیدونم چمدر طول کشید که احساس دستم رو به سرم گرفتم،انگار در حال سموط از یک ب

 .کردم با زانو روی زمین فرود اومدم

 تو دیگه کدوم خری هستی؟از کجا اومدی؟_

دستم رو از روی سرم برداشتم و به مرد رو به روم نگاه کردم.نفسم بند اومد،من اینجا چه ؼلطی 

 :میکردم؟مرد با دیدنم با شوک یک لدم به عمب رفت و زمزمه کرد

 !بهین_

 .به سختی سرپا شدم،دست زخمیم به شدت درد میکرد

 !بابا_

رنگ بابا پرید و به پشت سرم نگاه کرد.خواستم به سمتش برم که موهام از عمب کشیده شد.درد 

 !بدی توی سرم پخش شد،احساس کردم موهام داره از ریشه کنده میشه

 !اینجارو ببین،ملکه با پای خودش اومده تو کندو_

کنار گوشم گفت و زبونش رو روی گوشم کشید.چندشم شد و سعی کردم خودم رو عمب  این رو

بکشم که اجازه نداد.سعی کردم آتشی بین دست هام درست کنم،ولی نشد.هرکاری کردم نتونستم 

 .جادو کنم

 بابا جونت بهت نگفت که اینجا نمیتونی جادو کنی؟_

 :با چشم های خیس به بابا نگاه کردم و لب زدم

 !ابا،کمکم کنب_

 :للبم دیوونه وار خودش رو به لفسه سینم میکوبید.بابا سرش رو پایین انداخت و آروم گفت

 !نمیدونم چطوری اومده اینجا_

دست سردی روی زخم دستم نشست که باعث لرزیدنم شد.به معنای والعی کلمه وحشت کرده 

 بودم،اگه االن خودم رو خیس میکردم تعجبی نداشت.

سرما از جای دیگه توی وجودم مینشست و باعث لرزم میشد.بابا نه تنها کمکم ولی نه،این 

 .کرد،بلکه تنهامم گذاشت

دوباره زبونش رو روی گردنم کشید و محکم به سمت میز وسط اتاق هولم داد.با شکم به میز 

بیده برخورد کردم که نفسم رفت،دوباره از پشت موهام کشیده شد و این بار سرم به شدت به میز کو

 .شد

چشم هام از درد سیاهی رفت و حرکت مایع گرمی رو پشت لبم احساس کردم.روی زمین افتادم که 

دست زخمیم کشیده شد و کاری کرد به زور سرپا وایسم.خدایا کمکم کن!هاله ی سیاهی سرش رو 

 .کنار سرم آورد و بو کشید

تونستم اینجا جادو کنم؟مگه یعنی والعا نمیخواست برای نجاتم کاری بکنه؟چطوری بود که نمی

 !ممکنه؟
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 !اوووممم...خوشمزه به نظر میای_

 :چشم هام تار میدید،آروم گفتم

 !بابا_

 :نمیدیدمش،خدایا یه کاری بکن.بلند تر گفتم

 بابا...کجایی؟_

برخورد محکم دست کسی با صورتم باعث شد چند دور دور خودم بچرخم،سرم دوباره به میز خورد 

 :م.همه ی توانم رو جمع کردم و داد زدمو روی زمین افتاد

 !باباااااا_

 :زمزمه کردم

 !یه کاری بکن_

موهام به عمب کشیده شد.انمدر درد داشتم که فکر نمیکردم دردی بیشتر از این وجود داشته باشه تا 

 .اینکه دنیا تصمیم گرفت بهم بفهمونه دردی فراتر از این هم وجود داره

ش شد،با اینکه رممی برام نمونده بود ولی از ته دلم جیػ کشیدم که درد وحشتناکی توی گردنم پخ

 .صدای داد وحشتناکی توی گوشم پیچید و چند لحظه بعد از اون درد نفس گیر راحت شدم

از درد نفس نفس میزدم و نمیتونستم خودم رو ترمیم کنم.ضربه بدی به سرم خورده بود،احساس 

 .میکردم از همه جا خونریزی دارم

 :ی داد بابا رو شنیدمصدا

 .احمما نمیدونید که نمیتونید از خونش بخورید؟تن لش این حیوون و بردارید ببرید_

 :چند لحظه سکوت شد که صدای سردش رو شنیدم

 .این دختره ام بندازید تو یکی از سلوالی پایین تا بعدا بهش رسیدگی کنیم_

 .م؟با پای خودم اومدم تو دهن شیریخ کردم،دیگه هیچی احساس نمیکردم.من چیکار کرده بود

 !اما اون ملکست فرهود،تیمور باید ازش خبر داشته باشه_

 :بازم تیمور!این لعنتی کی بود؟!صدای پر از خشم فرهود رو شنیدم

باید یه سری ازمایش روش انجام بدم و تا از همه چیز مطمئن نشم چیزی به تیمور نمیگم.حاال _

 !حمك دیگه ای از خونش نمیخورهببرش پایین و مطمئن شو هیچ ا

 .دیگه بیشتر از این نمیتونستم مماومت کنم.درد برگشت و باعث شد توی دنیای بی خبری فرو برم

*** 

 :سوده
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دلشوره بدی داشتم،به صفحه کتاب زل زده بودم ولی حتی یک کلمه اش رو هم نمیفهمیدم.نفس 

اب رو بستم و به صندلیم تکیه دادم،کالفه عمیمی کشیدم و دست های یخ زده ام رو به هم مالیدم.کت

 .بودم

 .دستی روی شونم نشست که از ترس تو جام پریدم

 !آروم باش،منم_

نفس عمیمی کشیدم و دستم رو گذاشتم روی دست رادمان.خم شد و بوسه ای روی لپم نشوند و در 

 :همون حال گفت

 چی شده عشمم؟_

 :شونه ای باال انداختم و گفتم

 !کالفه ام_

 را؟چ_

 .دستم رو گرفت و کمک کرد بایستم،روی صندلی نشست و من رو روی پاش نشوند

 !دلشوره دارم_

دستی توی موهای بهم ریختش کشیدم و مرتبشون کردم.با دست هاش صورتم رو لاب گرفت و لب 

 .هاش رو روی لب هام گذاشت.ناگهان صدای ؼرش بلندی باعث شد با وحشت از هم جدا شیم

 صدای چی بود؟_

سریع از روی پاش بلند شدم و به سمت پنجره رفتم که نفسم بند اومد.اژدهای سیاه بزرگی روی 

زمین نشسته بود و بالهاش رو باز کرده بود،آتشی بزرگی از دهنش خارج شد که باعث شد پنجره 

 .های اتاق بلرزه.خشکم زده بود،تا حاال همچین چیزی ندیده بودم

وی بازوم حس کردم.به سمت رادمان برگشتم،لمنوس به سمت زمین زیر پام لرزید و سوزشی ت

 پنجره اومد،با وحشت نشستم و دستم رو روی سرم گرفتم.

شیردال پنجره اتاق رو شکوند و بیرون پرید،اتاق برای لمنوس کوچیک بود،به دنبال شیردال از 

 .پنجره بیرون رفت و ناله ای کرد

وارد اتاق شد،چه مرگشون شده بود؟اون هم از پنجره همون لحظه در اتاق از جاش کنده شد و یتی 

 :اتاق بیرون پرید و به دنبالش هانیه وارد اتاق شد و درحالی که از وحشت میرزید گفت

 چه خبر شده؟_

دوباره ؼرش بلندی گوشم رو پر کرد،به سمت هانی رفتم و محکم بؽلش کردم.به رادمان نگاه کردم 

 .رفتکه گیج و سردرگم به سمت پنجره می

 همه محافظا پایین.این خون کدومشونه؟_

 .دستش رو باال آورد و بهم نشون داد.هانیه یکم آروم شده بود

 .بهتره بریم پایین_
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هانیه سری تکون داد و سریع به سمت در رفت.دنبالش رفتم که به الوند برخورد کردم،بازوهام رو 

 :بین دست هاش گرفت و با نگرانی گفت

 بهین کجاست؟_

 ...تو اتالش باشه...یعنی باید_

 :سریع من رو ول کرد و به سمت طبمه باال رفت.سریع دنبالش رفتم و گفتم

 الوند چه خبره شده؟_

جوابی بهم نداد و به راهش ادامه داد.در اتاق بهین رو باز کرد که دلم به هم پیچید،هین بلندی 

از اینه اتاق تا میز بهین ادامه کشیدم ودستم رو روی دهنم گذاشتم.اتاق پر از خون بود،رد خون 

 :داشت.با لکنت گفتم

 ای...این...خون...به...بهینه؟_

الوند دستش رو روی خون کشید و بو کرد.چشم هاش رو بست و ناله ای سرداد.پاهام کشش نداشت 

 .جلوتر برم،همونجا جلوی در اتاق خشکم زده بود

 !بگو که بهین نیست_

 :.زمزمه آرومش رو شنیدمبازم جواب نداد،تنم یخ کرده بود

 آخ بهین،تو چیکار کردی؟_

 !ؼرش دیگه ای بلند شد که از ترس توی خودم جمع شدم.این خون خواهرم بود،خدای من

 !الوند_

 :کم کم عصبانیت داشت توی وجودم شکل میگرفت،فریاد زدم

 !خواهرم کجاست؟خدا لعنتت کنه!خدا همتون و لعنت کنه_

 :عفی توی بدنم پخش بشه،به سمتش دوویدم جیػ زدمعصبانیت باعث شد نیروی مضا

 !اگه یه تار مو از سر خواهرم کم شده باشه،همتونو میکشم_

مشت محکمی به الوند زدم که به سمت پنجره پرت شد و همون لحظه ؼرش بلندی رو شنیدم و 

 پشت بندش پنجره با صدای بدی شکست و موجود پشت پنجره دهنش رو باز کرد.

 .ش رو از ته حلمش دیدم و اخرین لحظه تونستم خودم رو روی زمین پرت کنمشعله های آت

سوزش وحشتناکی توی بازوم پخش شد که باعث شد ناله ای از درد از بین لبام خارج شه.الوند 

 :کنارم نشست و نگران پرسید

 !خوبی؟خدایا_

 :آروم از روی زمین بلند شدم که صدای نگران رادمان توی گوشم پیچید

 !جا چه خبره؟خدای من،سودهاین_
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 :دستم رو گرفت و کمک کرد سرپا شم.رو به الوند ؼرید

 ...چه مرگتونه؟بهین کج_

حرفش رو خورد و حدس زدم که اون حجم از خون رو دیده باشه.سرم رو توی آؼوش امنش پنهان 

 .کردم و اشک هام روون شد.هیچ کس حرؾ نمیزد،حس کردم سرم سنگین شد

انگار تو یک فضای دیگه بودم.آروم چشمم رو باز کردم که با ریتا مواجه شدم.هین  بعد از چند ثانیه

 .آرومی کشیدم و چند لدم به عمب رفتم.اولین حرفی که به ذهنم رسید رو به زبون اوردم

 من مردم؟_

 :پوزخندی زد و با عصبانیت گفت

 .دستاینجوری حواست به بهین بود؟انمدر ازش دوری که بهت نگفت پدرتون زن_

 :با شوک بهش خیره شدم که ادامه داد

 !با اون چشمای وزؼیت بهم نگاه نکن.بهین رفته دنبالش،با خونت پیداش کن_

خواستم بپرسم چطوری،که همه چیز سیاه شد و دوباره توی آند لدم به عمب رفتم.اولین حرفی که 

 .به ذهنم رسید رو به زبون اوردم

 من مردم؟_

 :گفت پوزخندی زد و با عصبانیت

 .اینجوری حواست به بهین بود؟انمدر ازش دوری که بهت نگفت پدرتون زندست_

 :با شوک بهش خیره شدم که ادامه داد

 !با اون چشمای وزؼیت بهم نگاه نکن.بهین رفته دنبالش،با خونت پیداش کن_

خواستم بپرسم چطوری،که همه چیز سیاه شد و دوباره توی آؼوش رادمان بودم.گیج شده 

 !،پدرم زنده بود؟اگه زنده بود پس چرا خودش رو ازمون مخفی رده بود؟بودم

 :سریع از بؽل رادمان اومدم بیرون و بدون ممدمه گفتم

 !بهین رفته پیش بابام_

 .الوند با بهت بهم نگاه کرد و رادمان،نمیدونم چی توی نگاهش بود

 چی میگی؟_

 !پدرم زندس،بهین پیش اونه!فمط همین لدر میدونم_

 کجا میدونی؟ از_

 !نمیدونم_

 :با دست هام خودم رو بؽل کردم که الوند بازوهام رو بین دست هاش گرفت و داد زد

 !درست جواب بده سوده_
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 :بازوم رو از بین دست هاش با ضرب بیرون کشیدم و متمابال داد زدم

 !نمیدونم لعنتی_

 :رادمان من رو توی بؽلش کشید و رو به الوند گفت

 .راحتش بذار_

 :الوند ضربه ارومی به بازوی راد زد و فریاد کشید

 راحتش بذارم؟کی االن راحته که سوده بخواد راحت باشه؟زن من گم شده میفهمی؟_

 .آروم باش الوند_

 آروم باشم؟میخوام بدونم اگه سوده جای بهین بود هم همین حرؾ و میزدی؟_

 !حك داشت بهم بریزه،هممون حك داشتیم.بهین تو کجایی آخه

*** 

 :آراد

کتم رو مرتب کردم و از اتاق زدم بیرون،این همه سر و صدا نمیتونست عادی باشه.سریع از پله ها 

 رفتم پایین و وارد محوطه بیرون شدم.

احساس بدی داشتم،به محض اینکه پام رو از للعه گذاشتم بیرون درد بدی توی سرم پیچید و 

 .ردمبالفاصله حرکت مایع گرمی رو پشت لبم احساس ک

خدای من،بهین!همه تمریبا تو محوطه بودن،با چشم دنبالش گشتم.درد هرلحظه شدید تر 

میشد،پیشونیم وساعد دستم به شدت میسوخت.اولین کسی که من رو دید همایون بود،با دیدنم شوکه 

 .شد

 .اخمام و کشیدم تو هم،پوست سرم میسوخت

 اینجا چه خبره؟بهین کجاست؟_

انداخت و بالفاصله صداش کرد،نگاه رامش رنگ نگرانی گرفت و با هول همایون نگاهی به رامش 

 .به سمتم اومد

 !داری خون ریزی میکنی آراد_

 مؽزم سوت کشید.بهین داشت خونریزی میکرد؟

 بهین کجاست؟_

 :رامش دستم رو بین دستاش گرفت و آروم گفت

 !نمیدونم،بذار اول خونریزیت رو بند بیارم_

زمانی که لسم خوردم تا پای جونم ازش محافظت کنم،زندگیم رو به زندگی ضربان للبم باال رفت،

 :بهین پیوند زدم.اینجا نبود،حسش نمیکردم،دور خودم چرخیدم و فریاد زدم
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 !بهین_

لعنتی،اون اینجا نیست.حسش نمیکنم!دست رامش روی بازوم نشست و حس کردم ساعدم گرم 

 :شد.دستش رو گرفتم و با هول گفتم

 .دردسر افتاده رامش،اون اینجا نیستبهین تو _

 تو از کجا میدونی؟_

برگشتم و با صورت عصبانی الوند رو به رو شدم.آروم باش آراد،تو که نمیخوای همه رو با خودت 

 دشمن کنی پسر!

دلم میخواست سرش رو از تنش جدا کنم ولی باید خودم و کنترل میکردم.نفس عمیمی کشیدم و 

 .صاؾ ایستادم

 ست؟بهین کجا_

 دوباره خون از بینیم جاری شد،خدای من بهین تو کجایی؟

 !این و تو باید جواب بدی_

 :پوزخندی بهش زدم و گفتم

 !اگه میدونستم کجاست اجازه نمیدادم انمدر خونریزی کنه احمك_

آروم باش لعنتی.سرم از درد نبض میزد،نفس های عمیك هم بهم چندانی بهم نمیکرد.سوده کنارم 

 :ا بؽض گفتایستاد و ب

 !آراد_

به چشم های بؽض آلودش نگاه کردم.سوالش رو از تو چشم هاش خوندم،پلک هام رو دردمند روی 

 .هم گذاشتم تا جواب سوالش رو بدم.دستش رو جلوی دهنش گرفت و بؽضش ترکید

 !یکی به ماهم بگه اینجا چه خبره_

این حلمه احمك تر از چیزی  خیلی خب،ولتشه به خودم مسلط شم و توضیحی به بمیه بدم.ظاهرا

 .هستن که فکر میکردم

من با بهین پیوند خونی دارم.این یعنی هرولت اون توی دردسر بیوفته یا آسیب ببینه،همونطور که _

 .میبینید منم حسش میکنم.چون من لسم خوردم...ازش...محافظت کنم

 :درد امونم رو بریده بود.سوده سریع گفت

 !هپدرم زندست،بهین پیش اون_

 :آخ بهین،آخ!این حمالت از تو بعید بود.فرهود زندست!سوده ادامه داد

 !اتاق بهین حموم خون بود آراد_

 .دختره ی احمك!هم از دستش عصبانی بودم هم نگرانش بودم

 با طلسم مکان یاب خونی پیداش کرده،کتاب طلسم تو اتالش نبود؟_
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 !نمیدونم_

 .کتاب رو پیدا کن،با طلسم بیا پیشم_

 :رامش نگاه ردم و ادامه دادمبه 

 !توام بهم کمک کن برم اتالم،زخم هام رو ترمیم کن.بهین هم از این طریك بهبود پیدا میکنه_

ایستادن برام سخت شده بود.درد بدی توی تنم پیچید که باعث شد زانوهام خالی شه و لبل از اینکه 

 !بود نگاه کردم،نمیشناختمش نمش زمین شم،کسی زیر بازوم رو گرفت.به مردی که کمکم کرده

 مطمئنی نمیتونیم از خونش بخوریم؟_

 .مگه ندیدی زویا چطوری پودر شد_

 !اون خون آشام بود،من گرگینه ام_

 !نه،دستور دستوره_

 !آخه اون جادوگر احمك چی سرش میشه_

بهین با گیجی به دوتا مردی که من رو حمل میکردن نگاه کردم که تازه متوجه شدم دارم از چشم 

 اطراؾ رو میبینم!

درد هرلحظه کمتر میشد.در سلول کوچیکی باز شد و به شدت پرت شدم تو سلول که صدای ناله ی 

 .بهین رو شنیدم

 !هرزه ی سنگین_

 :در و محکم بست که صدای بدی داد.زمزمه ی آروم بهین رو شنیدم

 !الوند_

ر زیر بازوم رو گرفته بودند و من رو و بعد همه چیز تیره و تار شد.ولتی چشمم رو باز کردم،دو نف

حمل میکردندوخدای من،چی به سر بهین کوچولوم داشت میومد!پیدات میکنم دختر کوچولوم،پیدات 

 .میکنم

*** 

 :الوند

چند ساعتی از گم شدن بهین میگذشت،اراد تازه به هوش اومده بود و همگی منتظر بودیم تا ببینیم 

 !چه ؼلطی میخواد بکنه

 .شست و کت مسخرش رو صاؾ کرد.دلیل اینهمه رسمی بودنش رو نمیفهمیدمروی تختش ن

 !سوده،باید خواهرت رو پیدا کنیم_

 :نفس عمیمی کشید و ادامه داد

 !به خونت احتیاج دارم_
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 :سوده خودش رو از آؼوش رادمان بیرون کشید و گفت

 !طلسم و داریم_

 :آراد سری تکون داد و گفت

 .پس بریم تو اتاق بهین_

ون حرؾ از اتاق زدم بیرون و به سمت اتاق بهین رفتم.بوی خونش دیوونم میکرد،فکر اینکه بد

 .آسیب دیده،فکر اینکه نتونستم هیچ کاری براش بکنم

نمیدونم چند دلیمه بی هدؾ وسط اتالش ایستاده بودم که آراد وارد اتاق شد.به سمت میز بهین رفتم 

 .تاد و رادمان به سمت من اومدو نگاهی به کتاب انداخت.سوده کنارش ایس

للبم تیر میکشید،نمیتونستم خوب نفس بکشم.دستم رو روی للبم کشیدم و به سوده خیره شدم.آراد 

جلو رفت و دست سوده رو بین دست هاش گرفت.به دیوار تکیه دادم و با چشم کارهاش رو دنبال 

 .کردم

 !ین فکر کنخونت رو روی آینه بکش و ولتی داری ورد و میخونی به به_

سوده سری تکون داد و آراد بدون فوت ولت خراش بزرگی روی ساعد سوده انداخت.سوده لب 

 هاش رو به هم فشار میداد تا صداش درنیاد.

 .نگاهم رو ازش گرفتم و به آینه ای نگاه ردم که خون بهینم هنوز روش بود

 !زود باش سوده_

رزگاهی اشک میریخت.هیچ کس نمیدونست رامش بی لرار توی آؼوش دادمهر تکون میخورد و ه

 .توی دل من چه خبره بود،اگه بهین طوریش میشد حتی یک ثانیه هم زنده نمیموندم

سوده به سمت آینه رفت و درحالی که ورد طلسم رو میخوند دستش رو روی آینه کشید.تصویر 

که میدیدم نفسم بند  گنگی روی اینه به وجد اومد.تکیه ام رو از دیوار گرفتم و جلو رفتم،ازچیزی

 .اومد

چی به سر بهینم آورده بودند؟گوشه ی سلول تاریک،روی یه تیکه سخت توی خودش جمع شده بود 

 و تمام صورتش و دست اش خونی بود.

به نظر میومد بیهوش باشه تا اینکه خوابیده باشه!خونم به جوش اومده بود،خواستم به سمت آینه 

 :ردبرم که صدای داد اراد متولفم ک

 !صبر کن،تو نمیتونی از آینه رد بشی_

 :بعد آروم و مخونم به جوش اومده بود،خواستم به سمت آینه برم که صدای داد اراد متولفم کرد

 !صبر کن،تو نمیتونی از آینه رد بشی_

 :بعد آروم و مؽموم ادامه داد

 !هیچ کس نمیتونه_

 :موهاش کشید و گفتبا تعجب بهش نگاه کردم،منظورش چی بود؟کالفه دستی توی 
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فمط سوده میتونست از این آینه رد بشه،بهین راه ورود سوده رو بسته چون میدونه سوده به _

 !خاطرش همه کار میکنه

 از کجا میدونی؟_

 :با دست به اینه اشاره کرد و گفت

 تصویر داره محو میشه،فهمیدی کجاست؟_

 .سوده سری به معنی نه تکون داد و اولین لطره اشکش چکید

 !یکی به منم بگه اینجا چه خبره_

 :آراد بهم نگاه کرد،بعد از چند ثانیه مکث به سمتم اومد و دستش رو روی شونم گذاشت.آروم گفت

 !کاری از دستمون برنمیاد،فمط میتونیم دعا کنیم زنده بمونه_

 .دستش رو محکم پس زدم،کنترلی روی رفتارم نداشتم

 چرا چرت و پرت میگی؟_

 :ین دست هام گرفتم و ؼریدمیعمه اش رو ب

 !برشگردون لعنتی_

 !آروم باش_

 :محکم به عمب هولش دادم  فریاد زدم

 آروم باشم؟چطوری این جمله مسخره رو هی تکرار میکنید؟چطوری آروم باشم!هــــــــان؟؟_

عین دیوونه ها شده بودم،نفسم بند اومده بود.بهین تو چیکار کردی لعنتی؟من تازه پیدات کرده 

 ودم.ب

سرم گیج میرفت،یهو همه چیز حرکت اهسته شد،فشار عصبی به حدی زیاد بود که نمیتونستم سرپا 

 .بمونم

روی زانوهام افتادم و به لفسه سینم چنگ زدم.چه بالیی داشت سرم میومد؟لطره اشک لجوجی از 

 .گوشه چشمم چکید،همه چیز جلوی چشم هام رنگ باخت و کم کم تار شد

زمین گذاشتم و لبل از اینکه نمش زمین بشم،دستی روی شونم نشست و بعد کؾ دستم رو روی 

 !دیگه هیچی نفهمیدم

*** 

 :بهین

با حس یخ زدگی استخوان هام چشم هام رو باز کردم.تمام بدنم خشک شده بود و نمیتونستم تکون 

 .بخورم،آروم گردنم رو تکون دادم که آخم بلند شد

و باعث شده بود عضالتم خشک بشن.لطره اشکی از چشمم  سرمای سنگ به بدنم منتمل شده بود

 چکید،دستم رو با هزار زور و زحمت از دور خودم باز کردم.
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آروم از روی سنگ بلند شدم،پاهام .از سرما دندون هام به هم میخورد،خبری از اون درد اولیه نبود

 از سرما کرخت شده بود و نمیتونستم تکونشون بدم.

هام حلمه زد،خون روی موهام خشک شده بود و باعث شده بود موهام  اشک دوباره توی چشم

 .تیکه تیکه به بچسبه

کؾ سلول خیس بود که این باعث میشد بیشتر احساس سرما کنم.با درموندگی به اطرافم نگاه ردم 

 :که کسی از پشت در فریاد زد

 به هوش اومده،از فرهود بپرس بیارمش یا نه؟_

د بلندی با چشم هایی که توی تاریکی میدرخشید بهم زل زد.نه لبخند در سلول باز شد و مرد ل

 :میزد،نه چیزی میگفت.به چهار چوب در تکیه داد و گفت

 .چرا اومدی اینجا؟باید خیلی احمك باشی که با پای خودت بیای تو دهن شیر_

 .جوابش رو ندادم،یعنی نای حرؾ زدن نداشتم

 !بهت نمیاد احمك باشی_

گرفتم و دستم رو روی پام گذاشتم.گرمای خفیفی رو نوک انگشت هام حس نگاهم رو ازش 

 !میکردم،به ناخن هام نگاه کردم که به کبودی میزد.ناخن های پامم همینطور

 !بهتره کسی نفهمه بانوی اتشی_

 .با تعجب بهش نگاه کردم که یه دست لباس و یه جفت بوت به طرفم پرت کرد

 .ن کناینارو بپوش،دست هات رو پنهو_

 چرا کمکم میکنی؟_

 :پوزخندی زد و گفت

به زودی میفهمی که اینجا،هیچ کس به شخص دیگه ای کمک نمیکنه!تکون بخور،بیرون _

 !منتظرتم

در سلول رو بست،داؼی نوک انگشتم بیشتر شده بود.سریع لباسم رو عوض کردم و بوت هارو 

گرفتن داشتم ولی بیخیالش شدم.پاهام  پوشیدم،با اینکه حالم از خودم بهم میخورد و نیاز به دوش

 .هنوز میلرزید،چند تمه به در اهنی سلول زدم و عمب ایستادم

 .در سلول باز شد و نگاهی اجمالی بهم انداخت

 !راه بیوفت_

به دنبالش از سلول بیرون رفتم.با دست هام خودم رو بؽل کردم و گرمای مطلوبی رو به بدنم منتمل 

 :کردم که صداش رو شنیدم

 !از جادوت استفاده نکن،اونا میفهمن_

 .سریع گرمای انگشت هام لطع شد.پاهام همچنان میلرزید ولی سعی کردم به روی خودم نیارم
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 تو چی هستی؟_

 :ایستاد،با کمی تاخیر به سمتم برگشت و گفت

 چی یا کی؟_

 .یک لدم به عمب برداشتم و بینمون فاصله انداختم

 !چی_

 :یک راه رو کشوند و با پوزخند گفتخودش رو به سمت لسمت تار

 این چشم ها تورو به یاد چی میندازه؟_

چشم هاش دوباره برق میزد.یادم نمیاد چشم های الینا برق زده باشه،پس اون یه گرگینه بود.با 

 :دست به چشم هام اشاره کرد و گفت

 !چشم های توام بعضی ولتا شبیه مال من میشه_

 :ت سرش راه افتادم و پرسیدمو به راهش ادامه داد،سریع پش

 منظورت چیه؟_

 یه ملکه گرگینه داریم،هاه؟_

 .من گرگینه نیستم_

 !چشم هات که چیز دیگه ای میگه_

خواستم جوابش رو بدم که دست لوی ای دور بازوم حلمه شد که از فشار زیادش نفسم بند اومد و 

 .جیػ خفه ای کشیدم

 کی زخمای اینو ترمیم کرده؟_

صورت کریهش نگاه کردم که با اخم به پیشونیم نگاه میکرد.دست آزادم رو باال اوردم و با تعجب به 

 .روی سرم کشیدم.خبری از زخم نبود،ولی من مطمئن بودم که سرم شکست

ناگهان من رو محکم به سمت دیوار پرت کرد که با شدت به دیوار برخورد کردم و ناله ای از درد 

 :سر دادم.صدای نحثش رو شنیدم

 !اشکال نداره،جدیدش رو برات درست میکنم_

خون تازه ای که روی صورتم روون شده بود رو حس میکردم.دستم رو روی سرم کشیدم که اه از 

 .نهادم بلند شد.همونجا کنار دیوار سر خوردم و روی زمین نشستم،سرم به شدت گیج میرفت

که بهم برسه کسی سد راهش شد و از گوشه چشم دیدم که با سرعت به سمتم اومد ولی لبل از این

 .محکم به عمب پرتش کرد

 !دفعه دیگه که به همراه من حمله کنی،صبح فردارو با تمام وجودت حس میکنی_

از تن صداش،ترس توی دلم افتاد.دستش رو اروم روی شونم گذاشت که خودم رو کمی عمب 

 :کشیدم.صاؾ ایستاد و گفت
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 خوبی؟_

 !ودخوب؟تنها چیزی که نبودم،خوب ب

 !بلند شو_

دستم رو به دیوار گرفتم و آروم از جام بلند شدم.ضعؾ داشتم،لرزش پاهام بیشتر شده بود.بعد از 

 :کمی پیاده روی از اون زیرزمین متعفن خارج شدیم،به سمتم برگشت و گفت

 .فعال باید اینجا بمونی،ولی به زودی میام دنبالت و تورو میبرم به للمروئه خودم_

 ن حرفت خوشحال شم یا بترسم؟باید از ای_

 :شونه ای باال انداخت و گفت

 !خودت میدونی_

بالفاصله تؽییر شکل داد و تبدیل به گرگ بزرگ سیاهی شد.حضور کسی رو پشت سرم حس 

کردم،دست لدرتمندی دور بازوم حلمه شد.محو گرگ بزرگ رو به روم شده بودم،شکوه و زیبایی 

 .ازش میبارید

و به سرعت از اونجا دور شد.دستم کشیده شد و کسی من رو به سمت داخل سری برام تکون داد 

 :کشید و ؼرید

 !راه بیوفت_

چنان محکم من رو کشید که با زانو روی زمین افتادم و درد بدی توی زانو پیچید.زانوم رو گرفتم 

 :که دوباره بازوم رو گرفت و داد زد

 !درست راه بیا دختره ی احمك_

ان به دنبال خودش کشوند.همه جای بدنم دوباره درد گرفته بود و به زور و من رو لنگان لنگ

 دنبالش میرفتم.

جلوی در اتالی ایستاد و در رو باز کرد،من رو توی اتاق پرت کرد و در رو محکم بست.به زور از 

 .افتادنم جلوگیری کردم و سرپا موندم

 !از جادو استفاده کرده_

 .ایستاده بود نگاه کردمبا ترس به مرد گنده ای که پشتم 

 !من از جادو استفاده نکردم_

 :مرد پوزخندی زد و رو به بابا گفت

 !گزارشت رو دادم فرهود،نیروی محافظت ضعیؾ شده_

 :بابا اخم هاش رو تو هم کشید و گفت

 !میتونی بری_

 :مرد دستی روی بازوم کشید و با لحن چندشی گفت
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 .کارت باهاش تموم شد خبرم کن_

 :از نفرتم رو به نگاه لرمزش دوختم.صدای بی احساس بابا باعث شد یخ کنمنگاه پر 

 !هرولت کارم کال باهاش تموم شه بهت خبر میدم.درضمن،اون جادو نداره تا ازش استفاده کنه_

با شوک بهش نگاه کردم،والعا این مرد پدر من بود؟با انزجار بهش زل زدم،مرد سری تکون داد و 

 .بیرون رفت

 !به من نگاه نکن.بشین اونجا اونجوری_

 .به روپوش سیاهش چشم دوختم،اون امنیت رو حس نمیکردم دیگه

 !مگه کری؟_

به خودم اومدم و آروم روی صندلی که بهش اشاره کرده بود نشستم.به سمتم اومد و بدون نگاه 

تمل کردن بهم دستش رو روی پیشونیم گذاشت،کؾ دستش داغ شد و گرمای مطبوعی رو به بدنم من

 .کرد. لبخندی روی لبم نشست

 :دستش رو برداشت و گفت

 جادویی توی بدنت نیست.نتونستید پیوند رو کامل کنید نه؟_

باالخره تو چشم هام نگاه کرد،نگاهش عاری از هر احساسی بود.دوباره یخ کردم،پوؾ کالفه ای 

 :کشید و گفت

 .هم کری،هم الل!دختره ی احمك_

 !بابا_

 :و انگشت اشارش رو با تهدید جلوی صورتم گرفت و محکم گفتیهو به سمتم برگشت 

 !نشنوم_

صدای شکستن للبم گوشم رو پر کرد و نشونش اشکی شد و از چشمم چکید.نگاه سرد و بی 

 :احساسش اتیشم میزد.به روز اشکم رو پاک ردم،سرم رو با ؼرور باال گرفتم و گفتم

 .نتونستیم_

 :سری تکون داد و با پوزخند گفت

 !اال الزم نیست گردنت رو مثل ؼاز بلند کنی تا جوابم رو بدی دختر جون!کی تبدیل شدی؟ح_

 .حالتم رو به زور حفظ کردم و با همون تخسی به نگاهش زل زدم

 تبدیل به چی؟_

نفس کالفه ای کشید و لحظه ای بعد موهام رواز پشت کشید که باعث شد درد وحشتناکی توی سرم 

 .رم نمیشد پدر خودم این رفتار و باهام داشته باشهبپیچه.للبم میسوخت،باو

 :دستم رو با عجز روی دستش گذاشتم و درحالی که به بدترین شکل ممکن گریه میکردم،داد زدم
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 چی از جونم میخوای؟_

 :سرش رو کنار گوشم آورد و آروم گفت

ن ولت اضافه سوال من و با سوال جواب نمیدی،تو جواب دادن مکث نمیکنی،به من زل نمیزنی.م_

 !ندارم که صرؾ تو کنم فهمیدی؟تو برای یه سری تحمیمات و البته ادامه نسل اینجایی

 :موهام رو بیشتر کشید و ادامه داد

 .پس مثل یه دختر خوب باهامون همکاری کن_

 .سرم رو محکم به جلو پرت کرد و موهام رو ول کرد

نکن با اون نگاه مسخرت حس ترهمم رو خیلی سال پیش با زندگی لبیم خداحافظی کردم،پس سعی _

 !بخری.حاال جواب بده

 :اشکم بند نمیومد،با بؽض پرسیدم

 از...کجا میدونستی میام؟_

 مثل اینکه حرؾ حالیت نمیشه نه؟_

 !لطفا،فمط همین یه دونه سوالمو جواب بده_

 :با کمی مکث نگاهش رو ازم گرفت و گفت

لش میره.پس باید خودم رو بهت نشون میدادم و تو هم ولتی یه دختر پدرش رو ببینه،مطمئنا دنبا_

 .مثل یه موش کوچولو افتادی تو تله

تو دلم پوزخندی بهش زدم،درسته به خاطر اون طلسم رو اجرا کرده بودم،ولی لصدم چیز دیگه ای 

 :بود. نفس عمیمی کشیدم و گفتم

 .لبل از اینکه پیوند رو کامل کنم_

 چطوری نجاتت دادن؟_

 .کمک الوندرامش،با _

 !پرسیدم کی نجاتت داد؟_

 !نه_

 !خب_

 :مشؽول لاطی کردن دوتا مایع زرد و سبز با همدیگه شد.سری تکون دادم و گفتم

 !نمیدونم،من بیهوش بودم_

 !اوهوم_

نمیدونم چرا ته للبم احساس میکردم این خود والعیش نیست،هنوز هم باورم نمیشد این مرد بتونه 

 .اینهمه بی رحم باشه
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 ر مورد زل زدن چی بهت گفتم؟د_

 .نگاهم رو ازش گرفتم و به پاهام نگاه کردم

 .فعال برای تحمیمات اینجایی تا دخل اون پسره،الوند رو بیارن.بعدش برای تولید مثل آمادت میکنم_

 .دوباره به سمتم اومد و دستش رو روی پیشونیم گذاشت.دوباره اون گرما توی بدنم پیچید

 !هربار تؽییر میکنه جالبه،واکنش بدنت_

 :مستمیم به سمت در رفت و چند تمه به در زد.بعد از چند ثانیه در باز شد و فرهد گفت

 !برگردونش به سلول،بهش دست نزن ریچ_

ریچ؟ولی چطور بود که فارسی حرؾ میزد؟صدای پوزخندش رو شنیدم و حرفی که زد باعث شد 

 .للبم بایسته

 میتونم ازش کام بگیرم که،هان؟_

ه سمتم اومد،فرهود پشتش رو بهم کرد که صورتم اسیر دستش شد.نفس کشیدنم تند شد و ضربان ب

 للبم باال رفت،پوزخند چندشی زد و به سمت صورتم خم شد.

 .شروع کردم به دست و پا زدن که با فشاری که به فکم وارد کرد نفسم رفت

م که نبینم،به محض برخورد لبهای نه خدا،نذار انمدر خار شم.آخ الوند،کجایی؟!چشم هام رو بست

کثیفش به لب هام،الکتریسیته لوی از ای بدنم رد شد.چشم هام رو باز کردم و همون لحظه صدای 

 .فریادش گوشم رو پر کرد

 :دستش رو به لبش گرفت و عمب رفت.با خشم زول زد بهم،فرهود خیلی علدی گفت

 !بهت گفتم بهش دست نزن_

ت بزرگش سیلی محکمی بهم زد که پرت شدم روی زمین و آرنجم به یهو بهم هجوم آورد و با دس

 .شدت با زمین برخورد کرد

 !دختره ی هرزه_

دوباره به سمتم اومد و لمد محکمی به شکمم زد.نفسم بند رفت و آرنج آسیب دیده ام رو توی بؽلم 

 .گین شدجمع کردم.اینبار لمد محکمی توی صورتم زد،چشم هام سیاهی رفت و سرم به شدت سن

 :لبل از اینکه از هوش برم صدای دادش رو شنیدم

 چه ؼلطی بود کردی؟_

درد للبم از درد جسمم بیشتر بود.کدوم پدری می ایستاد و کتک خوردن دخترش رو نگاه 

 .میکرد؟لدرت باز کردن چشم هام رو نداشتم،بعد از چند ثانیه کامال از هوش رفتم

*** 

 :رادمان
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میگذشت و همین کافی بود تا الوند دیوونه بشه.کسی جرات حرؾ زدن  دو هفته از گم شدن بهین

 .باهاش رو نداشت،حتی دادمهر هم نزدیکش نمیشد

آراد رو نزدیک خودش نگه میداشت و هرولت آراد خونریزی میکرد،الوند زمین و زمان رو به هم 

 .میدوخت.همه شانسشون رو امتحان کرده بودن ولی کسی نتونست حریؾ الوند بشه

تا االن تونسته بودیم سه تا از لبیله هایی که زیر نظر گرگینه ها و خون آشام ها بود رو نجات 

 .بدیم.الوند به شدت دنبال یه نشونه بود و هربار به در بسته برمیخوردیم

 .هیچ کس نمیدونست کی راس لدرته و همشون زیر شکنجه های الوند تلؾ میشدند

ی پوشیده بود که تمام عضالتش رو به خوبی به نمایش بهش نگاه کردم،پیراهن مشکی جذب

میگذاشت.آراد با تیشرت زرد و جین مشکی که به تن داشت از اون حالت خشک اولیه خارج شده 

 .بود

روی زمین نشسته بود و یک پاش رو جمع کرده بود،دستش رو روی زانوش گذاشته بود و به 

 .لوند نداشت،شاید حالش بدتر هم بودصحنه رو به روش زل زده بود.اونم دست کمی از ا

لکه لرمز کوچیکی روی تیشرت روشنش ظاهر شد،چشم هام رو روی هم گذاشتم و دستی به 

 .صورتم کشیدم.خدا بهمون رحم کنه

صدای ناله ای زنونه باعث شد چشم هام رو باز کنم و نگاه کنم.الوند سیلی دیگه ای به خون آشام 

 :جلوش زد و فریاد کشید

 !م،فمط یه اسم میخوام.بعدش میذارم برییه اس_

 :ناله ی دیگه کرد و با عجز گفت

 ...نمیدونم،نمیدونم_

 .با مشتی که به دهنش خورد،صداش لطع شد

 :دادمهر یک لدم جلو رفت و گفت

 ...الوند_

الوند دستش رو باال آورد و دادمهر رو به سکوت دعوت کرد.تابی به گردنش داد و کنار گوشش 

 :گفت

 !اسم_

دستش رو آروم دور گردنش حلمه کرد و کم کم فشار دستش رو زیاد کرد،به من نگاه کرد و با 

 .حرکت سر گفت که پرده رو یکم کنار بزنم

پوؾ کالفه ای کشیدم و از جلوی پنجره کنار رفتم و آروم یکم پرده رو کنار کشیدم.نور خورشید 

 :زد روی پاهاش افتاد که جیػ گوش خراشی کشید.الوند فریاد

 !اسم_

 :دودی از پاهاش بلند شد،با درد داد زد
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 !میگم،میگم_

سریع پرده رو کشیدم تا بیشتر درد نکشه.نمیدونم چرا احساس میکردم جبهه اشتباهی رو انتخاب 

 .کردیم.عصبی شدم بود

 !میشنوم_

 !تی...تیمور_

رو ازشون گرفتم که این سومین باری بود که این اسم رو میشنیدیم،پوؾ کالفه ای کشیدم و نگاهم 

 :با حرفی که زد دوباره بهش نگاه کردم

 .تیمور...رابطه نزدیکی با اون...اصل کاری داره_

 چه رابطه ای؟اصل کاری کیه؟_

 !نمیدونم،هیچ کس ندیدتش.شایدم دیده باشیم ولی اون حافظه هارو پاک میکنه_

 تیمور کجاست؟_

 !نمیدونم،اون خودش مارو پیدا میکنه_

 :ش رو ول کرد و گفتالوند گردن

 !پس یه کاری کن پیدات کنه_

 :زن سری تکون داد و گفت

 !باشه،ولی لبلش باید از اینجا برم بیرون.انتظار نداری که با پای خودش بیاد اینجا_

الوند نگاهش روی تیشرت آراد خشک شده بود.آراد رد نگاهش رو گرفت و به لفسه سینش نگاه 

 .کرد که آه از نهادش بلند شد

 !دادمـــــهر،رامش و بیار_

 :دادمهر اخم کرد و گفت

 !یک درصد فکر کن رامش و بیارم تو این سالخ خونه_

با اخم به سمت در رفت و به آراد گفت دنبالش بره.الوند دست آراد رو گرفت و کمک کرد بلند 

 :ونمبشه،با هم به سمت در رفتند.خواستم دنبالشون برم که صدای ترسیدش باعث شد سرجام بم

 میخوای من و اینجا تنها بذاری؟_

 :پوزخندی زدم و گفتم

 !نه شب میمونم پیش تو_

 !تنهام نذار،من و میکشن_

 کی؟_

 !اونا،تا االن دیگه فهمیدن دارم بهتون کمک میکنم،نمیذارن زنده بمونم_
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 .نگران نباش،اینجا جات امنه_

 هیچ جا امن نیست احمك،نمیفهمی؟_

بیرون.نفس عمیمی کشیدم و سعی کردم آروم باشم.دستی روی شونم اهمیتی بهش ندادم و زدم 

 .نشست و لحظه ای بعد توی اتالم بودم،تشکری ازش کردم و به سمت میز کنار پنجره رفتم

 .شونه های ظریفش رو بین دست هام گرفتم و بوسه ای روی کتفش نشوندم

 .اینجوری نخواب عشك من_

 .اه کردبا هول از خواب پرید و به اطرافش نگ

 بهین و پیدا کردین؟_

 .نفس عمیمی کشیدم و سرم رو روی شونش گذاشتم

 !نه_

 :محکم کتاب جلوش رو بست و با بؽض گفت

 خواهرم کجاست رادمان!؟_

 .توی بؽلم کشیدمش و بوسه ای روی موهاش نشوندم

 .پیداش میکنیم_

 :دست هاش رو دورم حلمه کرد و گفت

 میارن؟پس کی؟چه بالیی دارن سر خواهرم _

 .محکمتر بؽلش کردم و صورتم رو روی سرش گذاشتم

 !کاش میتونستم بگم آروم باش،ولی نمیتونم.میدونی که منم به اندازه تو حالم بده_

آروم هك زد و سرش رو بیشتر توی بؽلم پنهون کرد.در اتاق به صدا دراومد و بالفاصله باز 

 :هم نگاه میکردشد،همایون توی چهارچوب در ایستاده بود و با ترس ب

 !راد،یه اتفالی افتاده_

 :سوده رو به سمت تخت بردم و بهش گفتم

 .یکم استراحت کن خانومم،زود برمیگردم_

 .سوده خواست اعتراض کنه که اجازه ندادم و سریع با همایون از اتاق رفتم بیرون

 چی شده؟_

 ...اون که تو انبار بود_

 خب؟_

 !کشتنش_
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 .ون نگاه کردماز حرکت ایستادم و به همای

 چی؟_

 :همایون با سر به اتاق کارش اشاره کرد و گفت

 !بیا،باید ببینی_

 الوند میدونه؟_

 :در اتاق رو باز کرد و گفت

 .جرات نکردم بهش بگم_

 :وارد اتاق شدم و گفتم

 نکنه میخوای من بهش بگم؟_

که همون لحظه پرده کنار جلوی مانیتور کوچیکی ایستاد و جوابم رو نداد.نگاهم رو به مانیتور دادم 

 .رفت و زنی که روی صندلی نشسته بود منفجر شد.با بهت به صحنه رو به روم زل زدم

 !چطور ممکنه؟چند دلیمه ام نمیشه که از اونجا اومدم بیرون_

 .دستم رو جلوی دهنم گرفتم و صاؾ ایستادم

 کنار پنجره رو نگرفته؟_

 !خالیه_

 .کنه کی میخواد به الوند بگه!خدا بخیر_

 .تنها سرنخمونم از بین رفت_

جرات نداشتم بگم لبل از اینکه بیام بیرون بهم چی گفت و ازم چی خواست.روی صندلی نشستم و 

 !با دست هام صورتم رو پوشوندم.اینم یه در بسته ی دیگه

*** 

 :رامش

م کنار از عصبانیت در حال انفجار بودم،الوند دیگه کارش داشت به جنون میکشید و بمیه رو ه

 خودش از بین میبرد.

این دومین باری بود که جنازه دادمهر رو میاوردن و ازم میخواستن تن پاره پاره اش رو درمان 

 .کنم

با ضرب در اتاق رو باز کردم که با رادمان سینه به سینه شدم،با اخم کنار زدمش و در همون حال 

 :گفتم

 چه ؼلطی دارید میکنید؟هیچ معلوم هست؟_

 !و بی روح الوند باعث شد یکم سدم شه،ولی فمط یکم صدای سرد
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 !دنبال کسی میگردم که اگه از بین بره،شما هم از بین میرید_

 :با اخم به سمتش برگشتم و توپیدم

 فکر نمیکنی بعد از دوماه اگه از بین میرفت،میفهمیدیم؟نمیبینی آراد دیگه خون ریزی نداره؟_

ی اراده یک لدم عمب رفتم که با سر به دادمهر خونین مالین چند لدم جلو اومد،ترسناک شده بود.ب

 :روی تخت اشاره کرد و گفت

 !فعال کارای مهم تری داری_

حرصم گرفته بود،دلم میخواست خفش کنم.دندون هام رو روی هم ساییدم و به شدت جلوی خودم 

 .رو گرفتم تا حرفی بهش نزنم.نفس عمیمی کشیدم و لپم رو از داخل گاز گرفتم

 !رادمان_

صدای نگران سوده تو گوشم پیچید و بعد از اون هانیه و سارا هم وارد اتالکی که بعد از رفتن بهین 

 به عنوان درمانگاه استفاده میشد،شدند.

 .همایون طفلک هم دست کمی از دادمهر نداشت،تنها تفاوتش این بود که همایون به هوش بود

 :هانیه کنارش ایستاد و با ؼم گفت

 !نت برم،این چه سر و وضعیهلربو_

الوند رو از گوشه چشم میدیدم،هیچ کس جرات نداشت حتی باهاش حرؾ بزنه.با اخم وشتناکی بهم 

 .زل زده بود که باعث میشد دستپاچه بشم

 !اونطوری نگاهم نکن الوند_

پوزخندی زد و به کارش ادامه داد.آروم باش رامش،آروم باش!کؾ دستم رو با بؽض روی سینه ی 

 :دادمهر گذاشتم که با داد سوده از جا پریدم

چیه؟چرا پاچه مارو میگیری؟اونی که گم شده لبل از اینکه زن و عشك تو باشه،خواهر من و _

رامش بوده و هست.همه نگرانن،همه حالشون بده.چرا فکر میکنی فمط خودت ناراحتی؟چرا افتادی 

دست میاری الوند؟هان؟چه مرگته؟مگه به جون حلمه؟بعد از هر جنگی که به پا میکنی چی به 

 نمیبینی وضعیت مارو؟چون جفت خودت گم شده،باید ما ها رو عذاب بدی؟

رادمان دستش رو گرفت و آروم صداش کرد ولی سوده دستش رو به شدت کشید و دوباره با صدای 

 :بلند داد زد

اه کن،چند بار تو این نه وایسا رادمان،دوماهه خون هممونو کرده تو شیشه.به چشمای هانیه نگ_

هفته دیدی این چشما بخنده؟خنده به جهنم،یه شب آروم تو این خراب شده نداریم.خواهر لعنتیم 

 نمیخواد پیدا شه،نمیبینی؟آراد و نمیبینی؟چند ولته دیگه خونریزی نداره؟هان؟

 سوده؟_

 ...یکی باید ترمزش و بکشه،دیگه خیلی داره_

 .ستم رو از روی سینه دادمهر برداشتم و با ترس بهش نگاه کردمبا دادی که الوند زد،بی اراده د
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 میگی چیکار کنم؟بشینم دست روی دست بذارم تا ببینم کی زنم و میکشن؟آره؟_

 :سوده بلند تر داد زد

اگه میخواستن بکشنش،تا االن کشته بودن.من هر روز دارم میمیرم،چون پاره تنم نیست.میدونی _

 .م تا توی اون آینه لعنتی ببینمش؟هربار شکست خوردمچند بار خودم و زخمی کرد

 :به هانیه اشاره کرد و ادامه داد

 !هربار عشك زندگیشو نصؾ جون آوردی،هربار توی بؽلم زجه زد،ندیدی_

 :به من اشاره کرد

رامش و ببین،چند بار دستش توی خون عشمش شنا کرده؟چند بار جون به لبش کردی؟سارا و _

 .نگم،یکم چشمت رو باز کن و اطرافت رو ببین امیر سامم که دیگه

 :رادمان بلند گفت

 .کافیه سوده_

کافی نیست،این آلا از اول فمط خودش و دیده،االنم فمط خودش و میبینه.جفت تو زندس ولی هربار _

که از این خراب شده میزنید بیرون و کارای اینجارو میسپرید به ما،همه ی ما لرز به تنمون میوفته 

 .نه دیگه جفتمون رو زنده نبینیم.به خودت بیا الوندکه نک

اشکی از گوشه ی چشمم چکید،نمیدونم کی دوباره دستم رو روی سینه اش گذاشته بودم.تکون 

کوچیکی خورد و بعد از چند ثانیه چشم هاش رو باز کرد.نفس حبث شدم رو آزاد کردم و سریع 

 .نگاهم رو دزدیدم

دم که روی تخت بشینه.صدای الوند دیگه ثالبت چند دلیمه پیش به سمت همایون رفتم و کمکش کر

 :رو نداشت.صدای آرومش سکوت مطلك اتاق رو شکوند

 !من چیکار کنم!من متاسفم،برای همه چی_

خواست از اتاق خارج بشه که سوده بازوش رو گرفت.ایستاد ولی بهش نگاه نکرد،سوده اون رو 

 :به سمت خودش برگردوند و گفت

 .ار و تموم کن،عصبانیتت رو بذار کنار تا بتونیم فکر کنیم الونداین کشت_

 به چی فکر کنیم؟به سرنخی که نداریم؟به چیزی که وجود نداره؟_

 !پیداش میکنیم_

 چطوری سوده؟چطوری؟_

 .به چهار چوب در تکیه داد و آروم سر خورد و کنار در نشست

 !دیگه نمیدونم چیکار کنم.به هر دری میزنم بستس_

 :تش رو به سرش گرفت و عاجزانه نالیددس

 !چیکار کنم_
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 !اشکم بند نمیومد،داشتم دیوونه میشدم.بهین آخه تو کجایی لعنتی!چیکار داری میکنی

رادمان کنارش روی زمین نشست و اخم هاش رو توی هم کشید و اخ کوتاهی از بین لباش فرار 

 .کرد

 .اتفالی براش نمیوفته،نجاتش میدیم_

 :شید و به الوند نگاه کردهانیه گردن ک

چرا کسی این موضوع رو جدی نمیگیره؟بهین خودش نمیخواد سوده با طلسم خون پیداش _

 کنه،پس یعنی یه نمشه ای داره.چرا هیچ کس هوش بهین رو درنظر نمیگیره؟

الوند تکون نمیخورد،به یک نمطه خیره شده بود.سوده روی میز،کنار تخت همایون نشست،آستین 

 .و باال زد که دلم ریش شدلباسش ر

 .اینا حاصل آخرین تالش امروزمه،حتی یه تصویر یک لحظه ای هم ازش ندیدم_

پوست همایون رو زیر دستم حس کردم که تازه متوجه شدم کارم تموم شده.دادمهر کنارم ایستاد و 

 :دستش رو دور شونم حلمه کرد.بوسه ی کوتاهی روی شمیمه ام نشوند و گفت

 لهری؟_

 !نه_

 !صدات که چیز دیگه ای میگه خانوم کوچولو_

 :به زور جلوی خودم رو گرفتم تا لبخند نزنم.رو به الوند گفتم

 .میخوای با کشتن اونا خودت رو آروم کنی؟خیلی خب،از این به بعد منم همراهتون میام_

 !رامش_

وجهش بهم جلب به اعتراض دادمهر توجه نکردم و آروم خودم رو از آؼوشش بیرون کشیدم.الوند ت

 :شد،سوده هم از روی میز پایین پرید و گفت

 .این دفعه کشتار راه نمیندازیم_

 :امیرسام که تا اون لحظه ساکت بود،به سختی از روی صندلیش بلند شد و گفت

 !چی تو مؽزاتون میگذره خانوما_

 :دمگلوم رو صاؾ کردم و چیزی که چند ولت بود ذهنم رو درگیر کرده بود،به زبون آور

تا آالن با این حمله ها چی به دست اومده؟هیچی!چرا از روش خودشون استفاده نکنیم؟چرا سعی _

 نمیکنیم یکی از اونارو بکشیم سمت خودمون؟

 چطوری؟_

نگاهم به الوند افتاد که حرفم رو خوردم.به لدری عصبانی بود که سفیدی چشم هاش به لرمزی 

 .میزد و با نگاهش داشت خفم میکرد

 !از اونا بیاد سمت ما،هاه؟خوبه،جالب شد.ادامه بده یکی_
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 :دادمهر کنارم ایستاد و با اخم گفت

 .اونطوری بهش نگاه نکن الوند_

 :الوند دست هاش رو از هم باز کرد و گفت

 چطوری؟نگاهم چه ایرادی داره؟_

بعد مستمیم به من  الینا الوند رو کنار زد و با اراد وارد اتاق شدند،نگاه گذرایی به الوند انداخت و

 نگاه کرد.

 .حس کردم نگاهش حرؾ داره،کمی که دلت کردم متوجه شدم که والعا داره باهام صحبت میکنه

 !رام_

نگاهی به بمیه افراد تو اتاق اداختم،انگار نه انگار کسی وارد اتاق شده،در حال بحث بودند.چطور 

 ندیدن الینا و آراد وارد اتاق شدند؟

 !نناونا مارو نمیبی_

 چطوری؟_

 آراد کمی جلوتر اومد و گفت

اینش مهم نیس،اینجا نه به حرفای من اهمیت میدن،نه به حرفای الینا.مجبور بودیم یه راهی پیدا _

 .کنیم تا حرفمون رو به بمیه برسونیم.تبریک میگم،تو بهترین گزینه بودی

 .و پشت بندش اون لبخند همیشگیش روی لب هاش نشست

 نمیبینن؟ االن بمیه شمارو_

 !نه_

 و من که باهاتون حرؾ میزنم رو چی؟_

 !تو توی ذهنت داری با ما حرؾ میزنی_

 :آروم سرم رو تکون دادم که الینا کنارم نشست و گفت

باید کاری کنی الوند دست از این کشتار برداره،یه چیزی این وسط ؼلطه رام،میدونم توام حسش _

 !میکنی

 :آراد ادامه داد

کنی روش سوده رو اجرا کنن،باید دنبال یه نفوذی بینشون باشیم.یه نفوذی خیلی باید راضیشون _

 .لوی،که بتونه بهین و از اونجا بیاره بیرون!ولی لبلش باید یه کاری بکنیم

 کسی رو سراغ دارید؟چه کاری؟_

د و الینا نگاهی با آراد رد و بدل کرد و آراد با نگاهش چیزی رو تایید کرد.الینا نفس عمیمی کشی

 :گفت
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 من یه گرگینه میشناسم،خواهش میکنم بذار حرفم تموم شه و لضاوتم نکن باشه؟_

 :با تعجب بهش نگاهکردم و آروم گفتم

 من همچین کاری نمیکنم.خب،االن کجاست؟_

پیدا کردنش خیلی سخته،مرد خوبیه ولی راضی کردنش برای کمک به ما...هوؾ...تمریبا _

رو امتحان کنیم مگه نه؟اون افکار متفاوتی داره،نمیدونم چطور  ؼیرممکنه!ولی میتونیم شانسمون

 !بگم...یه حسی بهم میگه کمکمون میکنه

 :و دوباره به آراد نگاه کرد.آراد ادامه داد

من،تو و الینا به یک سفر کوتاه میریم.لبلش تو بمیه رو راضی میکنی که به یه جنگ کوچولو _

 .برن

 .اینبار بیشتر تعجب کردم

 ت چیه؟همشونو بفرستم تو دهن مرگ و خودم بزنم به چاک؟منظور_

پس چطور میخوای از اینجا بری؟چطوری دادمهر و راضی میکنی؟به بمیه میگی که کجا _

 میری؟هان؟

 بذار فکر کنم لعنتی،اینطوری نمیشه!اگه برگردن  مثل امروز کمک الزم داشته باشن چی؟_

 :الینا بلند شد و گفت

.رام یه نامه برای دادمهر بذار و بگو میری دبال جواب سواالت و به زودی خیلی خب،امشب میریم_

 .برمیگردی

 !امشب؟ولی چطوری بیام؟دادمهر خوابش سبکه_

 .خواب چیه دختر؟ولتی همه برای شام میرن،مام از اینجا میریم_

 میدونی کجاست؟_

 !پیداش میکنیم_

 :آراد به سمت در رفت و در همون حال گفت

 !ی به جمعولتشه برگرد_

 :به یک چشم برهم زدن،صداها دوباره توی سرم پیچید و با سوال سوده بهش نگاه کردم

 نظر تو چیه؟_

 .چند بار پلک زدم و یکم اخم کردم

 .اوم...ببخشید حواسم نبود_

سوده چشم هاش رو تو کاسه چرخوند و به الوند نگاه کرد.الوند حاال نزدیک به شومینه و پشت به 

 .ودما ایستاده ب
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 .باید فکر کنم_

 !امشب با هم شام بخوریم و تو هم تا بعد شام ولت داری ظر مثبتت رو اعالم کنی_

 :الوند ؼرید

 !سوده_

 :سوده شونه ای باال انداخت و گفت

 .اونجا میبینمتون،بریم رادمان_

 :لبل از اینکه از کنارم بگذره،دستش رو روی شونم گذاشت که صداش رو توی ذهنم شنیدم

 .ظب خودت باش،منم لول میدم تا برگردی مواظب اینجا و دادمهر باشمموا_

 :با تعجب بهش نگاه کردم،همه عجیب ؼریب شده بودند.دادمهر بوسه ای روی کتفم زد و گفت

 بریم؟_

 :لبخند کوچیکی زدم و گفتم

 .تو برو،سر میز میبینمت عزیزم.یکم اینجارو مرتب کنم_

 .ش.مطمئنا دلم کلی براش تنگ میشد،به رفتنش خیره شدمسری تکون داد و رفت،کاش میبوسیدم

 آماده ای؟_

از ترس توی جام پریدم،نگاهم به الینا خورد.کوله ی کوچیکی توی دستش بود،کمی باال گرفتش و 

 :گفت

 یکم برات لباس و خرت و پرت برداشتم.بریم؟_

 االن؟_

 .آره_

 :کوله رو از دستش گرفتم و پرسیدم

 این موضوع و نگفتید؟ چرا من؟چرا به بمیه_

 .الینا دستش رو روی دیوار کشید و دری توی دیوار باز شد

 !اول اینکه تو از همشون منطمی تری_

 !سوده ام خبر داره_

 .سوده گفت که باید تورو با خودمون ببریم_

 :ای سوده ی میمون،مگه اینکه دستم بهت نرسه!ادامه داد

م الوند در درجه اول یه خون آشامم.پس اون به هیچ درسته عضوی از حلمه ام،ولی هنوزم به چش_

وجه بهش اعتماد نمیکنه هیچ،تازه برای اینکه با یه گرگینه در تماس بودم مطمئنا یه بالیی سرم 

 !میاره
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لانع شده بودم.دنبالش وارد اتاق شدم که در دیگه ای باز شد.آراد کنار دیوار خارجی محوطه 

 :رئی کشید و گفتایستاده بود،دستی روی دیوار نام

 !سریع رد شید_

الینا دستم رو گرفت و با هم از حفاظ گذشتیم که تازه یادم افتاد نامه ای برای دادمهر نذاشتم.آروم 

 :دستم رو کشیدم و خواستم بگم که چی شده ولی اراد گفت

 !من انجامش دادم رامش،زود باش باید سریع از اینجا بریم_

 .ه شدیمالینا لبخندی زد و با هم همرا

*** 

 :سوده

مضطرب بودم،دست هام رو به هم مالیدم و منتظر شدم تا بمیه بیان سر میز.روی صدنلی نزدیک به 

 .صندلی همیشگی الوند نشستم و با استرس پاهام رو تکون دادم

 خیلی ولته اینجایی؟_

 .با صدای هانیه تو جام پرید،بدون همایون اومده بود

 .نه منم تازه اومدم_

 :ن داد و کنارم نشست.انگار میخواست چیزی بگه،به محض اینکه پرسیدمسری تکو

 چیزی شده؟_

 :سریع اطرافش رو نگاه کرد و گفت

نیم ساعت پیش که داشتیم از درمانگاه میرفتیم،همایون موبایلش رو تو درمونگاه جا گذاشته _

 ...بود.برگشتم اونجا تا موبایلش رو بردارم

 .باال یکم مکث کرد،ضربان للبم رفت

چطوری بگم...رامش و آراد با الینا...انگاری از اینجا رفتن!سوده نمیدونم این رو باید به بمیه _

 ...بگیم یا نه

 :وسط حرفش پریدم و گفتم

 !اصال،نباید بفهمن ما خبر داریم_

 اما آخه چرا رفتن؟کجا رفتن؟_

 .همیشه حس خوبی به هانیه داشتم و یه حسی بهم میگفت لابل اعتماده

 بهت میگم چه خبره،فمط به هیچ کس نباید بگی.باشه؟_

 :سری تکون داد و همون لحظه همایون وارد اتاق شد و با تعجب گفت

 !اینجایی هانیه؟دوساعته دارم دنبالت میگردم دختر_
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 :هانیه لبخند جذابی زد و گفت

 .ببخشید عزیزم،یه موضوع دخترونه بود_

باعث شد هر سه تامون بزنیم زیر خنده.وسط خندیدنم و ابرویی برای همایون باال انداخت که 

 .صورت خندون بهین اومد جلوی چشمم.دلم براش تنگ شده بود،خیلی زیاد

 :آروم آروم لبخندم رو جمع کردم و به میز زل زدم.هانیه دستی روی شونم کشید و گفت

 !برمیگرده_

دم تا اشکم نریزه.فمط خدا میدونه سری به تایید براش تکون دادم و لب هام رو محکم به هم فشار دا

 .که برای پیدا کردنش به هر دری زدم

رادمان هم وارد اتاق شد و با تعجب و کمی لبخند بهم نگاه کرد.ولتی گفت اول میره یه دوش 

 .کوچیک بگیره،سریع از اتاق زدم بیرون

نه ی هانیه زد میدونستم توی این چند ماه خیلی براش کم گذاشتم،شرمنده ی سکوتش بودم.روی شو

 :و گفت

 !یه صندلی برو بؽل،میخوام پیش عیالم بشینم_

 :هانیه هم سرتمانه گفت

 !منم میخوام پیش سوده بشینم_

 :از جام بلند شدم و با خنده گفتم

 !وسط میشینم بابا_

کم کم بمیه هم اومدن،الوند روی صندلی همیشگیش نشست و به جای خالی بهین کنار خودش زل 

 .بهین برای این کارش دلیل محکمی داشته باشه زد. امیدوارم

 بمیه کجان؟_

صداش هم مثل صورتش خسته بود.دلم براش میسوخت،دیگه مطمئن شده بودم که هیچ کس به 

 .اندازه ی الوند،بهین رو دوست نداشته و نخواهد داشت

 :رادمان آروم گفت

 !االن دیگه میان_

 !خوبه_

ن چند مدل دسر و پیش ؼذا و ؼذای اصلی کردند و در رالؾ و چند تا الؾ دیگه،شروع به چید

 .عرض یک دلیمه کل میز پر شده بود،ولی انگار کسی میلی به ؼذا نداشت

 دادمهر کجاست؟_

 :دلم لرزید،حتما تا االن نامه رامش رو دیده بود.صداش باعث شد با ترس به در اتاق نگاه کنم

 !اینجام_
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تیکه کاؼذ کوچیک زل زده بود.با تعجب و کمی گیجی  سرش به سمت پایین خم شده بود و به یک

 :سرش رو باال آورد و گفت

 !رامش...اون رفته_

 :اخمای وحشتناک الوند رو بدون اینکه ببینم هم حس میکردم

 کجا؟_

 .دادمهر هنوز هم گیج بود.یکی از دست هاش رو تو هوا تکون داد و بعد شونه ای باال انداخت

 ه رفته...و لول داده...که زود برمیگرده؟نمی...نمیدونم،فمط نوشت_

 :سرش رو سوالی تکون داد،بعد از کمی مکث ادامه داد

 !نمیفهمم_

سنگینی نگاهی رو روی خودم حس کردم.آروم نفس عمیمی کشیدم و بی هوا به سمت الوند برگشتم 

 :که با هم چشم تو چشم شدیم.دست پیش گرفتم و با بد خلمی گفتم

 چیه؟_

 کجاست؟_

 .کردم خونسردیم و حفظ کنمسعی 

 من از کجا بدونم؟_

 .سرش رو تکون داد،دلیما کاری که هم ازش میترسیدم و هم نفرت داشتم

 چرا رفته سوده؟_

 !من نمیدونم_

 پس چرا حس میکنم از رفتنش تعجب نکردی؟_

 :چشم هام رو درشت کردم و با بهت ساختگی گفتم

 حالت خوبه؟_

 !طفره نرو سوده_

 .ه والعا خوب نیستی،دیگه نمیدونم به این ؼیب شدنا چه واکنشی نشون بدمنه مثل اینک_

 !داری بهونه میاری_

حاال همیشه خنگ بودا،به ما که رسید شد کارآگاه پوآرو.للبم به شدت توی سینم میتپید و هر لحظه 

 .حس میکردم امکان داره متوجه بشه

 !وم گوری انبرام مهم نیست چی فکر میکنی!من نمیدونم خواهرام کد_

 :الوند نگاهش رو باریک کرد و با لحن مشکوکی گفت

 !از کجا معلوم؟اول بهین،حاال رامش.البد فردا هم تو لراره ؼیب شی_
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 :خواستم جوابش رو بدم که هانیه با لحن تندی گفت

کافیه دیگه الوند،اذیتش نکن.مگه نمیبینی اینجا تنها مونده؟بیچاره حتما کلی شوکه شده،تو که _

 !یافش رو ندیدی ولتی دادمهر اومد تو اتاقل

 .الوند نفس عمیمی کشید و چند بار نفس عمیك کشید

 .خیلی خب،حدالل این یکی گفته میره که برگرده_

 :از پشت میز بلند شد و ادامه داد

 !ممنون بابت شام دست جمعی_

رو میفشرد رو  پوزخندی زد و بهم نگاه کرد.چشم هام رو توی کاسه چرخوندم و بؽضی که گلوم

 :آزاد کردم.رادمان آروم من رو توی بؽلش کشید و زیر گوشم زمزمه کرد

 !هی...هی...آروم عشك من_

میخواستم از اون جا و از نگاه الوند فرار کنم.پیراهنش رو توی مشتم گرفتم،ار خودم متنفر شدم به 

 .خاطر اینکه انمدر این مرد ر آزار میدم و اون بازم برام تکیه گاهه

 !بریم راد_

 :رادمان کمکم کرد بایستم و رو به الوند ؼرید

 .نمیدونم چی بگم الوند!والعا نمیدونم_

سریع از اتاق خارج شدیم و به سمت اتالمون رفتیم.توی راه رو،جلوی در اتاق ایستادم.از توی 

 :اؼوش امنش بیرون اومدم و جلوش ایستادم.با لبخند دلگرم کننده ای بهم نگاه کرد و گفت

 چشمات خیلی حرفا داره سوده،میدونی مگه نه؟_

 .آروم سر تکون دادم و حرفش رو تایید کردم

 ...میدونستم.حتی ولتایی که خودت میخوای چیزی رو ازم پنهون کنی_

 :صورتم رو لاب گرفت و چشم های اشکیم رو بوسید

 !این چشما همه چیز و بهم میگن_

 :ب هاش نشوندم.جلوی لبهاش زمزمه کردمروی پنجه پام بلند شدم و بوسه ای روی ل

 !مرسی که انمدر خوبی مرد من_

دستم رو بردم پشتم و در اتاق رو باز کردم،یعمه لباسش رو کشیدم و با خودم بردمش تو اتاق،دیگه 

 .فاصله بسه

*** 

 :آراد



 Zahra.sknنویسنده: رلص تاریکی

367 
 

 شاخه های درخت رو از روی ماشین کادیالک مشکیم برداشتم و با لبخند بهش خیره شدم.با دست

 :خاک روی کاپوت ماشین رو پاک کردم و رو به دخترا گفتم

 !سوار شید_

 :الینا سریع نشست و رامش با کمی مکث کنارم ایستاد و گفت

 تو بهش اعتماد داری؟_

 :الینا سرش رو به سمت پنجره سمت راننده خم کرد و با لبخند گفت

 !صدات رو میشنوم_

کرد.بند های کوله پشتی اش رو میچلوند و نگاه  رامش سرس براش تکون داد و دوباره بهم نگاه

 .مضطربش توی صورتم میچرخید

نمیدونم چرا،ولی بهش اعتماد داشتم و برای اینکه بتونیم از این سفر جون سالم به در ببریم باید به 

 .هم اعتماد میکردیم

 .من بهش اعتماد دارم_

 :رامش سری تکون داد و گفت

 .تو اعتماد دارمبا همه ی خرابکاریات،منم به _

 :این رو گفت و روی صندلی عمب جا گرفت،متعجب دست هام رو از هم باز کردم و گفتم

 کدوم خرابکاری؟_

 :الینا دوباره خم شد و گفت

 .آراد سوار شو،میدونی که راحت این بیرون پیدامون میکنن_

نزدیک تریم فرودگاه حك با الینا بود،رامش با لبخند چشم ؼره ای رفت و رو گرفت.سوار شدم و به 

 :راه افتادم.رامش بعد از کمی سکوت،پرسید

 کجا میریم؟_

 !فرودگاه_

 :با تعجب پرسید

 چرا فرودگاه؟_

 :الینا به سمتش برگشت و گفت

 !اگه این بیرون از لدرتم استفاده کنم سه سوته پیدامون میکنن.نه تنها من،هممون_

 !پس یعنی این بیرون عمال بی دفاعیم_

 .حه کوچیک و خوش دستی از توی کولش درآورد و یکیش رو به رامش دادالینا اسل

 !نه خیلی،تیرش به محض برخورد بیهوششون میکنه_
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 .رامش با بهت به کلت توی دستش خیره شده بود

 .من...من...نمیتونم...نمیدونم چطوری ازش استفاده کنم_

 :الینا با خنده گفت

 .کاری نداره،بهت یاد میدم_

 :د که دیگه اون دختر خجالتی شب اول نبود.رامشتکونی خورد و پرسیدخیلی ولت بو

 چرا به جفتت نگفتی به جای اینکه به آراد بگی؟_

حمیمتا بهم برخورد ولی سعی کردم به روی خودم نیارم.الینا با دست هاش خودش رو بؽل کرد و 

 :گفت

 !حس میکنم یه چیزیش شده،یه جوری شده_

 :پرسیدرامش خودش رو جلو کشید و 

 منظورت چیه؟_

الینا نگاه کوتاهی بهم انداخت،احساس کردم کمک میخواد تا منظورش و برسونه.از توی اینه 

 :نگاهی به رامش انداختم و گفتم

 یادته آریا چیکار کرد؟_

 آره،ولی تو از کجا میدونی؟_

 .هاز همایون خواستم من رو در جریان اتفالاتی که بعد از پیدا شدنتون افتاد،بذار_

 !خب_

 :الینا دوباره به سمت رامش برگشت و گفت

حسین چند ولتیه که شبا ؼیبش میزنه و توی روز...اصال نمیشه پیداش کرد.الوند انمدر درگیر _

 ...هست که متوجه ؼیبتش نمیشه.آراد حدس میزنه طلسم داشته باشه

 :رامش با هول وسط حرفش پرید و گفت

 به الوند نگفتید؟اینجوری که جون بمیه تو خطره،چرا _

 :به من نگاه کرد و گفت

 .تو که رابطه ات باهاش خوب شده بود_

 :سرم رو تکون دادم و گفتم

اشتباه نکن،فمط به خاطر بهین من رو کنار خودش نگه میداشت.اصال بهم گوش نمیکرد،همچنان _

 !به خونم تشنه اس دختر

 .به بیرون خیره شدپوؾ کالفه ای کشید و تکیه داد.دستش رو جلوی دهنش گرفت،

 !نباید میومدم_
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 !سوده حواسش هست رامش،آروم باش_

 .نفس عمیمی که کشید باعث شد الینا با ؼم سنگینی بهش نگاه کنه

 !متاسفم_

 :رامش نگاهی بهش انداخت و بعد از کمی مکث دستش رو روی دست الینا گذاشت و مصمم گفت

 !ما حلش میکنیم_

 .ر،مستحکم و پر از انرژی مثبتدلیما همون رامش همیشگی،امیدوا

 :تا رسیدن به فرودگاه دیگه کسی صحبت نکرد.ماشین رو پارک کردم که رامش گفت

 پاسپورت؟_

 !نگران نباش_

درد خفیفی رو روی ساعد دستم حس کردم،دخترا جلوتر به سمت فرودگاه رفتند.ایستادم تا کمی 

 .دستم خیره شدم دورتر بشن،سریع آستینم رو باال زدم و به نوشته ی روی

 !دو روز مونده،عجله کن_

دستم رو سریع روی زخم کشیدم و ترمیمش کردم.لرارمون این نبود که بهین بدون هماهنگی بره 

 .اونجا،البته نیمی از این ماجرا تمصیر من بود،باید بهش میگفتم که نباید به آینه دست بزنه

وضیا تصمیم گرفتن هرچه زودتر از بهین تمریبا همه چیز داشت خوب پیش میرفت تا اینکه اون ع

تولید نسل کنن.آره من توی این دردسر انداختمش ولی حدالل میتونستیم بفهمیم کی پشت این 

 .ماجراهاس

 !آراد_

 :با صدای الینا به خودم اومدم و داد زدم

 !اومدم_

گیر بیارم.پس  به سمتشون پا تند کردم،دو روز ولت داشتم تا هم بهین رو نجات بدم و هم اطالعات

 !باید عجله میکردم

*** 

 :بهین

لبل از اینکه در سلول باز بشه،نوشته ی روی دستم پاک شد و نفس راحتی کشیدم.ادوارد وارد 

 .سلول شد و با دلسوزی بهم نگاه کرد.توی این دو ماهی که اینجا بودم،خیلی چیز ها فهمیدم

واستن،اوایل باورم نمیشد یه گرگینه بهم گرگینه های زیادی بودن که جنگ با جادوگر هارو نمیخ

 .کمک کنه تا زخم هام رو ببندم

سرم سنگین بود و همه ای بدنم درد میکرد.دست گرمی رو روی بازوم حس کردم و بعدش جسم "

 .سردی روی بازون نشست
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 :سریع چشم هام رو باز کردم که یکی جلوی دهانم رو گرفت و آروم گفت

 !رو میبندم هیش...هیش...دارم زخم هات_

آروم سری تکون دادم و به چشم های برالش خیره شدم.دستش رو از روی دهنم برداشت و زمزمه 

 :کرد

 !اگه بهفمن اومدم اینجا،من رو میکشن_

 چرا اومدی؟_

ماده سبزی رو روی زخم عمیك بازوم گذاشت،یکی از اون عوضیا چنگال بزرگش رو توی دستم 

 :فرو کرده بود.دوباره پرسیدم

 را کمکم میکنی؟چ_

 .دستش رو دوباره روی دهنم گذاشت و با ترس به در خیره شد.نور ضعیفی از زیر در تابید

 !چشم هات رو ببند_

این رو گفت و سریع پشت در سلول روی زمین نشست.به سرعت چشم هام رو بستم،پنجره ی 

 :گیر کسی فریاد زدکوچیک روی در باز شد و نور زیادی به داخل تابید.بعد از چند ثانیه نفس 

 !هنوز بیهوشه_

با کمی مکث پنجره بسته شد و من تونستم دوباره اون چشم های برق دار رو ببینم.دوباره به سمتم 

 .اومد و کارش رو از سر گرفت

 جواب بده!اسمت چیه؟_

 :نگاه کوتاهی بهم انداخت و آروم گفت

 !ادوارد_

 نمیترسی اسمت رو بهشون بگم؟_

 !هت کمک میکنمنه،چون من دارم ب_

 چرا؟_

دست از کارش کشید و نفس کالفه اش رو رها کرد.روی زمین کنارم نشست.نور کمی توی سلول 

 :میتابید.شونه ای باال انداخت و گفت

 !نمیدونم،باشه؟فمط حس میکنم...حس میکنم این اشتباهه_

 چی؟_

 .همین چیزا،این دشمنی ها_

 :ینه یا نه.آروم زمزمه کردمسری تکون دادم،نیدونستم تو اون تاریکی میب

 !ممنونم_
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 :از جاش بلند شد و زمزمه کرد

 .متاسفم،کاش میتونستم برات کاری کنم_

سعی کردم بهش لبخند بزنم،کلیدی از جیبش بیرون آورد و در اتاق رو باز کرد.نگاهی بهم انداخت و 

 ".بیرون رفت

 .اومده میومدنگاهش کالفه بود،این اولین باری بود که توی روز به دیدنم 

 چیزی شده؟_

 :حدس میزدم خبرهارو شنیده باشه.دستی بین موهای طالییش کشید و گفت

 !میخوام کمکت کنم فرار کنی_

 :با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم

 دیوونه شدی؟_

 .روی زمین نشست کالفه دستش رو به سرش گرفت

 چطوری میتونم کمکت کنم؟_

 :اشته بودم رو به دستش دادم و گفتمکتاب طلسمی رو که از اتاق فرهود برد

 .این و برام برگردون به اتاق فرهود_

 .و لبخند زدم.چشم هاش رو روی هم گذاشت و آروم خندید

 این چندمین کتابه؟_

 !سی و یک_

 اوه،همه طلسم هاش رو حفظی؟_

 !آره_

 پس چرا فرار نمیکنی؟_

 .گ خیره شدمنفس عمیمی کشیدم و برای چند ثانیه به سمؾ نمور و سیاه رن

 .برای این طلسم ها اینجا نیومدم!دنبال چیز بزرگتری ام_

 !چی؟بگو شاید بتونم کمکت کنم_

 :احساس کردم ولتشه،مؽموم بهش نگاه کردم و گفتم

 کی پشت تموم این چیزاس؟_

 منظورت چیه؟_

ه تو ادوارد،من توی این مدت گرگینه ها و خون آشام های زیادی رو دیدم که نگاهشون مثل نگا_

 .بود
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 :خودش رو یکم عمب کشید و با شک گفت

 نگاه من؟_

بهش خیره شدم،حدالل دیگه بیست سالش بود.با موهای طالیی و چشم های عسلی که به زرد 

 متمایل شده بود.

 .صورت کشیده و چانه مربعی محکم.پسر زیبایی بود،حتی میشه گفت که زیباییش نفس گیر بود

بردن اون بیرون تا روم ازمایش کنن،نگاه خیلیا شبیه نگاه تو نگاه دلسوزانت.ولتی من و می_

 بود.حاال بهم بگو کی اون آدمارو یا بهتر بگم،کی شماهارو مجبور میکنه تا کشتار راه بندازید؟

 :اخم کرد و گفت

شما هم کم کشتار راه ننداختید،اون شوهر احممت داره دوره میچرخه و مردم بی گناه من رو _

 !سالخی میکنه

ادوارد گارد گرفته بود و این اصال خوب نبود.داشتم همه چیز رو به باد میدادم،دست هام رو باال 

 :آوردم و گفتم

 !معذرت میخوام،نمیخواستم ناراحتت کنم.اون فمط داره دنبال من میگرده_

 !خب...اون لراره به زودی بمیره_

 :هام یخ بستخشکم زد،نفسم بند اومد.خدایا نه!با ادامه حرفش خون توی رگ 

دو روز دیگه،لبل از اینکه تو برای تولید مثل حاضر بشی،یکی از اعضای حلمه جفتت رو میکشه _

 !تا یکی دیگه بتونه باهات جفت بشه

 .دستم رو ناباور جلوی دهنم گرفتم.اشک توی چشم هام حلمه زد،نگاهش کالفه تر شد

 !هی...گریه نکن_

 !من باید برگردم،باید جلوشو بگیرم_

ج شده بودم،برای فرار از اینجا به آراد نیاز داشتم.از جام بلند شدم و کالفه شروع به لدم زدن گی

 .کردم

 !بهین_

گیج بهش نگاه کردم،سرم سنگین شده بود.چطوری به آراد میگفتم؟اون حتی تو للعه هم نبود.به 

 .سمت ادوارد رفتم و جلوش روی زمین نشستم

 ن چیزاس؟میتونی بهم بگی کی پشت همه ی ای_

 !من نمیدونم بهین_

 !هرچیزی که میدونی و بهم بگو،لطفا_

 .دستش رو گرفتم و با بؽض بهش زل زدم.انگار دودل بود که حرؾ بزنه یا نه

 !خواهش میکنم_
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 ...خب...پدرم...اون با فرهود کار میکنه!نمیدونه من اینجام...خب_

 کدوم یکی از اعضای حلمه طلسم شده؟_

 !نمیدونم_

یکردم نمیخواد حرؾ بزنه.نمیتونستم اینجا زیاد از لدرتم استفاده کنم،چون احساس م

 .میفهمیدن.نمیدونم از کجا،ولی میفهمیدن.پس مجبور بودم راضیش کنم خودش حرؾ بزنه

 !بهین من چیز زیادی نمیدونم ولی میتونم برات اطالعات گیر بیارم_

 .خوردمکورسوی امیدی توی دلم جوونه زد که با حرؾ بعدیش جا 

 !ولی باید من و هم با خودت ببری،اگه بمونم من و میکشن_

 ...خانوادت_

 :وسط حرفم پرید و گفت

 !پدرم ازشون محافظت میکنه_

دستی به سرم کشیدم،نمیدونم الوند چطور با این موضوع برخورد خواهد کرد ولی مجبور بود 

 !بپذیره

 !لبوله_

 :از جاش بلند شد و گفت

 .تا شب برمیگردم_

 !دست پر بیا_

 :لبخندی زد و گفت

 !میبینمت_

گوشش رو به در چسبوند و بعد از سلول بیرون رفت.نفس عمیمی کشیدم و روی زمین دراز 

 !کشیدم.خدایا مواظبشون باش

*** 

 :رامش

از هواپیما پیاده شدیم،توی لندن بودیم.همیشه دوست داشتم بیام اینجا،ولی نه اینطوری!آراد نگاهی 

 :خت و گفتبه ساعتش اندا

 !زیاد ولت نداریم،بهتره عجله کنیم دخترا_

 برای چی ولت نداریم؟_

از سوالم جا خورد و با گیجی بهم نگاه کرد.رفتاراش رو میشناختم،مثل همیشه ولتی سوتی 

 :میداد،دستش رو روی صورتش کشید و خواست حرؾ بزنه که گفتم
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 تو چی میدونی که ما نمیدونیم؟_

 .عید بوددستپاچه شد،از اراد ب

 !بهتره بریم_

 .دیگه خیلی مشکوک شده بود،دستش رو گرفتم و مجبورش کردم بایسته

 !آراد_

 !اآلن ولتش نیست رام_

 تا نگی یک لدمم برنمیدارم آراد،باز چیکار کردی؟_

 :کالفه دستش رو از دستم کشید و گفت

 آروم باش،باشه؟_

 چیکار کردی آراد؟_

 :دستی به صورتش کشید و گفت

 !هین کمک کردم تا پدرش رو پیدا کنهبه ب_

 با بهت بهش نگاه کردم،یعنی همه چیز زیر سر این عوضی بود؟

 تو چه ؼلطی کردی؟_

 .اینجا جاش نیست رامش،باید عجله کنیم_

 :با عصبانیت به سمتش رفتم و محکم توی سینه اش کوبیدم و ؼریدم

 خفه شو و همینجا بهم بگو چه ؼلطی کردی؟_

 :هنم.این عوضی خواهرم رو انداخته بود تو دهن شیر.الینا بازوم رو گرفت و گفتکالفه بود،به ج

 .اروم باش،داریم جلب توجه میکنیم_

 :با خشم بهش زل زدم و از الی دندون های کلید شدم ؼریدم

 توام خبر داشتی؟_

 !نه،ولی این االن مهم نیست_

 !یعنی چی که مهم نیست،با جون بهین بازی کردید لعنتیا_

 :راد بازوم رو گرفت و درحالی که من رو به سمت بیرون هدایت میکرد آروم گفتآ

 !بذار از فرودگاه بریم بیرون،توی ماشین برات توضیح میدم رامش_

خونم به جوش اومده بود،دلم میخواست هردوتاشونو همینجا بکشم.بازوم رو از دستش بیرون 

 .ن.داشتم خفه میشدم،هوا انگار کم بودکشیدم و زودتر از اون دوتا از فرودگاه زدم بیرو
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آراد و الینا هم بیرون اومدن و به سمت ماشینی رفتن.دنبالشون رفتم و سریع روی صندلی کنار 

 :راننده نشستم.به محض نشستن آراد گفتم

 خب؟_

 .ماشین و روشن کرد و سریع از اونجا دور شد.از آینه همه چیز و چک کرد

 !آراد_

وری کار میکنه و تو کدوم کتابه،ولی گفتم بدون من اجراش نکنه.همه من بهش گفتم طلسم چط_

جوانبش رو در نظر گرفته بودیم ولی لرار نبود بهین بپره وسط ماجرا.بدون من طلسم رو اجرا کرد 

 .ولی یادم رفته بود بهش بگم اگه تصویر و لمس کنه میره همونجا

 .دوباره اطرافش رو چک کرد.آخ بهین،آخ

ا طلسم پدرش رو پیدا کنه بعد من با یه طلسم دیگه اونجا رو مکان یابی کنم.بعدش لرار لرار بود ب_

 .بود با هم بریم اون اطراؾ تا اطالعات جمع کنیم

 میخواستی بهین و ببری اونجا؟دیوونه شدی؟_

 .میبینی که هیچی اونجور که میخواستیم پیش نرفت_

 .و نفس عمیك کشیدم.خدایا بهم صبر بده داشتم دیوونه میشدم.دستام رو روی صورتم گذاشتم

حلمه احمك انتظار نداشتی که بذارم همون روش سابك رو پیش بگیرید و به هیچی نرسید؟این _

،اونا حتی خبر نداشتن بیرون اون پناهگاه کوفتیشون چی داره میگذره.راه ترین حلمه تاریخه دختر

کامال درسته میفهمی؟اگه کاری نمیکردم اشتباهی رو پیش گرفته بودن و مطمئن بودن که راهشون 

دوباره اتفالی که برای حلمه های لبل افتاده بود برای شما هم می افتاد.همتون میمردید!باید ریشه 

 !رو پیدا کنیم به جای اینکه شاخ و برگارو حرس کنیم

و تا حدودی حك با آراد بود ولی نمیتونستم حضم کنم به خاطر این ماجراها تنها کسی جون ت

 :خطره،بهینه!ادامه داد

تنها راهی که بهین میتونه با ما در ارتباط باشه،منم.روی پوستش میتونه چندتا کلمه بنویسه و _

من اینجا میخونمش.لبل از پرواز بهم گفت دو روز دیگه اونا برای تولید مثل حاضر میشن و بهین 

 .رو هم حاضر میکنن

 منظورت چیه؟_

 !ه جادوگر اژدها با خون گرگینه یا خون آشاممیخوان از بهین نسل بکشن.ی_

 :با بهت بهش نگاه کردم.نگاه گذرایی بهم انداخت و گفت

 .لبل از اینکه بتونن،نجاتش میدیم_

زبونم بند اومده بود،ضربان للبم انمدر باال بود که حس میکردم االنه که للبم از سینه بزنه 

 :بیرون!الینا که تا اون لحظه ساکت بود گفت

 !ید هرچه سریع تر آرشا رو پیدا کنیمبا_
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 چطوری؟_

 :الینا موبایلش رو از جیب شلوارش بیرون کشید و گفت

 !باید با والدمیر تماس بگیرم_

 اون دیگه کیه؟_

 :لبخندی زد و گفت

 !یه دوست_

چشم هام رو توی کاسه چرخوندم و صاؾ نشستم.اعصابم به شدت بهم ریخته بود،حاال دیگه به 

 .اشتم،حتی آرادهمه چیز شک د

الینا با زبان ؼریبه ای شروع به حرؾ زدن کرد که حدس میزدم زبان روسی باشه.بعد از چند دلیمه 

 :لطع کرد و گفت

 .برو هتل پاک پالزا_

آراد آدرس رو روی جی پی اس ماشین وارد کرد و بعد به سمت هتل پالزا رفتیم.هتل معروفی 

دیم به لندن سفر کنیم،دنبال یه هتل خوب میگشتم و به بود،یادم میاد یکبار که تصمیم گرفته بو

 .خاطرش کل اینترنت رو زیر رو کرده بودم.ولی خب نتونستیم بریم،ولی حاال داشتم به اونجا میرفتم

ام اعضای حلمه چطور خرجشون رو درمیاوردن،چون من که دیده بودم هیچ مبرام سوال بود که ت

 !ل باشنکدومشون بیرون از للعه به کاری مشؽو

 !آراد_

 جانم؟_

 هزینه ی این سفرا و هزینه للعه و کال هزینه کارایی که میکنید،از کجا تامین میشه؟_

 :با تعجب بهم نگاه کرد و گفت

 تا االن نمیدونستی؟_

 :شونه ای باال انداختم و گفتم

 !نه_

 :آراد آینه هارو چک کرد و بعد از اینکه توی مسیر دلخواهش لرار گرفت گفت

توی کشور های مختلؾ و شرکت های بزرگشون سهام دارم.بمیه اعضا هم همینطور،الوند یه من _

شرکت بزرگ و معروؾ توی بریتانیا داره که بیشتر هزینه های خودش از اونجا تامین میشه!ما 

زندگی اجتماعی هم داریم،لی خب بیشتر سرمایه گذاری میکنیم تا کمتر توی دید عموم باشیم.متوجه 

 میشی؟

 آره،ولی ماها چی؟_

 !شما هم سهام دارین دیگه_
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 چطوری؟_

ولتی به دنیا اومدید،براتون سهام خریدن.ما اصیل زاده ایم و ثروت هنگفتی توی خانواده هامون _

 !دست به دست میشه

سرم نبض میزد،برای چند دلیمه تونستم از افکار درهمم فاصله بگیرم ولی حاال دوباره همشون 

 یی لرار بود سرمون بیاد!برگشته بودن!چه بال

ولتی به چند ماه پیش فکر میکنم،تازه متوجه میشم چه زندگی آرومی داشتیم و به خاطر چه مسائل 

 !ساده و پیش پا افتاده ای خودمون رو عذاب میدادیم

نمیدونم چند دلیمه توی افکارم ؼرق بودم که با دستی که روی بازوم نشست به خودم اومدم.به آراد 

 :دم.پرسیدنگاه کر

 خوبی؟_

سری تکون دادم و به اطرافم نگاه کردم.جلوی هتل مجلل و زیبایی ایستاده بودیم،آراد کمربندش رو 

 :باز کرد و گفت

 !بریم_

از ماشین پیاده شدیم،مرد متشخصی سوویچ ماشین رو از اراد گرفت و با هم وارد هتل شدیم.اگه در 

هتل رو برانداز میکردم ولی حاال فمط میخواستم شرایط عادی بود،تمام جزئیات و زیبایی های 

 .شخص مورد نظر و پیدا کنیم تا بتونیم زودتر به بهین برسیم

الینا برای شخصی دست تکون داد و با لبخند به سمتش رفت.مردی با لد متوسط،پوست به شدت 

هم لابل  سفید و موها و ریش های به شدت طالیی که با چشم های آبی پررنگی که از این فاصله

 .دیدن بود،آؼوشش رو به روی الینا باز کرد

الینا توی آؼوش مرد خزید و لبخند زیبایی زد.مرد به زبان خودش شروع به صحبت کرد که الینا 

چیزی بهش گفت.مرد با تعجب به من و آراد نگاه کرد.سری براش تکون دادم که به زبان فارسی 

 :گفت

 !خوش آمدید_

ت داد.به سمت من برگشت و دستش رو دراز کرد.ولتی دستم رو توی لبخندی زد و با آراد دس

 .دستش گذاشتم کمی خم شد و بوسه ای به پشت دستم زد

 !لیدی_

 .لبخندی بهش زدم،با احترام دستم رو ول کرد و به صندلی ها اشاره کرد

 !لطفا بنشینید_

نشستم،ارنجش رو به  و خودش روی صندلی تک نفره ای نشست.کنار الینا و رو به روی والدمیر

 .دسته های صندلی تکیه دادو دست هاش رو توی هم لالب کرد

 خب،الینای عزیزم،دوست هات رو بهم معرفی کن و بگو چه کمکی از دستم بر میاد؟_

 :الینا نگاهی به آراد انداخت و با کمی مکث گفت
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 !آراد آریا،جادوگر و عضو سابك حلمه رادین و آشا_

 :و خودش رو عمب کشید.الینا به من اشاره کرد و ادامه داد والدمیر کمی اخم کرد

 ...رامش حمیمی،جادوگر و عضو حلمه فعلی_

 :والدمیر دستش رو باال آورد و گفت

 صبر کن ببینم،یه حلمه جدید؟_

 :الینا سری تکون داد و گفت

 !و من هم عضو این حلمه ام_

 .والدمیر بیشتر اخم کرد و دستی به ریش بلندش کشید

 !میدونستم حلمه جدیدی به وجود اومدهن_

 !هیچ کس نمیدونه_

 :توجهش بهم جلب شد.نگاه نافذش رو توی چشم هام انداخت و پرسید

 و چرا لیدی رامش؟_

 !جادوگر اژدها اینطور خواست_

 اما برای چی؟_

 :الینا احساس کرد باید توضیح بده،به همین خاطر گفت

 !والدمیر آلفای گرگینه های لندنه_

 :دمیر نگاه تحسین آمیزش رو به الینا دوخت و گفتوال

 !ممنونم که معرفیم کردی_

 :دوباره به من نگاه کرد و ادامه داد

چرا این موضوع رو از دنیا پنهان کردید؟میدونی چند تا از گله های ما منتظر بودند تا شما _

 برگردید؟

 :گیج شده بودم،اخم هام رو تو هم کشیدم و گفتم

 ون نمیشم،مگه جادوگرها با گرگینه ها دشمن نیستن؟متوجه منظورت_

 :الینا سریع گفت

یکی توی این سالها سعی کرده جادوگران اژدها رو از بین ببره و موفك هم بوده،به همین خاطر _

 .اونها چیزی از دنیای این بیرون نمیدونن والد

 :گفتحاال والدمیر بود که گیج بهمون نگاه میکرد.بعد از کمی مکث با بهت 

 منظورت اینه که یکی از بین خودشون جادوگران اژدها رو از بین میبره؟_
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 .الینا سری تکون داد و لیافه ی والدمیر در هم شد

 !چه حمارتی_

 :کمی مکث کرد و ادامه داد

یکی این بیرون هست که به تمام رهبران فشار میاره تا به میل اون رفتار کنن،تا االن سراغ من _

بران لدرتمند همگی مجبورند برای اون کار کنند.میگن اون ادم یه جادوگر خیلی لویه نیومده ولی ره

و استراتژی جالب هم داره.توی این سالها خیلی از ماها منتظر بودیم حلمه جدید تشکیل بشه،خیلی 

های دیگه هم مثل ما چشم انتظار شما هستن.نمیفهمم چرا خودتون رو از ما پنهان کردید!اون 

ل لدیم بود که گرگینه ها برای تریح انسان هارو شکار میکردند و خون آشام ها برای دشمنی ما

تفریح و تؽذیه اون هارو میکشتن.االن همه چیز عوض شده،ما یاد گرفتیم چطور کنار اسان ها 

 .زندگی کنیم

 :به الینا اشاره کرد و گفت

 خود تو الینا،از چی تؽذیه میکنی؟_

نا فکر نکرده بودم؟اون یه خون آشام بود.حرؾ های والدمیر دلیما چطور تا االن به تؽذیه الی

 برعکس چیزی بود که ما فهمیده بودیم.

پس یعنی تمام این سالها جادوگرها این بیچاره هارو برای هیچی سالخی میکردند؟صدای الینا باعث 

 :شد به جمع برگردم

 !ی بمیه حیوانات خیلی بهترهمن...از خون خرگوش تؽذیه میکنم.مزش رو دوست دارم،از مزه _

 :والدمیر به الینا اشاره کرد و رو به من گفت

 !میبینی،اون دوران خیلی ولته تموم شده_

 :سوالی که ذهنم رو به شدت درگیر کرده بود پرسیدم

پس چرا هنوز بعضی از شماها به راحتی جادوگر هارو میکشید؟من خودم دیدم چطور جادوگرهای _

ادوگرهایی که ترجیح دادن بدون جادو زندگی کنن و کامال در برابر شما بی بیگناه رو میکشید،ج

 !دفاعن

 :نگاه والدمیر پر از ؼم شد.ادامه دادم

چندین بار به خود ما حمله شد و کسایی که حمله کردند همشون خون آشام و گرگینه بودن.بدون _

 ح میکنید؟ذره ای رحم فمط به سالخی کردنمون فکر میکردن.این رو چطور توجی

 .عصبی شده بودم،تمام صحنه های دلخراشی که تا به امروز دیده بودم از جلوی چشمم رد شد

میدونید من مجبور شدم به چند نفر بگم که نتونستم عزیزشون رو نجات بدم؟میدونید چند بار _

 مجبور شدم بدن نیمه جون عزیزان خودم رو به زندگی برگردونم؟

 !تو یه کیمیاگری_

 :این رو با بهت گفت و خودش رو بیشتر عمب کشید.ادامه دادم والدمیر
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 !پس از من نخواید باور کنم که شماها منتظر ماها بودید_

والدمیر کمی مکث کرد،انگار مشؽول فکر کردن بود.الینا دستش رو روی دست سردم گذاشت و با 

بشم.باالخره والدمیر مهربونی چشم هاش رو برای چند ثانیه روی هم گذاشت.کمک کرد یکم آروم 

 :شروع به صحبت کردن کرد

من متاسفم برای رنج هایی که کشیدی،ولی بین همه ما یک سری هستند که ذات بدی دارند.میبینی _

 که یک نفر از بین شما هم توی این ماجرا دست داره،اینطور نیست؟

 :جوابی بهش ندادم و منتظر موندم تا ادامه بده.سری تکون داد و ادامه داد

گفتم که رهبران لدرتمند زیر سلطه اون جادوگرند،طلسم هایی روی اونها اجرا میشه و بعضی از _

اونها هم برای اینکه آدم بکشن نیاز به طلسم ندارن چون ذات پلیدی دارند.من سالهاست که آلفای 

است در گله ام هستم و لسم میخورم که حتی یک نفر از گله ی من به یک انسان آسیب نزده.ما ساله

 .کنار انسان ها زندگی میکنیم،با اونها ازدواج میکنیم و حتی از اونها محافظت میکنیم دخترم

صدالتی که توی نگاه و صداش بود باعث میشد بهش اعتماد کنم.آراد که تا اون لحظه ساکت بود 

 :گفت

 .ما دنبال شخصی به اسم آرشا میگردیم_

 .کردوالدمیر دوباره اخم کرد و به آراد نگاه 

 چرا دنبال اونید؟_

 :آراد کمی جا به جا و گفت

 .بهین،جادوگر اژدها،توی دردسر افتاده_

 چه دردسری؟_

 :اجازه ندادم آراد صحبت کنه

فرهود پدر بهینه و بهین برای پیدا کردن پدرش طلسمی رو اجرا کرد و حاال اونجا گیر افتاده.دو _

ماده کنن و ما به کمک آرشا نیاز داریم تا بتونیم روز دیگه میخوان بهین رو برای تولید مثلشون ا

 .بهین رو از اونجا خارج کنیم

 .والدمیر کامال گیج شده بود.دستی به ریشش کشید و بهم نگاه کرد

پیدا کردن آرشا ؼیرممکنه،همسر آرشا جادوگر لدتمندیه که طلسم محافظ لوی ای داره!شما _

 .نمیتونید آرشا رو پیدا کنید

 :آراد پرسید

 مگه ازدواج بین نژادی ممنوع نیست؟_

 :والدمیر دستش رو توی هوا تکون داد و گفت

 .پسر جان شما توی دنیای چند صد سال پیش گیر کردید_

 :این سوال چه اهمیتی داشت؟سوال اصلی رو لبل از اینکه بخوام من بپرسم،الینا پرسید
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 پس چطور آرشا رو پیدا کنیم؟اون کی ازدواج کرد؟_

 :ندید و گفتوالدمیر خ

 !نشنیدی،گفتم ؼیر ممکنه_

 .بؽض گلوم رو میفشرد،دستم رو روی سرم گذاشتم به صندلی تکیه زدم.بازم در بسته،بازم بن بست

البته فکر کنم بتونید از طریك برادرش و همون طلسم خون،پیداش کنید!البته اگه بتونید برادرش _

 !رو راضی به همکاری کنید

نور امید به للبم تابید.لبخند محوی رو لب های هممون نشست.آراد سریع صاؾ نشستم،دوباره 

 :پرسید

 !کجا میتونیم پیداش کنیم_

 .والدمیر لیافه ی بامزه ای به خودش گرفت و سرش رو خاروند

پیدا کنید.عکسش رو بهتون  London eyes اونو میتونید توی کلوپهای شبانه اطراؾ_

گردید.دوست دارم کمکتون کنم ولی خب،من یک آلفام و میدم،باید دنبال شخصی به اسم آرشام ب

 .کارهایی دارم که باید بهشون رسیدگی کنم

 :الینا بلند شد و ما هم به تبعیت از اون بلند شدیم.والدمیر رو در آؼوش کشید و گفت

 !ممنونم والد،والعا ممنونم_

 London دمیر به سمتوالدمیر به زبان خودش جواب الینا رو داد و بعد از خداحافظی از وال

eyes رفتیم.بهین امیدوارم هرچه زودتر پیدات کنیم! 

*** 

 :الوند

در سنگین پشت بوم رو هول دادم،به شدت نیاز داشتم نفس بکشم.همه چیز بهم ریخته بود و 

 .بیشترین موضوعی که آزارم میداد این بود که کاری از دستم برنمیومد

چپم حس کردم.نگاهم کشیده شد به دستم،اژدهای حرکت چیزی رو توی انگشت حلمه ی دست 

 :سیاهم داشت بهم نگاه میکرد.پوزخندی زدم و گفتم

 توام مثل بمیه فکر میکنی من به درد نخورم،هوم؟_

تکون دیگه ای خورد و لحظه ای بعد حضورش رو درست باالی سرم حس کردم.بالهاش رو باز 

 کرده بود و انگار میخواست خستگی در کنه.

 .و تکون داد و این حرکت تا انتهای بدن سیاه و بزرگش ادامه داشتسرش ر

سرش رو باال گرفت و ؼرش بلندی کرد و بعد از اون آتش بزرگی از دهانش خارج شد.اون هم مثل 

من آشفته بود.جلو رفتم،صورتش رو آورد پایین.درحالی که نوازشش میکردم،صداش توی گوشم 

 :پیچید

 .ین بهت احتیاج داره.خطر و اطرافش حس میکنمتو به درد نخور نیستی،به_
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 :پیشونیم رو روی پوزه ی بزرگش گذاشتم و نالیدم

 .نمیتونم پیداش کنم!من هیچ کاری نمیتونم بکنم،چون هیچ کاری رو بلد نیستم_

پوزه اش رو روی سرم کشید و کمی به عمب هولم داد.از این کارش خندم گرفته بود،دوباره به 

 .ودم رفتم و به انبوه درخت های انتهای محوطه خیره شدمسمت لبه ی پشت ب

 !میتونیم پیداش کنیم،البته اگه بخوای_

حرکت چیزی رو بین درخت ها حس کردم،با تعجب به اون لسمت نگاه کردم ولی چیزی ندیدم.حتما 

 :خیاالتی شدم،دست هام رو پشتم گره کردم و پرسیدم

 چطوری؟_

 دش حمل میکنه اینطور نیست؟بهین جفت با ارزش من رو با خو_

دوباره حرکت چیزی رو حس کردم،جلوتر رفتم و با دلت به اون لسمت خیره شدم.مسافت زیادی 

 .بود و نمیتونستم با جزئیات ببینم اونجا چه خبره

باالخره بعد از چند دلیمه،فردی سیاه پوش که کاله سویشرتش رو روی سرش کشیده بود،با چک 

 .الی درخت ها بیرون اومد کردن اطرافش از ال به

یعنی کی میتونست باشه!چرا لایمکی از جنگل اومد بیرون؟منتظر موندم نزدیک تر بشه تا بتونم 

 .بفهمم کیه

 بهم گوش میدی؟_

تازه یادم افتاد اژدهای به این بزرگی خیلی جلب توجه میکنه،سریع  بدون فوت ولت اژدهام رو 

ی سرم پیچید.پشت ستون روی پشت بوم پنهان شدم و برگردوندم سر جاش که صدای اعتراضش تو

 .بهش نگاه کردم

نزدیک للعه که شد کالهش رو برداشت و دوباره اطراؾ رو دید زد.از رنگ و مدل موهاش 

 .شناختمش،ولی رادمان چرا باید لایمکی از توی جنگل بیاد بیرون؟اصال درک نمیکنم

رادمان از همونجا و به همون شکل بیرون  فکرم مشؽول بود که با دیدن سوده که کمی بعد از

 !اومد،خندم گرفت.انگشت شست و اشاره ام رو روی تیؽه بینیم کشیدم و اجازه دادم اژدهام برگرده

 !کارت خیلی گستاخانه بود_

 !معذرت میخوام_

کنار حفاظ،روی زمین نشستم و سرم رو بین دست هام گرفتم.حالم اصال خوب نبود،چطور ممکنه 

 ژدها باشی و انمدر بی استفاده باشی؟جادوگر ا

 !تو بی استفاده نیستی،همین چند دلیمه پیش گفتم میتونی جفتت رو پیدا کنی_

 :با تعجب بهش نگاه کردم،اخم هام رو کشیدم تو هم و پرسیدم

 منظورت چیه؟_

 :تکونی به سر و بال هاش داد و گفت
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 .یماونا جفت ما هستن و ما میتونیم به راحتی پیداشون کن_

 :عصبانیت زیر پوستم دوید.از جام بلند شدم و گفتم

 چرا این و االن میگی؟_

 .حالت دفاعی به خودش گرفت و ؼرش بلند کرد.به نظر میرسید اون هم عصبانی باشه،اهمیتی ندادم

 این همه مدت میدونستی چطور میتونم برگردونمش و چیزی نگفتی؟_

 !مکمون احتیاج نداشتنخواسته ی جفتم و جفتت بود.اون مولع به ک_

 مطمئنی؟_

کالفه شروع به لدم زدن کردم و دستم رو بین موهام کشیدم.چطور به ذهنم نرسید ازش کمک 

 .بگیرم!از دست خودم به شدت عصبانی بودم

 !من و ببر پیشش_

 .بالهاش رو تکون داد که باد شدیدی به وجود اومد

 !به ولتش میبرمت_

ضارش کردم ولی در کمال تعجب همونجا موند،نفس هام تند شده این رو گفت و به دستم برگشت.اح

 .بود و عصبانیت درحال گسترش توی رگهام باعث میشد سرم سنگین بشه

دستم رو مشت کردم و با تمام وجود به ستون مشت زدم که باعث شد ترک برداره و لحظه ای بعد 

 .با صدای مهیبی شکست و از باالی للعه به پایین پرت شد

 خبرته؟چه _

با همون عصبانیت برگشتم و به برادر عزیزم نگاه کرد،مؽموم و دلمرده به نظر میرسید.موهام بهم 

 ریخته بود و لباسش توی تنش چروک شده بود.

تنها چند ساعت از رفتن رامش میگذشت و دادمهر به این روز افتاده بود،اگه جای من بود چه بالیی 

 !سر برادر کوچولوم میومد

 خوبی؟_

ست هاش رو توی جیب جین تیره اش فرو کرد و شونه ای باال انداخت.آروم به سمتم اومد و بی د

 :ممدمه پرسید

 چرا هیچ ولت دنبال جسد مامان نگشتید؟_

 :جا خوردم،به محافظ تکیه داد و ادامه داد

اما  هیچ ولت تاحاال محبت یه زن رو نداشتم،بازم برای تو مامان بود.تا ده سالگیت اونو داشتی_

 ...من

 .سرش رو پایین انداخت و نفس عمیمی کشید
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بدون رامش نمیتونمفحس بدی دارم.میخوام برم اون بیرون،پیداش کنم و برگردونمش همینجا.توی _

 .اتاق زندانیش کنم و نذارم هیچ جا بره

 :دستی به صورتش کشید و با صدای ؼمگینی گفت

 !کوفتیم ادامه بدماگه طوریش بشه،نمیدونم چطور میتونم به زندگی _

 :دستم رو روی شونم گذاشتم و با خنده گفتم

 !چیزیش نمیشه پسر،اینا انگار خانوادگی جون سختن_

لبخندش هم ؼمگین بود.سرش رو برای چند لحظه پایین انداخت،بعد از مکث کوتاهی سرش رو باال 

 :گرفت و گفت

 یه چیزایی این وسط میلنگه،تو اینطور فکر نمیکنی؟_

 :ن دادم که ادامه دادسری تکو

نمیدونم اگه دخترا نبودن چه بالیی سرمون میومد.فکر کنم ما هم به سرنوشت حلمه های لبل دچار _

 !میشدیم

هیچ ایده ای نداشتم.سرم رو باال گرفتم و به آسمون نگاه کردم،حاال که فهمیدم میتونم با اژدهام 

 .بهین رو پیدا کنم بی لرار تر شده بودم

 !ون یه چیزایی میگفت،گفت اگه دیدمت بهت بگم یه سر بهش بزنیراستی همای_

 .سری تکون دادم و دستی به صورتم کشیدم

 !پس من میرم پایین_

 !سری تکون داد و پشتش رو بهم کرد.امیدوارم همه چیز به خیر بگذره

*** 

 :سوده

رتا دور حفاظ رو لبه های سویشرتم رو از دو طرؾ کشیدم و بعد از رادما از جنگل رفتم بیرون.دو

با هم چک کردیم،به جز لسمتی که من تونستم ازش رد بشم،یه لسمت دیگه هم آسیب دیده 

 .بود.حدس میزدم کار کی باشه،باید حواسم رو جمع میکردم

سریع وارد للعه شدم و به سممت اتالم رفتم،رادمان اونجا منتظرم بود.ولتی در اتاق رو باز کردم با 

 :ه رو شدم.دست به سینه به میز تکیه داده بود،ابرویی باال انداخت و گفتنگاه اخم آلودش رو ب

 !منتظرم_

 :خواستم طفره برم که انگار دستم رو خوند

 !سوده،یک راست میری سر اصل مطلب_

تکیه اش رو برداشت و حمیمتا اخمش وحشتناک بود.دست و پام رو گم کرده بودم.دست هام 

 .نگاه نکنممیلرزید،سعی میکردم به چشم هاش 
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 !سوده_

 .خب...نمیدونم از کجا شروع کنم_

 .نزدیک تر شد،سرش رو به لدری پایین آورد تا جلوی صورتم لرار گرفت

 از همونجایی که من نمیدونم چطوره؟_

 !با کمی مکث بهش نگاه کردم،نگاهش عصبانی بود ولی سعی میکرد آروم باشه

 میشه بشینیم؟_

 :تدست هاش رو از هم باز کرد و گف

 !بشینیم_

نفس عمیمی کشیدم و سعی کردم لرزش دست هام رو مهار کنم.آروم روی تخت نشستم،رادمان جلوم 

 :نشست و با همون اخم گفت

 !دیگه نمیتونم تحمل کنم این بی اعتمادیتو سوده_

 ...موضوع بی اعتمادی نیست_

 :وسط حرفم پرید و گفت

یزی ازت نپرسیدم ولی االن،تو این پس چیه؟این چند ولت دندون رو جیگر گذاشتم و چ_

 !شرایط،نمیتونم تحمل کنم سوده

 !باشه،میگم.فمط اروم باش_

دستی به صورتش کشید و به تاج تخت تکیه داد.دوباره نگاهش روی من نشست،سرم رو پایین 

 انداختم و شروع به حرؾ زدن کردم.

جرات نگاه کردن بهش رو همه چیز رو گفتم،از ماجرای ریتا تا رفتن آراد و رامش و الینا!

 !نداشتم.حك داشت ناراحت باشه

 !خدای من_

 .از گوشه چشم دیدم که دست هاش رو روی دهنش گذاشت و با بهت بهم نگاه کرد

 میدونی چیکار کردی؟_

 :جوابی بهش ندادم که با یک حرکت سریع جلو اومد و بازوهام رو بین دست هاش گرفت.ؼرید

 تو خطره سوده،میفهمی؟ میدونی چیکار کردی؟ون هممون_

از این که انمدر ترسو بودند حالم بهم میخورد،به ضرب خودم رو از بین دست هاش بیرون کشیدم و 

 :فریاد زدم

تا کی میخواید بترسید؟یه نفر باید یه کاری میکرد که شماها از انجامش وحشت دارید.آره من جون _

 .ه رو از بین ببرمهمه رو به خطر انداختم تا خطری که همیشه همراهمون
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 :با انگشت اشاره ام دوبار به شمیمه ام زدم و ادامه دادم

من و خواهرام عمل داریم،چیزی که تو این سالها شما یک اپسیلونش زو خرج نکردید.پس آره،من _

 .جون خودم و هرکس دیگه ای که الزم باشه رو به خطر میندازم تا آینده رو تضمین کنم

ل زده بود،برام مهم نبود چون منم در حد مرگ عصبی بودم.حرؾ حك با اخم وحشتناکش بهم ز

 جواب نداشت،پوزخندی بهش زدم و ازش رو گرفتم.

 :نفس عمیمی کشیدم و سعی کردم خودم رو آروم کنم.صداش هنوز هم رگه هایی از عصبانیت داشت

 !میرم یکم هوا بخورم_

 .کردم پشت پنجره ایستادم و دست هام رو روی سینه به هم لالب

 !به سالمت_

 !در اتاق رو محکم به هم کوبید که باعث شد توی جام بپرم.پسره ی کله خر

حفاظ للعه ترمیم شده بود،رادمان توی این کار بهم کمک کرده بود.به انبود درختان بی برگ زل زده 

 بودم که یکی با لباس سیاه از بین درخت ها بیرون اومد،اطرافش رو نگاه کرد و بعد نگاهش

 .مستمیم روی من نشست

ترس بدی توی دلم افتاد و یک لدم به عمب برداشتم.همونجا ایستاده بود و بهم نگاه 

 میکرد،صورتش مشخص نبود.

ضربان للبم باال رفته بود،نمیتونستم ازش چشم بردارم.آروم شروع کرد به لدم زدن،بعد از چند ثانیه 

 .ه تمریبا داشت میدویدلدم هاش سریع تر شد و لحظه ای بعد به سمت پنجر

 

به معنای والعی کلمه وحشت کردم،تا رسیدنش به دیوار حرکتش رو دنبال کردم و بعد دیگه نتونستم 

 .ببینم کجا رفت.چند لدم دیگه از پنجره فاصله گرفتم،نفس هام تند شده بود

تاق با همه چیز توی یک لحظه اتفاق افتاد،انگار همه چیز روی دور کند حرکت میکرد،پنجره ا

صدای بدی شکست،شیشه های شکسته شده به سمت صورت و بدنم پرتاب شد و جسم سیاهی وارد 

 .اتاق شد

لحظه اخر تونستم دستم رو محافظ صورتم کنم ولی به هرحال سوزش بریدن شیشه رو توی جای 

 جای بدنم حس کردم.

عت از روی زمین به محض اینکه دستم رو برداشتم،گلوم اسیر دست سردی شد و من رو به سر

 :بلند کرد.صداش باعث میشد ترس به جون آدم بیوفته

 !زود پیدات کردم کوچولو_

سرش رو کج کرد و از زیر کاله سویشرت مشکیش بهم زل زد.چشم های لرمزش گویای همه چیز 

 .بود،نفس کم آورده بودم

اختالل درست کردی میخوام بدونی که من نمیخوام بکشمت،ولی مجبورم!تو توی کارای باال دستی _

 !خانوم کوچولو
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 .حرفاش بیشتر گیجم میکرد،دستم رو روی دست سردش گذاشتم

 !اگه نکشمت،اونا لیلی رو میکشن_

خدای من،اون اصال چطور تونست از حفاظ بگذره؟یک لحظه چیزی توی ذهنم جرله زد،حسین!االن 

 .بکشم کجا بود؟مرد رو به روم گلوم رو طوری گرفته بود که میتونستم نفس

 !من متاسفم،مجبورم_

 :دندون های بزرگش پدیدار شد و باعث شد نفسم تو سینه حبث بشه.دوباره تکرار کرد

 !مجبورم_

این بار صداش دورگه شده بود و خوؾ بیشتری داشت.لبل از اینکه دندون هاش رو توی گردنم فرو 

 :کنه،تمام توانم رو جمع کردم و گفتم

 !وایسا_

 :هام داغ شد.بریده بریده گفتم کمی مکث کرد،کؾ دست

 !کسی...که...بهت...گفته...این...اینجوری...من رو...بکشی_

اوه خدایا،بدجور نفس کم آوردم.کمی تمال کردم،نمیدونم چطور میتونست توی نور روز دووم 

 :بیاره.کمی دستش رو روی گلوم شل کرد،هوا رو بلعیدم و گفتم

 !اگه خونم رو بخوری میمیری_

 :شتر شل شد.سرش رو پایین انداخت و زمزمه کرددستش بی

 !میدونم_

 !دستش هنوز هم راه نفسم رو تنگ میکرد ولی نه مثل اولش

 !باید بکشمت تا بتونم اونو زنده نگه دارم_

 کی؟_

 .دوباره با چشم های سرخش از زیر کاله بهم زل زد

 !دختر کوچولوم رو_

 :گفتم دستش دوباره محکم شد.محکم به دستش چنگ زدم و

 نباید...این کارو...بکنی؟_

 .من رو چرخوند و کمرم رو محکم به دیوار کنار پنجره کوبید.نفسم بند اومد،ناله ای کردم

 !لطفا_

 !من مجبورم،متاسفم_

میتونستم راحت از پسش بربیام ولی به نظر میرسید زندش بیشتر نفع داشته باشه،پس باید لانعش 

 .میکردم که آروم باشه
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 !وش کن!لطفابهم...گ_

 .دوباره سرش رو پایین انداخت.دستش یکم شل شد،انگار توی جنگ درونی با خودش بود

 !میتونم...کمکت کنم_

 :دستش رو از روی گلوم برداشت و با صدای ؼمگینی گفت

 !نمیتونم،نمیتونم بهت آسیب بزنم_

باشه و ازکشتنم با بهت بهش خیره شده بودم،خدایا باورم نمیشد یک خون آشام جلوم ایستاده 

 اجتناب کنه.

دستی که دور گردنم بود رو کنار سرم روی دیوار گذاشت و سرش رو پایین انداخت.فاصله کمی با 

 .گردنم داشت،احساس کردم داره گریه میکنه

 :خدای من،اصال باورم نمیشد،آروم دستم رو آوردم باال و گفتم

 کی مجبورت کرد؟_

 ...اونا...هممون مجبوریم_

یبی توی گوشم پیچید که باعث شد صدای جیػ بلندم توش گم بشه.گوشم برای چند دلیمه صدای مه

نمیشنید و گیج به مردی که روی زمین سموط میکرد خیره شدم.لحظه آخر کالهش کنار رفت و 

 .صورتش رو دیم که از اشک برق میزد

گاهم رو از خاکستر لبل از اینکه روی زمین بیوفته تبدیل به خاکستر شد،هنوزم سرم گیج بود.ن

 معلك مرد گرفتم و به ممصر این لتل خیره شدم که با الوند چشم تو چشم شدم.

شات گان به دست،با اخم های همیشگیش.رادمان پشت سرش وارد اتاق شد،حرکت مایع گرم رو از 

 .کنار گوشم حس کردم

اه کردم.لرمزی خونم دستم رو باال آوردم و به گوشم رسوندم،بعد از لمس کردن گوشم به دستم نگ

توی ذوق میزد،لبل از اینکه از هوش برم،رادمان رو دیدم که با بهت به سمتم دوید  بعد دیگه هیچی 

 .نفهمیدم

*** 

 :بهین

گوشم رو چسبوندم به در،هیچ صدایی نشنیدم.کالفه شده بودم،چند ساعتی از رفتن ادوارد میگذشت 

 و هنوز هم خبری ازش نشده بود.

،هم کالفه شده بودم.دلشوره بدی گرفته بودم،هیچ صدایی از هیچ جا به گوش هم نگران بودم

 .نمیرسید و همین خیلی عجیب بود

نمیدونم چند دلیمه اونجا ایستادم و گوش کردم که با شنیدن صدای پایی سریع عمب رفتم و با ذوق 

 به در خیره شدم.
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وی لبم ماسید،مرد درشتی جلو اومد لبخند محوی روی لبم نشست،در سلول با شتاب باز شد.لبخند ر

 .و موهام رو دور انگشت هاش پیچید

از درد نفسم بند اومد.دستم رو روی دستش گذاشتم و از درد ناله کردم.انمدر موهام رو کشید تا 

 سرم کنار گوشش لرار گرفت.

فمط نوک انگشت هام روی زمین بود.عرق سردی روی تنم نشست،پوست سرم به گزگز افتاده 

 ..صداش وحشت به تنم انداختبود

 کارت به جایی رسیده که پسرم رو علیه من میشورونی هرزه کوچولو؟_

موهام رو بیشتر کشید و که باعث شد فریاد دردمندی بکشم.توی یک حرکت سریع من رو به سمت 

در آهنی پرت کرد که سرم به شدت به لبه ی در برخورد کرد.دیدم تار شد،درد وحشتناکی توی کل 

 .م پیچیدتن

 انگار هوا برت داشته که مهمی،فمط با کتک خوردن رام میشی مگه نه؟_

 :خودم رو کنار در جمع کردم و زانوهام رو توی بؽلم کشیدم.لمد محکمی به پهلوم زد و فریاد کشید

 به چه جراتی به خودت اجازه دادی با پسر احمك من هم کالم شی؟_

رد توی خودم میپیچیدم.دلم میخواست از جادوم استفاده کنم خدایا کمکم کن.روی زمین افتادم و از د

و همین لحظه از زندگی سالطش کنم،ولی نمیخواستم تمام زحماتم به باد بره.پس باید خودم و کنترل 

 .میکردم

به سمتم اومد و دستش دوباره توی موهام پیچید،همون لحظه تصمیم گرفتم ولتی از دستشون 

 :زنم.از موهام گرفت و بلندم کرد.من رو دنبال خودش کشوند و گفتخالص شدم موهام رو از ته ب

 .اگه به خاطر تو پسرم رو از دست میدادم،همینجا کارت و تموم میکردم_

نمیتونستم درست راه برم،تا برسیم به اتاق فرهود بارها زمین خوردم.در اتاق فرهود رو باز کرد و 

 من رو پرت کرد تو اتاق.

 آورد و ولتی به من نگاه کرد اخم هاش رو کشید تو هم.از پشت میزش بلند فرهود نگاهش رو باال

 :شد و ؼرید

 چه ؼلطی داری میکنی؟مگه نگفتم کسی حك نداره بهش دست بزنه؟_

اوه،چه لحظه ی احساسی ای.پدرم ازشون خواسته بود تا این چند ولت من رو کتک نزنن.کنارم 

 .کم نکرد بتونم بشینم.پوزخند تلخی روی لب هام نشستایستاد و نگاه گذرایی بهم انداخت،حتی کم

 !هرزت میخواست از طریك پسرم ازم حرؾ بکشه_

اخم فرهود بیشتر شد،اخمش شبیه سوده بود.با هر جون کندنی بود تونستم یکم خودم رو جمع کنم 

 :و بشینم.به سمتم خم شد و چونم رو توی دستش گرفت که آخم هوا رفت.اهمیتی نداد و گفت

 !راست میگه_

 :به زور تونستم این چند کلمه رو بگم
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 !من...نمیدونم...از...چی...حرؾ میزنه_

 :چونم رو ول کرد و رو به مرد گفت

 !خودم به این موضوع رسیدگی میکنم.میتونی بری_

مرد نگاه وحشتناکی بهم انداخت و از اتاق رفت بیرون.فرهود بعد از کمی مکث دوباره به سمت 

 :صدای خشک و سردی گفت میزش رفت و با

 !پاشو خودت رو تمیز کن_

 :والعا؟نمیدونستم چه واکنشی نشون بدم.بی اراده پرسیدم

 من والعا دختر توام؟_

 .کاری که داشت انجام میداد رو متولؾ کرد و بهم نگاه کرد

 راهی که باهاش تونستی من و پیدا کنی به انداره کافی لانع ات نمیکنه؟_

لمه زد،اینهمه بی رحمی و بی تفاوتی از یه پدر بعید بود.هك همم اتاق رو اشک توی چشم هام ح

 پرکرد،در کمال تعجب هیچ اثری روش نداشت.

چرا هنوز تعجب میکنم؟چرا نمیتونم باور کنم این مرد،همون مردیه که با ترس من و مادرم رو 

 .فراری داد؟سردم بود و احساس ضعؾ میکردم

 !بسه دیگه_

دم رو نادیده گرفتم و به کمک صندلی کنارم ایستادم.با دست به لسمتی اشاره کرد آره،دیگه بسه.در

 :و گفت

 .برو اونجا،خودت رو تمیز کن.یه دست لباس هم اونجا هست_

پوزخندی زدم و به سمتی که گفته بود رفتم.پاهام میلرزید،در رو باز کردم و وارد سرویس بهداشتی 

 ن شد.شدم.به در تکیه دادم و اشک هام روو

پاهای لرزونم رو تکون دادم و جلوی روشویی ایستادم.سرم رو باال گرفتم و از دیدن خودم توی آینه 

 .شوکه شدم

استخوان ترلوه و کتفم به طرز وحشتناکی بیرون زده بود،زیر چشم هام کبود و گود رفته بود.زخم 

 بزرگی روی پیشونیم بود و موهام به طرز بدی توی هم پیچیده بود.

این مدت،اصال نتونسته بودم یه دوش بگیرم.روی بازوهام خون خشک شده بود،روی گردن و  توی

 .سینه ام هم همینطور

نگاهم رو از آینه گرفتم و با چشم دنبال دوش گشتم.دست هام میلرزید،لباسم رو با بدبختی درآوردم. 

 به سمت دوش آب رفتم و بازش کردم.

 .م رو زیر دوش کشیدم که آه از نهادم بلند شدمنتظر موندم تا آب گرم بشه،تن لرزون

تن رنجورم طالت ضربات لطره های آب رو هم نداشت.دوباره اشک هام روون شد،تو این مدت 

 دیوونه نشدنم یه هدیه بود.
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با هر زحمی که بود خودم رو .اگه برای هدفم نبود تا حاال هزار بار خودم و خالص کرده بودم

 اب بیرون اومدم سرما احاطه ام کرد. شستم،به محض اینکه از زیر

به سمت لفسه توی سرویس رفتم،لباسی که ولتی به اینجا اومدم تنم بود رو توی لفسه ها پیدا 

 !کردم.کی اهمیت میداد که چه کسی لباسم رو عوض کرده بود

تی سریع هودی و جین مشکیم رو برداشتم و تنم کردم.دیگه به آینه نگاه نکردم،با سریع ترین سرع

 که دردم بهم اجازه میداد سرویس رو ترک کردم.

 .فرهود همونجا نشسته بود و مشؽول کار خودش بود

 .تا فردا شب دردسر درست نکن_

 :جوابی بهش ندادم.سرش رو باال آورد و گفت

 شنیدی چی گفتم؟_

فمط تونستم سری تکون بدم،دلم نمیخواست باهاش حرؾ بزنم.روی صندلی نشستم و به اطراؾ 

 .اهی انداختمنگ

 کتابا چطور بود؟_

انگار آب یخ ریختن سرم،با بهت و تعجب بهش نگاه کردم که از پشت عینکش بهم زل زده 

 :بود.پوزخندی زد و گفت

 فکر میکنی من احممم؟_

 ...من_

در اتاق باز شد و ادوارد اومد تو،زیر چشم چپش به شدت کبود بود.کنار لبش پارگی بزرگی به چشم 

 .ش رو ازم دزدید و به در اتاق تکیه دادمیخورد،نگاه

 !بیا جلوتر_

 !دلم از دیدنش ریش شد،کی این بال رو سرش اورده بود؟

 چی میخواستی بهش بگی؟_

 :سرش رو باال گرفت و گفت

 به کی؟_

 :فرهود با سر به من اشاره کرد و گفت

 .خودت و به اون راه نزن،دیدنت که از سلولش خارج میشدی_

 :صاؾ کرد و گفت ادوارد گلوش رو

 میتونم بپرسم که چه کسی دیده؟_

 فرلی داره؟_
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 .بله!همونطور که میدونید من لراره جانشین پدرم باشم پس عادیه که برام پاپوش درست کنن_

 :فرهود پوزخندی زد و گفت

 یعنی باور کنم به دیدنش نمیرفتی؟_

 !این تصمیم شماست_

 .ینکه انمدر با صراحت صحبت میکرداز اعتماد به نفسش شگفت زده شده بودم.از ا

 صورتت چی شده؟_

 !مربوط به مسائل خانوادگیه_

به طرز شگفت انگیز و مودبانه ای به فرهود گفت بهت ربطی نداره.خندم گرفته بود،ولی خودم رو 

 .کنترل کردم

 میدونی که اگه دروغ بگی چه بالیی سرت میاد؟_

 !میدونم_

 !خوبه_

 .اش رو پشت سرش به هم گره زداز پشت میزش بلند شد،دست ه

اتالی رو برات آماده میکنن که تا فردا اونجا بمونی،ولتی میان بهین رو ببرن،تورو هم میبرن تا _

 رئیس چک کنه راست میگی یا نه!چطوره؟

 :ادوارد با اعتماد به نفس شونه ای باال انداخت و گفت

 !حرفی ندارم،لبوله_

اونهمه درد چطوری سرپا بودم.سرگیجه داشتم،نفس عمیمی  دلشوره ام بدتر شده بود،نمیدونم با

 کشیدم که دنده هام تیر کشید.

 .فرهود دکمه ای رو زد و لحظه ای بعد در اتاق باز شد و دوتا مرد درشت هیکل وارد اتاق شدند

فرهود با سر به من اشاره کرد،یکی از اونها به سمتم اومد و از بازوم گرفت تا بلندم کنه که آخم 

 :وا رفت.فرهود با بیخیالی گفته

 .خودش میاد_

مرد دستش رو از روی بازوم برداشت،فرهود پشتش رو بهم کرد.ولتی از کنار ادوارد رد 

 میشدم،نگاهی به اطرافمون انداخت.

 .یکی از مردها کنارش ایستاده بود،ولی حواسش به فرهود بود

ع دستش رو به سمتم آورد و دستش رو از توی جیب سویشرتش درآورد و توی یک حرکت سری

 .کاؼذی رو به دستم داد.با ترس به اطرافم نگاه کردم و کاؼذ رو توی جیب هودیم فرو کردم

چشمکی بهم زد و بعد من به همراه اون مرد از اتاق خارج شدم.یکم که راه رفتیم،متوجه شدم 

 .دردهام دارن کمتر میشن.لبخند محوی روی لب هام نشست
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 ؟چرا اومدی اینجا_

از سوالش جا خوردم،با بهت بهش نگاه کردم.پوست سفیدش با موهای نارنجیش تضاد بامزه ای 

 .ایجاد کرده بود.بینی متناسب و لبای گوشتی با چشم هایی که میدرخشید

 !امیدوارم برای کمک به ما باشه_

 چطور میتونم کمکتون کنم؟_

 .بشنوهبه اطرافش نگاه کرد،انگار نگران بود کسی حرؾ هامون رو 

 .میدونی که فهمیدی یه چیزی این وسط اشتباهه،امیدوار بودم بتونی به مردمم کمک کنی_

رنگ چشم هاش آبی بود،جوری که دوست داشتی ساعت ها بهش نگاه کنی.در سلولم رو باز کرد و 

 :آروم گفت

 !امیدوارم بدونی چیکار میکنی،خیلیا به تو و گروهت امید بستن دختر کوچولو_

 :به داخل سلول اشاره کرد و ادامه دادبا دست 

 !برو داخل_

باالخره نگاهم رو ازش گرفتم و وارد سلول شدم.در آهنی رو بست،از پنجره کوچیک روی در نگاه 

 .امیدواری بهم انداخت و بعد از کمی مکث رفت

،دست روی زمین کنار دیوار نشستم و سرم رو به دیوار تکیه دادم.دردهام کامال از بین رفته بود

های سردم رو توی جیبم فرو کردم که یادم افتاد ادوارد بهم نامه داده بود.سریع از جیبم بیرون 

 :آوردمش و بازش کردم

متاسفم بهین،نمیدونم از کجا ولی بابا فهمید دارم از زیر زبونش حرؾ میکشم.باید لبل از اینکه از "

ی اینجا اومدنت بیهوده بوده ولی بهت اینجا مارو ببرن فرار کنیم.میدونی االن داری فکر میکن

 .اطمینان میدم از سرنوشتی که بیرون از اینجا منتظرته عالله ای نداری

فردا لبل از اینکه برای بردنت بیان،میام دنبالت.از چند نفر کمک میگیریم.از اینجا میبرمت و بعدش 

 ".بهت کمک میکنم اون عوضی رو پیدا کنی

م و آروم سوزوندمش.نمیدونم چطور فرهود نفهمید که من االن نامه رو توی مشتم مچاله کرد

جادوگر اژدهام و اون پیوند لعنتی رو کامل کردم،توی این مدت اصرار داشت که من جادوگر اژدها 

 .نیستم

همونجا کنار دیوار روی زمین دراز کشیدم،دیگه عادت کرده بودم روی زمین سخت 

 .تراحت کنمبخوابم.پوزخندی زدم و سعی کردم یکم اس

*** 

 :رامش

مردی که پشت بار ایستاده بود و لیوان بلندی رو با دستمال سفیدی خشک میکرد، با سر به گوشه 

 ای از بار اشاره کرد.
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لیافه ی بامزه ای داشت،چشمکی بهم زد که به خودم اومدم و اخم کردم.کؾ دست هام از استرس 

 .عرق کرده بود

شت به ما نشسته بود رفت،دستش رو روی شونش گذاشت و آراد به سمت مرد درشت هیکلی که پ

 مشؽول حرؾ زدن شدند.

با فاصله کمی ازشون ایستاده بودیم،ولی صدای موزیک اجازه نمیداد صداشون رو بشنویم.الینا 

 :دستم رو دور بازوم حلمه کرد،بهم تکیه داد و گفت

 !پیداش میکنیم عزیزم_

آراد دادم.آراد توی چند لحظه چهره اش از درد جمع  سری به تایید تکون دادم و نگاهم رو به

 شد،روی پیراهن مردونه سفیدش نمطه ی لرمزی شروع به بزرگ شدن کرد.

 .دستش رو زیر بینینش کشید و خون ازش جاری شد

آرشام با بهت و ترس از روی صندلی تمریبا افتاد،خشکم زده بود.چه اتفالی داشت برای بهین می 

 .هت به شونه ی آراد زد و چند لدم عمب رفتافتاد؟ آرشام با ب

آراد دستش رو روی صندلی گذاشت و با دست دیگه اش پهلوش رو محکم گرفت.آرشام عمب عمب 

 رفت و بعد سریع از کلوپ رفت بیرون.

دست آراد از روی صندلی ول شد،لبل از اینکه نمش بر زمین بشه خودم رو بهش نشوندم و زیر 

 .بازوش رو گرفتم

 :دستش رو زیر بازوی آراد انداخت و گفت الینا

 !میبرمش تو ماشین،سریع بیا_

به سرعت باد از کنارم گذشت و از کلوپ خارج شد.تپش للبم باال رفته بود،نگرانی توی وجودم 

 ریشه کرده بود.

 :به سرعت پشت سرشون رفتم،الینا کنار ماشین ایستاده بود.به محض اینکه رسیدم پیشش،گفت

 !داره،من میرم یه چیزی گیر بیارم به تو نیاز_

پلک زدم و الینا رفته بود.آراد روی صندلی عمب نشسته بود و دونه های درشت عرق روی 

 :صورتش نشسته بود.سریع کنارش نشستم و گفتم

 چه بالیی داره سر بهین میاد؟_

لی آراد حتی نمیتونست صحبت کنه،چشم هاش رو روی هم فشار گذاشت و سرش رو به پشت صند

 .تکون داد

ولتی کارم تموم شد،دستی به صورتم کشیدم.اشک هام رو پاک کردم  که کسی به شیشه ماشین 

 :کوبید.الینا با لبخند گنده ای از پشت شیشه بهم زل زده بود،با کمی مکث نشست تو ماشین و گفت

 !آدرسش رو پیدا کردم_
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و نگاهی به آدرس انداخت.الینا  آراد دستی به پهلوش کشید و پیاده شد،سریع پشت فرمون نشست

 :دستش رو روی شونه ی آراد گذاشت و گفت

 خوبی؟_

آراد سری تکون داد و با کمی مکث حرکت کرد.نفس عمیمی کشیدم و به خیابون چشم دوختم.توی 

 افکارم ؼرق شدم،ولتی ماشین تولؾ کرد تازه به خودم اومدم.

 .ایستاده بودیمبه اطرافم نگاه کردم،جلوی ساختمان شیک و بزرگی 

 !همین جاست_

آراد این رو گفت و از ماشین پیاده شد.الینا به سرعت پشت سرش رفت،از ماشین پیاده شدم که 

 :صدای الینا رو شنیدم

 !اجازه بده من باهاش حرؾ بزنم_

 :آراد اخم هاش رو کشید تو هم،الینا ادامه داد

 !لباست خونی شده،بهتره اول لباست رو عوض کنی_

ا کمی مکث دوباره به سمت ماشین برگشت،الینا با سر اشاره کرد که همراهش برم.نگاهی به آراد ب

آراد انداختم و از کنارش رد شدم،دست الینا که به سمتم دراز شده بود رو گرفتم و با هم به سمت 

 .خونه ی آرشام رفتیم

و به الینا دادم که پشت در خونه اش،نفس عمیمی کشیدم و زنگ در رو فشار دادم.نگاه مضطربم ر

 :در خونه باز شد و صدای عصبی مردی باعث شد از جا بپرم

 اینجا چه ؼلطی میکنید؟_

 .الینا توی یک حرکت سریع،مشتی به سینه ی آرشام زد که باعث شدم آرشام چند لدم به عمب بره

 .این طرز برخورد با دوتا خانوم متشخص اصال درست نیست_

نه شد،من هم به دنبالش وارد خونه شدم و در رو بستم.آرشام با کؾ به دنبال این حرفش وارد خو

 :دستش سینه اش رو ماساژ داد و با اخم پرسید

 چی میخوای الینا؟_

 :ابروهام باال پرید،آرشام الینا رو میشناخت.آرشام توی صورت الینا خم شد و ؼرید

 .اگه دنبال آرشا اومدی،راهتو بکش برو.اون اینجا نیست_

 :ند لدم عمب رفت ولی خودش رو نباخت،دستی به گلوش کشید و با اخم گفتالینا چ

 !دلیما دنبال آرشا اومدم ولی نه به اون دلیلی که تو فکر میکنی_

 .آرشام ابرویی باال انداخت،صورت زیبایی داشت ولی حس خوبی نسبت بهش نداشتم

 میتونم بدونم چرا دنبالشی؟_

 !خودش از پس ماها برمیادنه،فمط بگو کجاست؟مطمئن باش اون _
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 :دستی به صورتش کشید و با پوزخند نگاهش رو به من داد.با دست بهم اشاره کرد و گفت

 یه جادوگر؟والعا؟_

اخم هام رو کشیدم تو هم،اصال از طرز حرؾ زدنش خوشم نمیومد.الینا چند لدم بهش نزدیک شد و 

 :با حرص گفت

 !فمط بهم بگو کجاست،اونولت منم میرم_

 .ام تخس ابرویی باال انداخت و باز به من نگاه کردآرش

 چرا باید بهتون کمک کنم؟_

احساس کردم باید یکم بهش توضیح بدیم،گلوم رو صاؾ کردم و تا خواستم صحبت کنم پنجره ای که 

 آرشام کنارش ایستاده بود شکست.

آرشام بین دست های لوی همه چیز توی چند ثانیه اتفاق افتاد،آراد از پنجره به داخل پرت شد،گلوی 

 .ای لرار گرفت و به سرعت رنگ صورتش رو به کبودی رفت

از شوک دراومدم و به سرعت آال رو آزاد کردم،دست هام رو به هم کوبیدم و انرژی زیادی رو به 

سمت خون آشامی که گردن آرشام بین دست هاش بود فرستادم.آال به دور پاهاش پیچید و لحظه ای 

 .رگش سر مرد رو بلعیدبعد با دهن بز

با چشم دنبال آراد گشتم،روی زمین افتاده بود و خون آشام درشت هیکلی سعی در خفه کردنش 

 داشت،خواستم به سمتشون برم که الینا با سرعت باورنکردنی خودش رو به آراد رسوند.

الینا به  در همون حین دست هاش رو از هم باز کرد،هزاران روتیل از دستش خارج شدند و لبل از

 .مرد رسیدند و دخلش رو آوردند

با سرعت به سمت آراد دوویدم،ولتی از سالم بودنش مطمئن شدم به سمت آرشام نگاه کردم.دستش 

 :رو روی گردنش گذاشته بود و با بهت به ما نگاه میکرد.ولتی نگاهم رو دید،گفت

 این چطور ممکنه؟_

نشست و الینا تمریبا روی زمین ولو  دستی به سرم کشیدم و روی زمین نشستم،آراد صاؾ

 .شد.همونطور که گفتم،نیاز به توضیح داشت

*** 

 :الوند

دست هام رو پشت سرم به هم لالب کرده بودم و از پنجره به بیرون زل زده بودم،دادمهر کنارک 

ایتاد و دستش رو روی شونم گذاشت.نیم نگاهی بهش انداختم و دوباره نگاهم رو به منظره ی پشت 

 .نجره دوختمپ

 !الوند_

 .با صدای ضعیفی که از سوده بلند شد،به سمت برگشتم

 الوند احمك...کجاست؟_
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اخم هام بی اراده توی هم کشیده شد،کی میخواست یاد بگیره به من احترام بذاره؟تا چشمش بهم 

 :افتاد،فریاد زد

 نه جمع شه؟چطور میتونی انمدر احمك باشی؟این حجم از حمالت چطور توی یه آدم میتو_

 :دیگه بس بود،چند لدم جلو رفتم و با لحنی که چندان مناسب نبود ؼریدم

 !مثل آدم حرؾ بزن_

 :از روی تخت بلند شد،توی صورتم ؼرید

 آدم نمیبینم که بخوام مثل آدم حرؾ بزنم.به چه حمی کشتیش؟_

 .منظورش رو نمیفهمیدم،یک لدم عمب تر رفتم و با بهت بهش زل زدم

 به خورده؟به جای تشکرته؟به سرت ضر_

 :مشت محکمی به سینه ام زد که باعث شد لدم دیگه ای به عمب برم.به دنبال این کارش فریاد زد

تعجبی نداره که هیچی از چیزایی که اطرافت میگذره نمیدونی،به این فکر کردی که چرا بهین تنها _

طر بندازن؟اونم درحالی که تو،مثل رفته؟که چرا رامش و آراد و الینا باید برن و جونشون رو به خ

 همیشه،از هیچ کدومش خبر نداری؟تاحاال به این فکر کردی که شاید تو آدم لابل اعتمادی نیستی؟

 :بدون توجه به این که با حرفاش ؼرور و شخصیتم رو هدؾ گرفته،به حرفاش ادامه داد

ون عزیزاش اینجا اون خون آشام بی دفاعی که با بی رحمی تمام کشتیش،فمط به خاطر ج_

بود.همیشه به جای حل کردن مسئله سعی میکنی صورت مسئله رو پاک کنی،به خاطر همینه که 

 .هیچ کس بهت اعتماد نمیکنه و همه به تنهایی کاراشون رو انجام میدن

 منظورت چیه که بخاطر عزیزاش اینجا بوده؟_

زده بود،با کمی مکث نگاهش رو ازم دادمهر با این سوالش نجاتم داد،سوده هنوز با اخم به من زل 

 :گرفت و گفت

 .یکی هست که خون آشام ها و گرگینه هارو مجبور میکنه تا براش کار کنن_

 از کجا میدونی؟_

 :دوباره نگاه وحشیش رو به من دوخت و گفت

 .اون بدبختی که کشتیش،ازم کمک خواست_

 .اون داشت تورو میکشت_

 :ه عمب رفتمبا صدای جیػ مانندش یک لدم دیگه ب

اون فمط داشت کمک میخواست احمك،اگه میخواست منو بکشه خیلی راحت میتونست این کارو _

 !بکنه

 :دستش رو به سرش گرفت و روی تخت نشست.نالید

 .این همه سال تو اشتباه بزرگی بودین و آدم های اشتباهی رو از بین بردید_
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 :وی هم و گفتمهنوزم متوجه منظورش نشده بودم.اخم هام رو کشیدم ت

 ...یعنی میگی اون عوضیایی که مادرم رو کشتن_

 :وسط حرفم پرید و گفت

 اونا مجبورن میفهمی؟اگه بهت بگن من و بکش وگرنه دادمهر رو میکشن چیکار میکنی؟_

 ...کار درست ر_

 :دوباره وسط حرفم پرید و گفت

 .کمتر چرت و پرت بگو الوند_

 :دادمهر پرسید

 ؟میدونی رامش کجاست_

 :سوده نگاهش رو دزدید و آروم گفت

 !رفته دنبال جواب_

 :رادمان کنار سوده نسشت و با کمی مکث پرسید

 کسی حسین رو ندیده؟_

هنوز اتفالاتی که افتاده بود رو درک نکرده بودم،نیاز داشتم یکم تنها باشم.با حرؾ سوده دوباره 

 :حواسم بهشون جمع شد

 !اسمون بهش باشهآراد گفت حسین طلسم داره،باید حو_

 چه طلسمی؟_

 :چشم هاش رو تو کاسه چرخوند و گفت

 !ولت نشد بهم بگه_

این رو گفت و چشم هاش رو توی کاسه چرخوند.نفس عمیمی کشیدم و سعی کردم آروم باشم،به 

 .آراد اعتماد نداشتم ولی چاره ای نبود

کل زندگیم دنبال یه دروغ نمیتونستم باور کنم که حك با سوده باشه،این به این معنی بود که 

 بودم.یعنی کل زندگیم دروغ بوده و من کل زندگیم دنبال هدؾ های اشتباهی بودم.

دستی بین موهام کشیدم و نگاهم رو ازشون گرفتم.درحالی که از اتاق بیرون میرفتم،رادمان رو 

 :مخاطب لرار دادم

 !راد،یه سر به همایون بزن.حسین و پیدا کنید_

شدم و به سمت اتاق بهین رفتم.داشتم دیوونه میشدم،نمیدونم چطور این چند ماه  و از اتاق خارج

 .رو طالت آورده بودم.از همه بدتر اینکه هیچ کاری از دستم برنمیومد
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وارد اتاق بهین شدم و طبك عادت این چند ولت،مستمیم به سمت تختش رفتم و دراز کشیدم.بوی 

 .زم میتونستم تو للبم حسش کنمعطر تنش از روی تخت پریده بود ولی هنو

چشم هام رو بستم،باید تصمیم میگرفتم،که روی اعتمادات خودم بمونم یا چیزی که بمیه میگفتن رو 

 .باور میکردم.سرم از درد نبض میزد،دستی روی شونم نشست

با شوک چشم هام رو باز کردم،برگشتم که با حسین چشم تو چشم شدم.لطره اشکی از گوشه 

،تا به خودم بیام،دستش رو باال آورد و لبل از اینکه گرد طالیی رو توی صورتم فوت چشمش چکید

 :کنه،گفت

 !متاسفم_

گرد طالیی رو نفس کشیدم و لحظه ای بعد تصویر ؼرق در اشک حسین تار شد،سینه ام سوخت.لبل 

 .از اینکه بتونم اژدهام رو آزاد کنم از هوش رفتم

سختی نفس میکشیدم و حرکت دونه های درشت عرق رو توی سرم احساس سنگینی میکردم،به 

 .روی پوستم حس میکردم.هرلدر که تالش میکردم چشم هام رو باز کنم،نمیتونستم

چند بار سعی کردم،ولتی دیدم کاری از پیش نمیره بیخیالش شدم.زمزمه آرومی باعث شد روی 

حسین،یک جمله رو تکرار شنواییم تمرکز کنم.با کمی دلت متوجه شدم صدای زمزمه متعلك به 

 .میکرد

 .به خودت بیا،نمیتونی بکشیش_

تمام توانم رو جمع کرد تا بتونم چشم هام رو باز کنم،هنوز تار میدیدم.تنم رو حس نمیکردم،صورتم 

 روی زمین سرد و خیس بود.

حسین با بیشترین فاصله از من،گوشه ی دیوار توی خودش جمع شده بود و خودش رو با ریتم 

 .تکون میدادخاصی 

نمیدونم چند دلیمه توی اون حالت بودم که دیدم کمی واضح تر شد.تا جایی که میتونستم نگاهی به 

اطرافم انداختم،از تک پنجره ای که نزدیک سمؾ بود میشد فهمید که توی زیر زمین بودیم،ولی زیر 

 زمین کجا؟

 .نمیتونم بکشمت،ولی باید این کارو بکنم_

یر چشم هاش به شدت تیره شده بود و رنگ پوستش به زردی میزد.ولتی به سمتش نگاه کردم،ز

 :نگاهم رو دید خودش رو عمب کشید و با بؽض گفت

 !نمیخوام بکشمت_

 نمیتونستم حرؾ بزنم،جونی توی تنم نبود.تمام خاطراتی که باهم داشتیم جلوی چشمم رژه میرفت.

 :لند تر از حد معمول بودحسین دست هاش رو محکم روی گوش هاش گذاشت و فریادش ب

 ...خفه شووو!خفه شوووو_

مرتبا این جمله رو تکرار میکرد و کم کم انرژی از سطح بدنش ساطع میشد.زمانی که اون انرژی 

 .بهم برخورد کرد،درد خفیفی توی تنم پیچید و دوباره از هوش رفتم
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*** 

 :بهین

یجی به اطرافم نگاه کردم.سرمای بدی با شنیدن صدای مهیبی با ترس شدیدی از خواب پریدم و با گ

 تا استخوانم نفوذ کرده بود،لباسم خیس بود.

 .دستم رو از توی جیبم درآوردم و روی سرم کشیدم،اصال احساس خوبی نداشتم

دلشوره ی بدی به جونم افتاده بود،احساس گرما میکردم.با نگاه کردن به دست هام منشا گرما رو 

 .هپیدا کردم،خدایا نه،اینجا ن

با مشت کردن دستم،شعله کوچیک کؾ دستم رو خفه کردم.تو این مدت کامال فراموش کرده بودم که 

 توی وجودم آتشی دارم که هر لحظه دلش میخواد بیرون بیاد.

 .ترس و دلشوره من و از پا درآورده بود،عرق روی پیشونیم رو پاک کردم و سعی کردم آروم باشم

ی که نزدیک سمؾ لرار داشت،به داخل سلول میتابید.فکر کردن به نور کم سویی از پنجره ی کوچیک

 .امروز باعث میشد دلم به هم بپیچه،مخصوصا با مشکل جدیدی که داشتم

هیچی از لدرت جدیدم نمیدونستم و همین باعث میشد ترسم بیشتر بشه.تو این مدتی که اینجا بودم 

  .ت هام رو حفظ میکردم،اینم سر و کلش پیدا شدخبری ازش نبود و حاال،دلیما ولتی که باید تمام لدر

به دیوار سرد و سخت پشتم تکیه دادم،نمیدونستم برای کنترل لدرتم باید به چی فکر کنم.چشم هام 

 .رو برای چند ثانیه روی هم گذاشتم و چند تا نفس عمیك کشیدم که در سلول باز شد

خیره شدم.با سر اشاره کرد بلند شم،آروم  با کمی مکث چشم هام رو باز کردم و به مرد رو به روم

دستم رو تکیه گاه کردم و بلند شدم.تنم هنوز درد میکرد،اخم هام رو توی هم کشیدم و به رامین 

 .خیره شدم

تو این مدت تمریبا تمام آدم هایی که اینجا برای فرهود کار میکردن رو دیده بودم.رامین نسبت به 

گرفت و اشاره کرد برم بیرون.همیشه اینطوری بود،زیاد حرؾ  بمیه،مالیم تر بود.نگاهش رو ازم

 .نمیزد

با کمی مکث از سلول خارج شدم،با فاصله ی کمی از من پشت سرم راه افتاد.در طول مسیر هیچ 

 :صدایی از هیچ کدوممون درنمیومد.خودم رو بؽل کردم که صدای سردش رو شنیدم

 سردته؟_

 .سرد؟االن اصال سردم نبود

 !نه_

از هم سکوت حکم فرما شد.جلوی اتاق فرهود ایستادم،در زدم.صدایی نیومد،دباره در زدم که و ب

 :صدای فرهود رو شنیدم

 !میتونی بری رام_

رامین نگاه دلسوزانه ای بهم انداخت و راهش رو کشید و رفت.نفس عمیمی کشیدم و در اتاق رو 

 باز کردم،از چیزی که دیدم خشکم زد.
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د و عرق کرده،لباسی که پاره شده بود و دست هایی که میلرزید،پشت لب فرهود با صورتی کبو

 .تابش نشسته بود و چیزی رو تند تند وارد لب تابش میکرد

 :ولتی متوجه من شد برای چند ثانیه بهم خیره شد و بعد با همون صدای همیشگیش گفت

 منتظر دعوتنامه ای؟_

شد،بؽض گلوم رو گرفت.سریع وارد اتاق شدم و و نگاهش رو با اخم ازم گرفت.للبم براش فشرده 

در رو بستم،چند لدم به سمتش برداشتم ولی وسط راه پشیمون شدم و ایستادم.با صدای آرومی 

 :پرسیدم

 چه بالیی سرت اومده؟_

جوابم رو نداد،چه انتظار بیهوده ای.دونه های درشت عرق روی پیشونیش به چشم میخورد،روی 

 نشستم. صندلی ای که نزدیکم بود

ناگهان دست از کار کشید و فریاد بلندی سر داد که باعث شد از ترس تو جام بپرم و با بهت بهش 

 .نگاه کنم

دستی بین موهاش کشید و سرش رو به دست هام تکیه داد.انگار کالفه بود،دستش رو در امتداد 

 :صورتش کشید و از جاش بلند شد.درحالی که به سمت دستشویی میرفت گفت

 .دوست داشتی میتونی روی کاناپه یکم دراز بکشی اگه_

این رو گفت و در سرویس رو بست و من رو در بهت و ناباوری تنها گذاشت.شاید عذاب وجدان به 

 .سراؼش اومده بود و از اینکه میخواست من رو بده به اونها یکم ناراحت شده بود

اعث شد بؽضم بشکنه،ولی اینبار از به هرحال خوشحالی عجیبی از این حرفش زیر پوستم دوید و ب

 .ذوق توجه پدری که از وجودش محروم بودم

نفس عمیمی کشیدم و سعی کردم به خودم مسلط شم.در سرویس باز شد و فرهود با کمی مکث از 

 :اون خارج شد.سر جاش ایستاد و بهم نگاه کرد،با لحن همیشگیش بهم گفت

ت برای امشب احتیاج داری!اونجا لرار نیست بهت یکم روی کاناپه استراحت کن،به تمام انرژی_

 !آسون بگیرن دختر جون

این رو گفت و ابرویی باال انداخت.تمام حس خوبم دود شد و به جاش ؼم بزرگی روی دلم سنگینی 

 کرد. 

سری تکون دادم و به سمت کاناپه رفتم،چه خوش باور بودم که فکر کردم برای یک لحظه عشك 

 .پدرم رو داشتم

 :کاناپه نشستم و بی اراده ازش پرسیدمروی 

 مامان و دوست داشتی؟_

 دست از کارش کشید،بهم نگاه کرد.سرمای نگاهش رفته بود و جاش رو ؼم بزرگی گرفته بود.

نگاهش نرم شده بود،با اینکه جوابم رو گرفته بودم ولی این باعث نمیشد که نخوام اینو از زبون 

 :آروم گرفت خودش بشنوم. نگاهش رو ازم گرفت و
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 .زندگیم بود_

 .بی اراده تلخ شدم

 !چه راحت زندگیت و ول کردی_

 .پوزخندی که بعد از حرفم زدم کامال ؼیر ارادی بود.دوباره دست از کار کشیدو بهم نگاه کرد

 !از چیزی که نمیدونی حرؾ نزن_

 .نگاه کردمتکیه دادم و دست هام رو روی سینم لالب کردم،با پوزخندی که روی لبم بود بهش 

 !اتفالا خوب میدونم چه اتفالی افتاد_

 :چشم هاش رو باریک کرد و گفت

 !خب،میشنوم_

 :دستم رو تو هوا تکون دادم و گفتم

 !مهم نیست_

 :و روی کاناپه دراز کشیدم،اشک توی چشم هام حلمه زده بود.صداش رو شنیدم

 !من مجبور بودم،انتخاب دیگه ای نداشتم_

 .ندادم،پشتم رو بهش کردم و سعی کردم روی نیروی جدیدم تمرکز کنم این بار من جوابش رو

 !خیلی شبیه مادرتی_

 .جوابش رو ندادم،لطره اشکی از چشمم چکید

 !ذاتت شبیه اونه_

 .حس کردم صداش بؽض داره،لطره اشک دوم روی گونم روون شد

 !ولتی اولین بار خندید،همه ی زندگیم و به لبخندش باختم_

چندم اشکم بود،دلم برای مامان تنگ شده بود.دلم برای بابا هم تنگ شده بود و دلم  نمیدونم لطره

 این مرد تازه پدر شده رو هم میخواست.

دلم آؼوشش رو میخواست،دلم میخواست کلی حرؾ های پدر دختری بزنیم ولی خب،شرایط همیشه 

 !اونطوری ک دوست داری نمیشه

 .با رفتن شما،روح و احساس منم رفت_

تم رو به صورتم کشیدم و اشک هام رو پاک کردم.ؼم صداش رو حس میکردم حتی اگه سعی دس

 :میکرد اون رو پشت ظاهر سردم پنهان کنه.با حرفی که زد خشکم زد

 !جفتت رو گرفتن،به زودی لراره بمیره_

 :للبم ایستاد،با شوک توی جام نشستم و بهش نگاه کردم.نگاه ؼمبارش رو ازم گرفت و ادامه داد

 !یکی از اعضای حلمه خودتونه_
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 کی؟_

جوابم رو نداد،الوند نمیتونه بمیره.نمیتونم دست روی دست بذارم،نفسم باال نمیومد.حاضر بودم 

 خودم به بدترین شکل ممکن بمیرم ولی بالیی سر الوند نیاد.

دستم رو روی گلوم گذاشتم،کؾ دستم داغ بود. فرهود نگاه گذرایی بهم انداخت،شوکه شده 

 .بود.سریع از جاش بلند شد و به سمتم اومد

 .توی راهش ظرفی رو برداشت،تمام تنم تو گرما میسوخت

 !نه...نه...نه...نه-

صدای فرهود رو مبهم میشنیدم.نفسم کامال بند اومده بود،از لباس هام دود بلند شد.فرهود بهم 

 .رسید،وردی خوند و گردی رو توی صورتم فوت کرد

ون نگران بود.بعد از چند ثانیه پلک هام سنگین شد و دیگه نفهمیدم چه چشم هاش،خدای من،ا

 .اتفالی افتاد

*** 

 :رامش

آرشام با نگاه متفکری به ما زل زده بود،روی زمین نشسته بود و آرنجش رو روی زانوی ا شده 

ش اش گذاشته بود و پای دیگه اش رو دراز کرده بود.آراد هم همونطوری نشسته بود و الینا دست

 .رو گرفته بود

 .تکیه ام رو از چهارچوب در گرفتم و جلو رفتم که به حرؾ اومد

چطور ممکنه جادوگر اژدها و حلمش رو داشته باشیم ولی ندونیم؟میدونید مردم من چند ساله _

منتظر شمان؟میدونید چند ساله فمط به خاطر اینکه یه روزی شماها نجاتشون بدید دارن تحمل 

که ما هیچ جادوگر اژدهایی نداشتیم و حاال بهم میگید تمام این سالها یکی  میکنن؟شش صد ساله

 داشته شماها رو هم لتل عام میکرده؟

دستی به صورتش کشید،بازم خوبه که از شوک دراومده بود.چند ساعتی میشد که ساکت بود و 

 .هرچی هم که ما صحبت میکردیم انگار نه انگار

 !ع خودش هم رحم نمیکنهباورم نمیشه اون حتی به هم نو_

 کی؟_

 :نگاهش رو به من داد و گفت

 !همون جادوگری که بمیه رو مجبور میکنه براش کار کنن_

 !بازم اون

 میدونی کیه؟_

معلومه که نه،تعداد محدودی اون رو میشناسن و همون تعداد محدود هم لبل از اینکه اسمش رو _

 .بگن میمیرن!نمیخواد شناخته شه
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 میمیرن؟ منظورت چیه که_

 :یکم خودش رو باال کشید و چهار زانو نشست.دست هاش رو به هم لالب کرد و گفت

منم زیاد نمیدونم،فمط میدونم روی کسایی که میشناسنش طلسم مرگ هست که با گفتن اسم اون _

جادوگر طلسم فعال میشه و خب،فکر نمیکنم هیچ کس دلش بخواد انمدر راحت بمیره.فمط ادم های 

 !ماد اسمش رو میدونن یا دیدنشمورد اعت

 :آراد کمی صاؾ نشست و گفت

 !برای پیدا کردم جادوگر اژدها به برادرت نیاز داریم_

 آرشا؟_

 :آراد سری تکون داد که آرشام گفت

 !نمیشه برادرم رو پیدا کرد_

 .شوکه شدم و یک لدم به عمب برداشتم

 منظورت چیه؟_

 :.با سردرگمی بهم خیره شد و گفتنگاهش رو از آراد گرفت و به من نگاه کرد

 شماها انگار والعا از این بیرون خبر ندارید مگه نه؟_

 :آراد اخمی کرد و گفت

 !برو سر اصل مطلب_

 :آرشام نگاهی به ما سه تا انداخت و گفت

ببینید برادر من اولین و تنها گرگینه ایه که با یه جادوگر لدرتمند ازدواج کرده.تمریبا کل دنیای ما _

 !رادرم رو میشناسن،به خاطر همین کارش مشهور شدهب

 :این رو گفت و خودش خندید.الینا گفت

 !میتونیم با استفاده از چند لطره خون تو برادرت رو پیدا کینم_

با بهت به ما نگاه کرد،چند دلیمه ای توی سکوت گذشت.انگار با خودش درگیر بود،بعد از چند 

 :دلیمه گفت

 !ط دارهکمکتون میکنم،ولی شر_

 :آراد از جاش بلند شد و با بد خلمی گفت

 چی میخوای؟_

 :آرشام هم از جاش بلند شد و گفت

از ولتی به دنیا اومدم دارم فرار میکنم تا جونم رو نجات بدم.من مبارز خوبی ام،ازتون میخوام _

 !اجازه بدید براتون بجنگم
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 :آراد پوزخندی زد و گفت

 چه اعتمادی بهت هست؟_

 :ن ذره ای مکث گفتآرشام بدو

 !پیوند خونی میبندم با جادوگران اژدها_

 .آراد شوکه شد ولی خیلی زود به خودش اومد

 .بهین با من پیوند خونی داره_

پس با اون یکی پیوند خونی میبندم،اگه کسی جادوگر رو بکشه من به جای اون میمیرم.فکر کنم _

 !منصفانه باشه

 :به آراد نزدیک شدم و گفتم

 ش چیه؟منظور_

 :آراد با کمی مکث گفت

اگه کسی بهین رو بکشه،مرگ اون به بدن من منتمل میشه و اون به جای من زنده میمونه.یکم _

 !پیچیدست

 !خیلی پیچیدست_

 :آراد سری تکون داد و رو به آرشام گفت

 !خیلی خب لبوله_

 :آرشام لبخند زیبایی زد و آستین لباسش رو باال کشید.با همون لبخند گفت

 خب،منتظر چی هستین؟_

الینا چشم هاش رو تو کاسه چرخوند و با خنجر کوچیکی که از کنار بوتش بیرون کشید به سمت 

 .آرشام رفت.آراد شروع به خوندن ورد کرد و الینا خراشی روی ساعد آرشام ایجاد کرد

 !برو سمت آینه و خونت رو بکش روش_

 .مردی که شباهت زیادی به آرشام داشت نمایان شدآرشام سریع این کار رو کرد،بعد از چند ثانیه 

 !این برادرمه_

مرد جلوی للعه بزرگی ایستاده بود و با فردی که کنارش بود صحبت میکرد.با دست لسمت هایی رو 

 :نشون داد و مرد کنارش سری تکون داد.الینا جلوتر اومد و گفت

 !من میدونم اینجا کجاست_

،دلیما توی چشم های من نگاه کرد.از ترس یک لدم به عمب همون لحظه مرد به سمت ما برگشت

 :رفتم که آرشام گفت

 !میدونه پیداش کردیم،خودش این اجازه رو داده_
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لدرت پلک زدن هم نداشتم،آرشا پوزخندی زد و لحظه ای بعد آینه ترک برداشت.توی یک چشم به 

 :هم زدن آینه پودر شد و روی زمین ریخت.الینا با خوشحالی گفت

 !من اون للعه رو بلدم،مطمئنم بهین و اونجا نگه میدارن_

 :آرشام یکم جلو اومد و گفت

 میتونم باهاتون بیام؟_

 :آراد نگاهی به آرشام انداخت و با کمی مکث گفت

 !لبلش پیوندت و ببند_

آرشام با لبخند سری تکون داد و آستین دست دیگه اش رو باال کشید.خندم رو خوردم و از خونه 

 !بیرون.دارم میام دنبالت دخترزدم 

*** 

 :سوده

جلوی در ایستادم و نفس عمیمی کشیدم.باید دلیل این دشمنی و کینه ای که الوند نسبت به گرگینه ها 

 .و خون آشام ها داشت رو میفهمیدم.هنوز هم گوشم درد میکرد ولی باید سرپا میموندم

ق زدم.صدای بی روح دادمهر باعث شد به یک نفس عمیك دیگه و بعدش چند تمه ی کوتاه به در اتا

 :خودم بلرزم

 !بیا تو_

در اتاق رو باز کردم،دادمهر روی تخت پشت به من نشسته بود.کمی به سمتم چرخید و از روی 

 .شونه نگاهی بهم انداخت

 چیزی شده؟_

دادمهر همیشه مرموز بود ولی هیچ ولت اینطوری ندیده بودمش.در اتاق رو بستم و بهش تکیه 

 :ادم،گلوم رو صاؾ کردم و گفتمد

 !بهم حمله شد_

 :با کمی مکث کامال به سمتم برگشت.اخم هاش رو کشید تو هم و پرسید

 منظورت چیه؟بازم از اینجا رفته بودی بیرون؟_

 !نه،اینبار یکی از بیرون اومده بود برای کشتنم_

 :نگاهش رنگ تعجب گرفت.از روی تخت بلند شد و گفت

 خوبی؟_

 :و هوا تکون دادم و گفتمدستم رو ت

 !چیزی نیست،من خوبم.برای موضوع دیگه ای اینجام_
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 :ترس جای تعجب رو گرفت،دوباره نشست روی تخت و با ترس گفت

 ...برای...رام_

 :سریع تو حرفش پریدم

 !نه نه،رام حالش خوبه.البته...فکر کنم خوب باشه_

استم بهم یکم اطالعات بده.دادمهر نفس سریع خالصه ای از ماجرارو براش تعریؾ کردم و ازش خو

 :عمیمی کشید و گفت

اونا مادرمون رو جلوی چشم الوند به لتل رسوندن،اون مولع الوند فمط ده سالش بود.پدرم از من _

محافظت کرد،لدرتی جلوی اونا نداشت.به مولع تونست فرار کنه ولی پدربزرگم دیر رسید و اونا 

 .مادرم رو کشته بودند

این بود،خدای من جلوی یه پسر ده ساله!حاال یکم بهتر تنفرش رو درک میکردم.احتماال  پس ماجرا

 کار همون کسیه که اون خونآشام و مجبور کرد برای کشتن من بیاد.

لطعا ولتی بذر کینه رو از بچگی توی وجود کسی بکاری اون کینه توی وجود اون بچه ریشه 

 .میکنه

همون نتیجه ای رو در بر داشت که اون آدم میخواست.به جون هم نمشه هوشمندانه ای بود و دلیما 

افتادن همه گونه ها و در نتیجه ضعیؾ موندن هر سه گونه!هرچی گونه ها ضعیؾ تر،لدرت دست 

 !های پشت پرده بیشتر

 به چی فکر میکنی؟_

 :به خودم اومدم و سریع گفتم

 !هیچی،الوند رو ندیدی؟باید باهاش حرؾ بزنم_

هش بگم که چمدر متاسفم که اینهمه مدت همش جلوش وایسادم واحترامی که الیمش بود میخواستم ب

 .رو براش لائل نبودم

 !نمیدونم،احتماال باید تو اتاق بهین باشه_

سری تکون دادم و خواستم برم که سرجام ایستادم.دلم نمیومد ولتی انمدر داؼونه اینجا به حال 

 .لبهام نشوندم و به سمتش برگشتم خودش رهاش کنم و برم.لبخند محوی روی

 !میشه باهام بیای؟میترسم بازم با الوند دعوام شه_

باالخره لبخند زد.یه جورایی منم توی این حال خرابش ممصر بودم و عذاب وجدان داشتم.کنارم 

 :ایستاد،در رو باز کرد و گفت

 !بفرما خروس جنگی_

 .بلند خندیدم و از اتاق زدم بیرون

ن ایستادم و در زدم،کسی جواب نداد.آروم الی در رو باز کردم و وارد اتاق جلوی اتاق بهی

 .شدم.دادمهر هم پشت سرم اومد،اتاق بهم ریخته بود و گرد طالیی رنگی روی تخت ریخته بود
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دادمهر من رو کنار زد و سریع به سمت تخت رفت.یکم از گرده رو با انگشتش از روی تخت 

 برداشت و بهش نگاه کرد.

ی به من نگاه کرد،چشم هاش از ترس و شوک گشاد شده بود.ترس برم داشت،با حرفی که زد ولت

 .رسما یخ کردم

 !الوند و از اینجا بردن_

 :جلوتر رفتم که دستش رو باال گرفت و گفت

 !نیا،این گرد خوابه.خیلی لویه_

 :همون حال گفتسرجام ایستادم،دادمهر دستش رو با شلوارش پاک کرد و سریع به سمتم اومد و در

این ممدار گرد مارو برای روزها،شایدم سالها میخوابونه. الوند رو فمط برای چند ساعت میتونه _

 !بخوابونه ولی بدنش رو به شدت ضعیؾ میکنه

حسین!تنها فکری که به مؽزم رسید حسین بود.بدون اینکه چیزی به دادمهر بگم به سمت اتاق 

 ار حسینه یا نه!همایون دوویدم،باید مطمئن میشدم ک

بدون لحظه ای درنگ در اتاق همایون رو باز .به داد زدن های دادمهر هم توجهی نکردم

 :کردم،رادمان و همایون با وحشت به من زل زدند.بدون ممدمه پرسیدم

 حسین و پیدا کردید؟_

 :همایون زودتر به خودش اومد و گفت

 ...هنوز نه ولی_

 :وسط حرفش پریدم و گفتم

 !با خودش برده الوند رو_

حاال هردو با شوک و ترس بهم زل زدند.رادمان سریع بلند شد و همون لحظه دادمهر هم وارد اتاق 

 :شد.درحالی که نفس نفس میزد با اخم گفت

 اینجا چه خبره؟_

 :رادمان به من نگاه کرد و گفت

 !باید الوند و مکان یابی کنیم_

 .متوجه منظورش شدم و سری براش تکون دادم

 کی به من میگه اینجا چه خبره یا نه؟ی_

همایون به سمت دادمهر رفت و مشؽول توضیح دادن شد.هانیه که تا اون لحظه متوجه حضورش 

 :نشده بودم جلو اومد و آروم گفت

 !ولتی الوند و پیدا کنیم میتونم چندساعتی حسین رومعطل کنم تا اگه طلسمی بود خنثی کنید_
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فشار دادم،خوشحالم که هانیه کنارم بود و از فشاری که روم بود کم دستم رو روی دستش گذاشتم و 

 !میکرد.تو این مدت فهمیده بودم که دختر لابل اعتمادیه

 :با صدای دادمهر به خودم اومدم

 !من حاضرم،دست بجنبونید_

و  سریع به سمت اتاق الوند رفتیم،امیرسام و سارا هم بین راه بهمون ملحك شدند.سارا کنارم ایستاد

 :با ترس گفت

 !خواب بدی دیدم سوده_

 :دستش رو گرفتم و با التماس بهش گفتم

 !خواهش میکنم االن نه_

 ...ولی سوده_

 !بذار اول الوند و نجات بدیم بعد به خواب توام میرسیم،باشه_

 .سارا کالفه دستم رو گرفت و کاری کرد سرجام بایستم

 !یه دیمه بهم گوش کن_

 .ام زد،دست سارا رو فشار دادم و سعی کردم لبخند بزنمرادمان از توی اتاق صد

 !بذار برای بعد عزیزدلم_

و سریع به سمت اتاق رفتم.رادمان نامه باز کن رو از روی میز برداشت و سر تیزش رو روی 

 دست دادمهر گذاشت.

د بعد از یکم مکث،دادمهر سری تکون داد و درحالی که رادمان ساعد دادمهر رو خراش میداد ور

 .مخصوص به مکان یابی رو خوندم

 دادمهر سریع خون رو روی آینه کشید،ورد رو کامل کردم.کم کم تصویر الوند روی آینه جون گرفت.

درحالی که دست و پاهاش با زنجیر داؼی بسته شده بود،وسط دایره ای روی صورتش افتاده 

 :بود.ظاهرا بیهوش بود.رادمان با بهت گفت

 !طلسم ستیا_

 :کردم و پرسیدم بهش نگاه

 منظورت چیه؟_

 :با دست به دایره ای که با پودر دور تا دور الوند کشیده شده بود اشاره کرد و گفت

 !تا ولتی توی این دایره اس،هیچ نیرویی نداره_

 :هانیه به گوشه ای از تصویر اشاره کرد و گفت

 اون حسین نیست؟_
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 .ش مچاله شده بود و نعنووار تکون میخوردبه جایی که اشاره کرده بود نگاه کردم،کسی در خود

 چند نفر میتونن از آینه رد بشن؟_

 :هانیه این رو پرسید و به من نگاه کرد.نگاهم رو از آینه گرفتم و گفتم

 !فمط دو نفر_

 :به محض اینکه این رو گفتم،هانیه دستم رو گرفت و درحالی که به سمت آینه میرفت گفت

 !یمپس ما دوتا بهترین گزینه ا_

این رو گفت و من رو با خودش کشید توی آینه.درد بدی توی تنم پیچید و لحظه ای بعد روی زمین 

 سخت و خیسی پرت شدم.

 .سرم هنوز گیج بود،چشم هام تار میدید.با گیجی به اطرافم نگاه کردم،حسین رو توی تاریکی دیدم

یدم تمریبا سکته کردم.هانیه صدای الکتریسیته ای از کنارم باعث شد برگردم،با صحنه ای که د

مستمیم توی دایره ای که الوند توش بود گیر افتاده بود و ولتی میخواست از اون دایره خارج شه 

 .دیوار الکتریکی ای سد راهش میشد

 !نباید زنده باشی_

 .حسین این رو با بهت گفت.بهش نگاه کردم و سعی کردم از روی زمین بلند شم

 !گفتن تو مردیاین چطور ممکنه؟به من _

پوزخندی زدم و خواستم به سمت حلمه برم تا بتونم هانیه رو از اونجا بیرون بیارم که حس کرم یک 

 سمت بدنم سوخت و محکم به دیوار برخورد کردم.

 :درد بدی توی تنم پیچید و درهمون حال صدای حسین رو شنیدم

 !نمیتونم بذارم ببریشون!همتون باید بمیرید_

 :کرد آروم تر زمزمه

 !هممون باید بمیریم_

از جام بلند شدم و دردم رو نادیده گرفتم.کؾ دست هام رو به هم مالیدم و درحالی که به سمتش 

 :میرفتم فریاد زدم

 !هیچ کس لرار نیست بمیره_

گلوله ی بزرگی از اتش رو به سمتش پرتاب کردم،هوشیار تر از این بود که هدؾ لرار 

 .به دیوار برخورد کرد و از بین رفتبگیره.جاخالی داد و گلوله 

تمام جاخالی میداد و یک لحظه به  یه سمتش پرتاب کردم و اون با چابکگلوله هارو پشت سر هم ب

 .خودم اومدم،حسین توی یک لدمی من ایستاده بود
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توی یک حرکت سریع گردنم اسیر دست های لدرتمند حسین شد.پاهام از زمین کنده شد و لحظه ای 

مت دیوار پرتم کرد.صدای شکستن دنده هام توی گوشم پیچید و باعث شد حالت تهوع بعد به س

 .بگیرم

 !نمیخوام بکشمت_

 :حسین چند لدم عمب رفت و با بؽض گفت

 !یه چیزی رفته تو سرم سوده،داره مؽزم و میخوره_

و با دست چند بار به سرش کوبید.ناگهان از حرکت ایستاد،نگاهش عوض شد.سرش رو کمی کج 

 !کرد و لبخند ترسناکی زد.خدای من،این حسین نیست

به سمتم پا تند کرد،با درد وحشتناکی که داشتم بلند شدم.حسین توی رزم از من مهارت بیشتری 

 داشت ولی لدرت من بیشتر بود.

 .بهم رسید و خواست گردنم رو بگیره که خاجالی دادم و دستش تا مچ توی دیوار فرو رفت

ردم و خواستم به سمت حلمه بدوام که مچ پام رو گرفت و با صورت به زمین از زیر دستش فرار ک

 .خوردم.اگه فمط میتونستم یه ذره از اون حلمه رو از بین ببرم،هانیه میتونست به دادم برسه

به پایین نگاه کردم،باید دردم رو به طور کامل فراموش میکردم وگرنه جون سالم به در نمیبردیم.لمد 

 .رت حسین زدم،به لمد زدن ادامه دادم تا زمانی که پام رو ول کردمحکمی توی صو

سریع از جام بلند شدم،از درد نفسم بند اومده بود.هنوز یک لدم هم برنداشته بودم که موهام از 

 پشت کشیده شد.

نمیخواستم بهش آسیب بزنم،چون اون االن خودش نبود.به ناچار دست هام رو به هم مالیدم و گلوله 

 .یکی از آتش رو روی دستش کوبیدمی کوچ

فریاد دردمندی کشید و موهام رو ول کرد.به سمتش برگشتم و مشت محکمی به شکمش زدم.دستش 

 رو باال برد و سیلی محکمی بهم زد که باعث شد پرت شم روی زمین.

 .لبل از اینکه فرصت کنم بلند شم من و برگردوند و روی سینه ام نشست

،تمام ضرباتش محکم تر از حد تحملم بود.مشتش رو باال برد و بعد بدون مکث نایی برام نمونده بود

 .به سمت صورتم آورد،با گارد گرفتن جلوی ضربه اش رو گرفتم

مشت های پی در پی به سمت صورتم میومد،بعضی از اون ها از دستم در میرفت و با تمام توان به 

 صورتم میخورد.

کردم،طی یک تصمیم ناگهانی پام رو از پشت باال آوردم و گرمای خون رو همه جای صورتم حس می

 .با تمام توانم به پشت سرش ضربه زدم

ناله ای کرد و دستش رو روی سرش گذاشت.ولتی دوباره بهم نگاه کرد با شوک از روی سینه ام 

 بلند شد و تلو تلو خوران عمب رفت.

.اگه حسین دوباره بهم حمله میکرد دووم حتی نمیتونستم دستم رو تکون بدم،نگاهی به هانیه انداختم

 :نمی آوردم.رو به هانیه لب زدم
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 !متاسفم_

هنوز برای مردن آماده نبودم ولی انگار بدنم خودش رو آماده کرده بود.ذهنم متمرکز نمیشد تا بتونم 

 .خودم رو درمان کنم

 !من چیکار کردم؟_

خون من آؼشته بود خیره شده نگاهم به سمت حسین کشیده شد.با بهت به دست هایی که به 

 بود.نگاه دردمندی به سمت من انداخت.

لطره اشکی از چشمش پایین چکید،به سمتم اومد.خودم رو برای مردن آماده کردم ولی در کمال 

 .تعجب دستش رو آروم روی صورتم گذاشت

 !خدای من_

 :چشم هام رو باز کردم،لطره های اشک پشت سر هم از چشمش میریخت.زمزمه کرد

 نمیتونم این و تحمل کنم.من و میبخشی سوده؟_

 .نای حرؾ زدن نداشتم،چشم هام رو برای چند ثانیه بستم با همین کار بهش فهموندم که میبخشمش

 !ممنونم_

این رو گفت،صاؾ نشست،دستش رو باال برد و توی یک چشم بهم زدن خنجر رو توی للب خودش 

ه افتاد.زبونم بند اومده بود،حسین کنارم روی زمین سموط فرو کرد.همه ی این اتفاق ها طی چند ثانی

 .کرد

 :صورتش نزدیک به گوشم بود،زمزمه کرد

 !لدرت و جایگاهم رو هدیه میکنم به آراد آریا_

آراد؟اون کسی بود که حسین بهش اعتماد داشت؟به زور سرم رو به سمتش برگردوندم،لبخندی زد 

 :و زمزمه کرد

 !من و ببخش_

هم افتادند،بؽض بدی گلوم رو گرفت.اگه از هوش میرفتم الوند و هانیه توی دردسر  چشم هاش روی

 میافتادند.

برای چند لحظه چشم هام رو روی هم گذاشتم و بعد خودم رو به سمت حلمه،روی زمین 

 .کشیدم.مسافت زیادی نبود ولی برای من انگار کیلومتر ها فاصله داشت

توی صورتم به وجود آورد.یکم دیگه مونده سوده،طالت اولین لطره اشکم چکید و سوزش بدی 

 بیار! 

این حجم از درد ورای تحمل من بود،با این حال به خاطر هانیه و الوند و البته بهین،باید طالت 

 .میاوردم

الوند بیهوش بود و هانیه با اشک بهم خیره شده بود.سعی کردم بهش لبخند بزنم ولی دردم بیشتر 

 م.شد، پس بیخیالش شد
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دست دردمندم رو دراز کردم و با هزار زور از تمام انرژی ام استفاده کردم و لسمت از پودر رو 

 .پاک کردم

 .هانیه رو دیدم که از حلمه به سرعت بیرون اومد،الوند تکونی خورد و بعد فمط سیاهی مطلك بود

*** 

 :هانیه

د تکونی خورد ولی چشم هاش لبل از اینکه سر سوده به زمین برخورد کنه،تونستم بگیرمش.الون

 .رو باز نکرد.حاال من موندم و دوتا ادم بیهوش!چه ؼلطی کردم گفتم ما دوتایی بیایم

سوده خونریزی داشت،سعی کردم به حسین نگاه نکنم.دلم به هم میپیچید،سر سوده رو آروم روی 

 زمین گذاشتم.

 .فتم و کشیدمش،ولی باز نشدبه اطراؾ نگاه کردم،در آهنگی بزرگی سمت چپم بود.به سمت در ر

دوباره کشیدمش،هیچ اتفالی نیوفتاد.لمد محکمی به در زدم و عمب رفتم.نگاهم کشیده شد به جنازه 

 .حسین،اشک توی چشم هام حلمه زد

نه نه گریه نکن هانیه،گریه نکن.لطره اشک لجوجی از چشمم چکید،سریع پاکش کردم و به سمت 

 حسین رفتم.

اشکهام به راه افتاد.خاطرات بچگی به ذهنم حجوم آورد،روی زمین نشستم  آروم برگردوندمش،سیل

 .و بلند زدم زیر گریه

باورم نمیشد حسین مرده،کؾ دست هام رو روی چشم هام گذاشتم و از ته دلم گریه کردم.نمیدونم 

 چند دلیمه توی اون حال بودم،باید سوده و الوند رو نجات میدادم.

ب هاش رو گشتم.اشکهام بند نمیومد ولی باالخره تونستم کلید رو پیدا به خودم اومدم و سریع جی

 .کنم

سریع به سمت در رفتم و بازش کردم.در به شدت سنگین بود،با هر زوری که بود بازم 

 .کردم.هواپیمای کوچیکی جلوم بود،از شدت خوشحالی جیػ کوتاهی کشیدم

کنم و تا جت بیارمشون؟ کمی فکر کردم به الوند و سوده نگاه کردم،چطوری میخواستم بلندشون 

 .ولی به جایی نرسیدم

 :نفس عمیمی کشیدم و همونجا کنار در نشستم.فکر کن هانیه،فکر کن!صدایی از درونم گفت

 دخترک خنگ،من و فراموش کردی؟_

به سرعت باد از روی زمین بلند شدم،لبخندی زدم و یتی رو آزاد کردم و خودم به سمت هواپیما 

 .رفتم

*** 

 :بهین
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آروم آروم ذهنم درحال هوشیار شدن بود،چشم هام رو محکم به هم فشار دادم که دستی روی بازوم 

 .نشست.به سرعت چشم هام رو باز کردم که با فرهود چشم تو چشم شدم

 !پاشو،ولتشه_

با وحشت بهش زل زدم،بازوم رو کشید و کمک کرد بشینم.هوا تاریک شده بود،به جای هودی،تاپ 

تنم بود.فرهود تند تند اینور و اونور میرفت،ایستاد و لباس مشکی ای رو به سمتم پرت  سفیدی

 .کرد

 !بپوش،زود باش_

لباس رو برداشتم و سریع پوشیدم.اینجا چه خبر بود؟در اتاق به شدت باز شد و رامین نفس زنان 

 :گفت

 !اومدن_

 :فرهود خشکش زد.ناگهان دست هاش رو مشت کرد و گفت

 !نلعنت بهشو_

 :سریع به سمتم اومد و گفت

 !بلند شو_

سریع بلند شدم،دستم رو گرفت و من رو به سمت رامین کشید.دستم رو توی دست رامین گذاشت و 

 :با هول گفت

 !میدونی کجا ببریش_

 رامین سری تکون داد و من رو دنبال خودش کشید.اینجا چه خبر بود؟

 !رامین_

فت و بازش کردم.ادوارد سریع بیرون اومد،ولتی من رو دید اهمیتی بهم نداد،به سمت در دیگه ای ر

 .لبخند زد ولی لبخندش به سرعت جمع شد

 فرهود کجاست؟_

 :رامین اینبار به ادوارد جواب داد

 !باال مارو میبینه،زود باش!آرشا باال منتظرمونه_

عوضی کار  ادوارد سری تکون داد،آرشا اینجا چیکار میکرد؟نکنه این همه مدت آرشا برای اون

 .میکرد؟با احتیاط کامل از پله ها پایین رفتیم،از کنار سلول من گذشتیم و پایین تر رفتیم

 کجا میریم؟_

 هیچ کس جوابم رو نداد.رامین جلوم حرکت میکرد و ادوارد هم پشت سرم میومد.

رفت و من باالخره به یک عالمه پله رسیدیدم که به صورت مارپیچ باال میرفت.رامین به سرعت باال 

 .رو هم دنبال خودش کشوند
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باالخره از در کوچیکی که توی زمین بود بیرون رفتیم،رامین به اطرافش با دلت نگاه کرد.دستم رو 

 :کشید و پشت سنگ بزرگی پنهان شدیم.ادوارد گفت

 پس آرشا کدوم گوریه؟_

 :اد زدهمون لحظه دوباره در باز شد وفرهود با رنگ پریده از در بیرون اومد و فری

 !فرار کن بهین_

همون لحظه گرگ بزرگی پشت فرهود بیرون پرید که فرهود با یک حرکت چرخید و گردن گرگ رو 

 شکوند.

با بهت به فرهود خیره شدم،به سمتم دوید و ولتی بهم رسید و دستم رو گرفت.کمک کرد سرپا 

 .بایستم،لبخندی زد و بوسه ای روی پیشونیم نشوند

 باید بری؟_

 :گفتمبا بهت 

 اینجا چه خبره؟_

 :رامین دوباره دستم رو گرفت و گفت

 !باید بریم_

 :دست فرهود و محکم گرفتم و گفتم

 اینجا چه خبره بابا؟_

چشم هاش پر از اشک شد،نگاهش رو ازم گرفت و به ادوارد نگاه کرد.ادوارد لبخندی زدم و کنار 

 :فرهود ایستاد.آروم گفت

 !باید بری دختر کوچولو_

 :هاش برق زد.دست ادوارد رو گرفتم و گفتمو چشم 

 !بدون تو نمیرم_

 :رامین دستم رو کشید و رو به فرهود گفت

 !نزدیکن_

فرهود سری تکون داد و رامین من و کشید و با خودش برد.صدای مهیبی باعث شد سرجام بایستم 

 :و به عمب نگاه کنم،رامین داد زد

 ...نه_

و گرگینه از همه طرؾ به سمت فرهود حمله کردند،فرهود به  ولی دیر بود،تعداد زیادی خون آشام

 سمت من نگاه کرد.

نگاهش پر از ؼم بود،ادوارد اولین گرگ رو زمین زد.دومی و سومی رو هم.فرهود انگار خشکش 

 .زده بود،لطره اشکی از چشمم چکید،ادوارد اسمش رو فریاد زد
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ستم رو کشید ولی با شدت دستم رو از فرهود به خودش اومد و شروع به جنگیدن کرد.رامین د

 دستش بیرون کشیدم و به سمتشون رفتم.

 .دو نفری از پس اون ها برنمیومدن،نمیتونستم اون دو نفر رو هم از دست بدم

به صدای فریاد رامین اهمیت ندادم،به سمت فرهود پا تند کردم.گرگی از پشت به سمت ادوارد 

 رت کردم.میرفت،گلوله آتش بزرگی رو به سمتش پ

مستمیم به سرش برخورد کرد و از طریك گوش وارد جمجمه اش شد. ناله ی دردمندی کشید و 

 .روی زمین افتاد

چند خوناشام و گرگینه به سمتم برگشتند.کؾ دست هام رو به هم مالیدم و ولتی از هم بازشون کردم 

 جریان لوی الکتریسیته بین دست هام ایجاد شده بود.

 .روم رو به سمتشون پرتاب کردم.تعداد زیادی روی زمین افتادندبا تمام توان نی

 :فرهود فریاد زد

 !رامین...ببرش_

 :دست لوی و مردونه ای دور کمرم حلمه شد و به سرعت من رو عمب کشید.زمزمه اش رو شنیدم

 !دختره ی خیره سر_

توی یک حرکت من رو توانی برای ممابله باهاش رو نداشتم،حتی توان راه رفتن هم نداشتم.رامین 

 .روی دوشش انداخت.به ماهور نگاه کردم،دستش توی دهن گرگینه ای بود

توی یک چشم بهم زدن،شخصی پشت فرهود لرار گرفت.دستهاش رو روی سرش گذاشت و گردنش 

 رو پیچوند.

جیػ بلندی کشیدم و دستم رو به سمتش دراز کردم.ولتی مرد به سمتم برگشت،نفسم بند اومد.خدایا 

 !ه،باور نمیکنمن

پوزخندی بهم زد و به سمت ادوارد رفت.گردنش رو گرفت،انگشت هاش رو توی گردنش فرو کرد و 

 .شاهرگش رو بیرون کشید

باور نمیکنم.باور نمیکنم تو اون آدم باشی،باور نمیکنم.نفسم لطع شد،للبم داشت منفجر میشد.رامین 

 :تبا تمام سرعتش دوید،اونم دنبالمون اومد.رامین گف

 !طالت بیار دختر_

اشک چشم هام رو تار کرده بود،باورم نمیشد.جنازه ی ادوارد عزیزم رو به گوشه ای پرت کرد و 

 :دنبالم اومد.زمزمه رامین رو شنیدم

 !طالت بیار_

نمیتونستم،تمام باورم خرد شده بود.تمام اعتمادم از بین رفته بود.بهم نزدیک شد،دستش رو به 

 سمتم دراز کرد.
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انگشت هاش با پوست صورتم برخورد کرد،لبل از اینکه کامل لمسم کنه انگار از یک الیه نوک 

 .محافظتی خارج شدیم و اون پشت حفاظ گیر افتاد

 :رامین به دوویدن ادامه داد و در همون حال گفت

 !اژدهات رو رها کن بهین_

چشم بهم زدن اون نگاهی به انگشت انداختم،نفس عمیمی کشیدم و اون رو فراخوندم.توی یک 

 داشت باالی درخت های اطرافم پرواز میکرد.

رامین مسیرش رو کج کرد و بعد از چند دلیمه وارد دشت کوچیکی شد.بیاتریس،اژدهای سفید من 

 .روی زمین فرود اومد

رامین من رو روی زمین گذاشت و به بیاتریس تعظیم کرد.بیاتریس سری تکون داد،تو حال خودم 

 .نبودم

 !و بهین،باید از اینجا بریمسوار ش_

انگار تمام احساساتم از کار افتاده بودند.رامین بازوهام رو گرفت و محکم تکونم داد و تمریبا داد 

 :زد

 !سوار شو و خط سفید و دنبال کن.آرشا تورو برمیگردونه پیش حلمت_

و بعد من رو  سری تکون دادم ولی درکی از حرؾ هاش نداشتم.بیاتریس بلند شد،کمی ارتفاع گرفت

 بین چنگال های بزرگش گرفت.

 .شوکه شده بودم،للبم تحمل اینهمه درد رو نداشت.نفسم بند اومد و بعد از چند ثانیه از هوش رفتم

*** 

 :رامش

به جنگل رو به روم نگاه کردم،ترسناک به نظر میرسید.لبل از اینکه وارد جنگل بشیم صدای کلفت 

 :و مردونه ای گفت

 ن کنم؟میتونم کمکتو_

به سمت صدا برگشتم که همون مردی که تو آینه دیده بودم رو به رو شدم.نگاهی بهم انداخت و 

 :گفت

 !پس پیدام کردی_

 :و بعد نگاهش رو به الینا داد.الینا سرش رو پایین انداخت و چیزی نگفت.آرشا گفت

 !امیدوارم حالت خوب باشه ال_

 !خوبم_

 !خوبه،راه بیوفتید_

 :ستاد و گفتآرشام کنارم ای
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 !ار اومدن ما خبر داشت.گفتم که همسرش جادوگر ماهریه_

 !دهنت و ببند آرشام_

 !چشم داداش_

نخودی خندید و پشت بمیه رفتیم.مسیر در سکوت طی شد،تمریبا دوساعتی میشد توی راه بودیم تا 

 :گفت زمانی که کلبه ی آرشا از دور نمایان شد.نزدیک به کلبه آراد بازوی آرشارو گرفت و

 !امشب میان که بهین و ببرن_

 :آرشا با خونسردی بهش نگاه کرد و گفت

 !میدونم_

 !پس چرا مارو آوردی اینجا؟من باید برم اون دختر و از اون خراب شده بیارم بیرون_

 فکر کردی میتونی؟_

 !اگه نتونم حدالل تالشم رو کردم_

 :آرشا بازوش رو از دست آراد بیرون کشید و گفت

ونی کشته میشی!نیازی به فداکاری تو نیست،ما نمشه های بهتری داریم،پس بهتره اروم اگه نت_

 !بگیرید و به همه چی گند نزنید.بهین چند ساعت دیگه میرسه اینجا

 :بعد هم رو به من گفت

 .بیاید داخل استراحت کنید_

رشا کرد.نمیدونم اراد به دنبالش رفت و وارد خونه شد و در همون حال شروع به سوال پیچ کردن آ

 چرا هم دلم آشوب بود،هم حس میکردم این مرد راست میگه.

 :به الینا نگاه کردم،این پا و اون پا میکرد،نزدیکش شدم و گفتم

 چیزی بین تو و آرشا بوده؟_

 :نگاهی به کلبه انداخت و گفت

 .نه،یه زمانی صمیمی ترین دوستم بود_

 !م چه خبرهخب پس چرا معتطلی دختر؟بریم تو تا ببینی_

دستش رو گرفتم و با هم وارد کلبه شدیم.زن ریزه میزه ای جلوی شومینه ایستاده بود،ولتی ما 

 :وارد کلبه شدیم با لبخند به سمتمون برگشت.الینا زیر لب گفت

 !باورم نمیشه_

 :زن با دیدن الینا گل از گلش شکفت و سریع جلو اومد،با لبخند دست النارو گرفت و گفت

 !ته که ندیدمت الخیلی ول_

 :الینا لبخندی زد و گفت
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 تو با آرشا،هوم؟_

 :زن خنده ی با مزه ای کرد و گفت

 !متاسفم که مردت رو دزدیدم عزیزم_

اینجا چه خبر بود؟الینا انگار تازه یادش اومد که منم اونجام،با لبخند به زن رو به روم اشاره کرد و 

 :گفت

 !لیانا،بهترین دوستم_

 :براز خوشبختی کردم.لیانا با خنده گفتلبخندی زدم و ا

حرفای مارو جدی نگیر دختر!یه زمانی اکیپ ما سه نفر شکست ناپذیر بود.ما بهترین دوستای هم _

 .بودیم

 :الینا اضافه کرد

 .و هستیم_

 :لیانا خنده ی بانمکی کرد و گفت

 .بهتره یکم استراحت کنید تا ولتی بهین میاد سرحال باشید_

 :نارو گرفت و گفتالینا دست لیا

 مطمئنی که میاد؟_

 :لیانا لبخندی زد و گفت

 !فرهود هیچ کاری رو نصفه نمیذاره_

 پدر بهین؟_

 .لیانا به من نگاه کرد و سری تکون داد

فرهود ماه هات دنبال راهی برای پنهان کردن لدرت بهین و خارج کردنش از اونجا میگرده.چند _

 !زی کردن.آروم باشید و به ما اعتماد کنید خانوماروزی میشه که همه چیز رو برنامه ری

لبخندی زدم و سعی کردم آروم باشم.لیانا مارو به سمت اتاق های مجزایی راهنمایی کرد و بهمون 

 .گفت که آروم باشیم و دوش بگیریم

یه دوش سریع گرفتم و لباس هام رو پوشیدم.روی تخت دراز کشیدم و چشم هام رو بستم،نمیدونم 

 یمه توی اون حال بودم که در اتاق به شدت باز شد و الینا وارد اتاق شد.چند دل

 :روی زانوهاش فرود اومد و فریاد دردمندی کشید.دستش رو به سمتم دراز کرد و گفت

 ...رام_

فریاد دیگه ای بلند شد،اینبار صدا از طبمه پایین بود.به خودم اومدم و سریع به سمت الینا 

 :هاش گرفت،از الی دندون های کلید شدش ؼرید رفتم.دستم رو بین دست
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 !حسین_

 .لطره های اشکش پشت سر هم صورتش رو خیس میکرد

 !نمیتونم تحمل کنم_

محکم بؽلش کردم،نمیدونستم باید چیکار کنم.خدای من،یعنی چه بالیی سر حسین اومده!نمیدونم چند 

 دلیمه تو بؽلم بود که حس کردم آروم شده!

 .اش دادم که متوجه شدم از هوش رفته.آراد جلوی در ظاهر شد یکم از خودم فاصله

دونه های درشت عرق روی صورتش نشسته بود.دستش رو به چهارچوب در تکیه داد و نفس 

 :زنان گفت

 !حسین...اون...مرده_

 چی؟_

 .آراد ستش رو باال آورد،جریان کوچیکی از الکتریسیته بین دست هاش شکل گرفت

 .لبال اینو نداشتم_

 :با شنیدن صدای پا سریع گفت

 هیچ کس نباید بفهمه طلسم انتمال فعال شده،فهمیدی؟_

 :سری تکون دادم و آراد بیرون رفت.لیانا باال اومد و گفت

 چی شده؟_

 !نمیدونم،یهو بیهوش شد_

لیانا بهم کمک کرد الینا رو روی تخت گذاشتیم.بهم گفت آرشا رفته دنبال بهین،انگار یه مشکلی 

 شه ی بی عیب و نمصشون پیش اومده بود و بهین دیر کرده بود.برای نم

 !کنار الینا روی تخت دراز کشیدم و لیانا گفت که میره برای شام یه چیزایی حاضر کنه

دو روزی میشد نخوابیده بودم،ولی احساس خستگی نمیکردم.چشم هام رو بستم،چند دلیمه گذشت 

 که با صدای بلندی چشم هام رو باز کردم.

لیما جلوی پنجره اتاق،اژدهای بزرگی در حال فرود بود.سریع سرجام نشستم و بعد با یه جهش بلند د

 .به سمت پنجره رفتم

بهین!بعد دوماه،للبم توی دهنم میزد.جیػ بلندی کشیدم و به سمت پایین دوویدم.به محض اینکه جلو 

 در رسیدم از دیدنش خشکم زد.

آسمون فرق داشت.زیر چشم هاش گود رفته بود و به شدت این با اون بهین شاداب من زمین تا 

 .الؼر شده بود

ولی از همه مهمتر چشم هاش بودن،خبری از اون برق همیشگی چشمهای لشنگش نبود.به خودم 

 .اومدم و با سرعت به سمتمش رفتم،محکم بؽلش کردم
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زد.منم پا به پاش گریه چند ثانیه بی حرکت بود تا اینکه باالخره محکم بؽلم کرد و از ته دل زجه 

 :کردم،باالخره یکم آروم شد ولی از بؽلم بیرون نرفت.آروم زمزمه کرد

 !میخوام برم خونه،پیش الوند_

 .خونه!تاحاال بهش فکر نکرده بودم.که اون للعه خونه ی ماست

 !بهین_

دراز  الینا جلوی در ایستاده بود و با بؽض به بهین نگاه میکرد.بهین دستش رو به سمت الینا

 .کرد.دست هاش میلرزید و این نشون از ضعؾ بدنیش داشت

 :الینا به سمت بهین دوید و محکم بؽلش کرد.آروم زمزمه کرد

 !من میبرمت خونه_

بهین سری تکون دادو لبخند زد.آراد هم به جمعمون اضافه شد،محکم بهین رو بؽل کرد و درحالی 

 :جلو اومد و گفتکه سرزنشش میکرد به گریه افتاد.باالخره آرشا 

 !خوشحالم تونستی فرار کنی،شنیدم چه اتفالی برای فرهود و ادوارد افتاد.متاسفم_

اشک دوباره توی چشم های بهین حلمه زد و سری تکون داد.اینجا چه خبر بود!آرشا سری تکون 

 :داد و گفت

 !افتخار بدید و شام رو در خدمت باشم بانو_

 :دستش رو گرفت و با ذوق گفتبهین خواست مخالفت کنه که لیانا 

 !باعث افتخاره_

بهین نگاهی بهم انداخت و به ناچار لبول کرد.انمدری که دلم برای بهین و دادمهر تنگ شده 

 بود،هیچی از ؼذا نفهمیدم.

 .زمانی به خودم اومدم که بهین از پشت میز بلند شد و تشکر کرد

 :بخند گفتالینا دستش رو دور کمر نحیؾ بهین حلمه کرد و با ل

 بریم خونه؟_

بهین سری تکون داد و اشک هاش رو پاک کرد.از آرشا و لیانا تشکر کردیم و آرشام هم لرار شد 

 با ما بیاد.

الینا به سمت درختی رفت و دری باز کرد،اول خودش و بهین وارد شدند،بعد آراد و بعد هم من و 

 !آرشام.دلم برای دادمهر پرمیکشید

*** 

 :بهین

خودم شدیم،لبخندی به الینا زدم و ازش تشکر کردم. به سمت تخت برگشتم که لبخندم  وارد اتاق

 روی لب هام ماسید.
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الوند روی تخت دراز کشیده بود،دست هاش روی سینش بود.رنگش به سفیدی گچ شده بود.آروم 

 :گفتم

 اینجا چه خبره؟_

ی که برام مونده بود به سمت اتاق پاهام جون نداشت.نمیتونستم باور کنم،الینا رو پس زدم و با توان

 !سوده رفتم،تا بهم بگه دروؼه.بگه همه چیز یه خوابه

 در اتاق رو باز کردم،نفسم بند اومد.سوده با صورت خونی روی تخت افتاده بود.

هانیه با دیدنم جیػ کوتاهی کشید و با گریه ای که نمیدونم از کی شروع شده بود به سمتم دوید.لبل 

 :م کنه گفتاز اینکه بؽل

 !تو زنده ای_

و محکم بؽلم کرد.دست هام رو دورش حلمه کردم تا سموط نکنم،بعد از چند ثانیه حس کردم نفس کم 

 آوردم.خیلی زیاد بود،همه چیز خیلی برام زیاد بود.

 .احساس خفگی میکردم،هانیه عمب کشید و با بهت بهم نگاه کرد.دستم رو روی گلوم کشیدم

اق خارج شدم. با تمام وجودم دویدم،دلم میخواست از اون عمارت و آدماش عمب عمب رفتم،از ات

 فرار کنم.

ولتی به خودم اومدم،وسط انبوهی از درخت های بلند ایستاده بودم،صدای نفس هام گوشم رو پر 

 .کرده بود

با ترس به اطرافم نگاه کردم،خدای من،من گم شده بودم.توی للبم احساس خالء کردم و خیلی بی 

 .راده از ته دلم فریاد کشیدم. شاید همه اینا خواب باشه و ولتی بیدار شدم همون بهین سابك باشما

باالخره نفس کم آوردم و صدام لطع شد،اشکام روی صورتم روون شدند.روی زانوهام خم شدم و 

 .دو زانو روی زمین افتادم.صدای هك همم سکوت جنگل و میشکست

 .ودم و جمع و جور کنم.صداش توی دلمو خالی کرداومدنش رو حس کردم،سعی کردم خ

 !بهین_

باور نمیکردم،کؾ دست هام رو روی زمین گذاشتم و از ته دلم گریه کردم.دست گرمی روی شونه 

هام نشست،بوی عطرش توی بینیم پیچید و باعث شد شکمم منمبض بشه.گرمای ضعیؾ تنش رو 

 .پشت کمرم حس میکردم

 ابه!؟برگشتی یا بازم فمط یه خو_

روی زمین سرد نشستم،پاهام طالت وزنم رو نداشت.از جاشو بلند شد و رو به روم نشست.چشم 

 .هاش رو بسته بود،نفس عمیمی کشید و لطره اشکی از گوشه ی چشمش چکید

 !لعنت به من اگه این یه خواب باشه_

 :ددستم رو باال آوردم و روی صورتش گذاشتم.اخم هاش رو توی هم کشید و زمزمه کر

 !اگه از این خواب بیدار شم،میمیرم_



 Zahra.sknنویسنده: رلص تاریکی

423 
 

دست دیگه ام رو هم باال آوردم و صورتش رو لاب گرفتم و با آتیشی که تو للبم بود لب هاش رو 

 .نشونه گرفتم.دست هاش به سرعت دورم حلمه شد،کمرم بین دست های لدرتمندش اسیر شد

وسیدن تنها عشك زندگیم فراموش انگار اون از من تشنه تر بود،میخواستم همه ی ؼم هام رو با ب

 .کنم.توی احساساتش ؼرق شم و با گرمای عشمش ذوب بشم

دست هام رو توی موهاش فرو کردم و سرم رو کج کردم تا بوسه رو عمیك تر کنم.یه دستش باال 

 اومد و توی موهام فرو رفت.

 .ون کشیده شدمناگهان ایستاد،دست هاش شل شدند.لب هاش رو به سرعت عمب کشید که به دنبالش

 :من رو عمب کشید و با بهت گفت

 ...این...این_

دستش رو باال آورد و روی موهام کشید.بؽضم دوباره ترکید و اشک هام روون شد،دستش رو روی 

صورتم کشید،انگشت اشاره اش رو روی اشکم کشید و انگشتش رو توی دهنش برد.از این کارش 

 !خندم گرفت و آروم خندیدم

 :زمزمه کرد

 این...یه خواب دیگه نیست؟مگه نه؟_

 .سری به تایید تکون دادم،نگاهم به لب هاش کشیده شد

 یه شوخی مسخره ام نیست؟مگه نه؟_

دوباره سری تکون دادم،کمتر رنگ پریده به نظر میرسید.خواست سوال دیگه ای بپرسه،یعمه ی 

 .تملباسش رو گرفتم و جلو کشیدمش و جلوی هرگونه سوال دیگه ای رو گرف

 .این بوسه شدید تر بود که باز عمب کشید

 اما چطوری؟_

 !الوند_

 .با خنده به سمتم خم شد و توی وجودش ؼرق شدم

*** 

 :الوند

عطر تنش،این بار چمدر والعی بود.اگه این رویاس،دیگه نمیخوام از این رویا بیدار شم.سر گیجه 

دیدم تار بود،نه...نه...بیدار نشو داشتم،بهین عمب کشید.دستم رو روی زمین،کنار سرش گذاشتم.

 !لعنتی

 !الوند_

 .صدای بؽض آلودش توی گوشم پیچید

 حالت خوبه؟_
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 :صدای ضعیفی رو از دور شنیدم

 !اینجان...الوند_

 .صدا نزدیک تر میشد،ضعؾ شدیدی باعث شد دستم شل بشه و روی بهین بیوفتم

 !از دست تو الوند_

 .شنیدم آخرین چیزی بود که لبل از بیهوش شدنم

*** 

 :رامش

 :دیگه بسه،بیشتر از این نمیتونستم دنبال بهین باشم.هانیه محکم بؽلم کرد و گفت

 !برو،من حواسم بهش هست_

 :لبخندی بهش زدم وخواستم تشکر کنم که من رو به سمت پله ها هل داد و گفت

 !بدو_

بود،سری برای هانیه تکون  نگاهی به اتاق الوند انداختم،لبخندی روی لبم نشست.للبم پر از اشتیاق

 .دادم و به سمت اتالمون تمریبا دوویدم

کوله ام سنگین بود،پس تصمیم گرفتم توی راه ولش کنم تا بتونم سریع تر بدوام.پشت در اتاق 

ایستادم،دستم رو روی للبم گذاشتم.ؼم بزرگی روی دلم نشست،حتی ازش خداحافظی هم نکرده 

 .بودم

به رو شم،دست هام یخ کرده بود.دست سردم رو روی دستگیره در چطوری میخواستم باهاش رو 

 .گذاشتم،افکار بد رو عمب زدم و در رو باز کردم.لبخند روی لبم خشک شد،اتاق سرد و تاریک بود

 !دادمهر_

وارد اتاق شدم،در رو بستم و به اتاق خالی زل زدم.تخت بهم ریخته بود،دلیما مثل آخرین باری که 

 .م.جلوتر رفتم،پتوی نازکی روی کاناپه نزدیک شومینه بوداتاق رو ترک کرد

دستم رو روی پتو کشیدم که در اتاق به شدت باز شد،از ترس توی جام پریدم.دادمهر توی 

 .چهارچوب در ایستاده بود،لبخند زدم و خواستم به سمتش برم که با نگاه سردش رو به رو شدم

 .صدای سردتر از نگاهش رو شنیدمیخ کردم،خشکم زد.لبخند رو لبم ماسید ولتی 

 !برگشتی_

 :دست هام رو به هم لالب کردم و آروم سر تکون دادم.سری تکون داد و خیلی خشک گفت

 چیزی خوردی؟_

 ...دادمهر...من_

 :بدون اهمیت به من از اتاق بیرون رفت و در همون حال گفت
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 !برات یه چیزی میارم بخوری_

اد بهش بگم که گرسنه نیستم،که اآلن فمط دلم میخواد بؽلم کنه راهش رو کشید و رفت،حتی اجازه ند

 .تا بتونم عطر تنش رو نفس بکشم

به هر زحمتی بود خودم رو به کاناپه نزدیک کردم و نشستم.اصال انتظار این برخورد رو نداشتم،به 

 .شدت دلتنگش بودم و نمیتونستم این وضعیت رو تحمل کنم

،ولی خبری از دادمهر نشد.هانیه بهم سر زد و گفت بهین و الوند نمیدونم چند ساعت اونجا نشستم

 .سر از جنگل درآوردند و الوند اونجا از حال رفته،با کمک الینا و آراد به للعه برگشته بودند

 دادمهر کجاست؟_

نمیدونم چه مدت از زمانی که هانیه اومد پیشم میگذشت که این سوال رو پرسیدم.هانیه با اون چشم 

 :رشتش فمط بهم نگاه کرد.بعد از مدتی گفتهای د

 !نمیدونم_

سری تکون دادم و به شعله های آتیشی که هانیه توی شومینه روشن کرده بود زل زدم.نمیفهمیدم 

 .چرا انمدر واکنشش تند بود.میدونم اشتباه کردم،ولی حتی از من نپرسی چه اتفالی افتاد

 این پسره کیه باهاتون اومده؟_

 کی؟_

 .حس شده بود،تا حاال به این انداره احساس بدی نداشتم للبم بی

 !همین گرگینه که همراهتون اومده_

 آرشام؟_

 !آره همون_

 !داستانش طوالنیه_

 !درک میکنم_

دستش رو روی دست سردم گذاشت.سوزش خفیفی توی دستم حس کردم و لحظه ای بعد،آال روی 

 پاهام خزید.

م چمبره بزنه ولی میتونست سر بزرگش رو روی پاهام بذاره به لدری بزرگ بود که نتونه روی پاها

 !و باعث دل گرمیم بشه

 :هانیه بلند شد و گفت

بهتره برم سری به سوده بزنم،هرولت حالت بهتر شد خوشحال میشم اگه بیای پیشش.فکر کنم به _

 !کمکت احتیاج داشته باشه

 :بهش نگاه کردم و پرسیدم

 منظورت چیه؟_
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 !ثابته ولی خب...هنوز بیهوشه آروم باش،وضعیتش_

 :آال به سرعت به بدنم برگشت و سریع از جام بلند شدم.درحالی که به سمت در میرفتم گفتم

 !چرا زودتر نگفتی_

سریع به سمت اتاق سوده رفتم،در اتالش باز بود.رادمان کنار تخت روی صندلی نشسته بود و 

 .ددست سوده رو بین دست هاش گرفته بود و لبخند میز

 !سوده_

بؽضم ترکید و سریع به سمت تخت رفتم.به محض اینکه کنار تخت ایستادم سوده به سمتم 

 .برگشت.لبخند بزرگی روی لبش بود

 !برگشتی_

 .صداش خش داشت،کبودی هایی روی صورتش بود.دستم رو روی دهنم گذاشتم

 !خدایا،چه بالیی سرت اومده_

درد جمع شد.رادمان دستش رو روی شونه سوده  سعی کرد خودش رو باال بکشه که چهره اش از

 :گذاشت و خواست چیزی بگه که سوده سریع گفت

 ...بهین_

 !اینجاست،آروم باش عزیزدلم_

 .کنارش روی تخت نشستم و باالخره لبخند زدم.چشم هاش رو روی هم گذاشت و خندید

 !میدونستم_

 :رادمان بلند شد و گفت

 !تنها باشید با هم دخترا میرم یه چیزی بیارم بخوری،یکم هم_

 :لبخندی بهش زدم و تشکر کردم.هانیه خواست از اتاق بره بیرون که سوده گفت

 !هانی_

 :هانیه برگشت که سوده ادامه داد

 !در و ببند و بیا اینجا_

 :هانی ابرویی باال انداخت و گفت

 !چشم بانو_

 .در اتاق رو بست و رو به روی من روی تخت کنار سوده نشست

 وری از آینه رد شدی؟چط_

 :هانیه خندید و گفت

 منظورت چیه؟ما باهم از آینه رد شدیم،یادت نیست؟_
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 .سوده دوباره سعی کرد بشینه که مانعش شدم

 کجا درد داری؟_

سوده چند لسمت از بدنش رو بهش نشون داد و به محض اینکه دستم رو روی شونش گذاشتم 

 :گفت

 میدونی اون طلسم چطوری کار میکنه؟_

 سوده،منظورت چیه؟_

 میدونی؟_

هانیه که یکم کالفه به نظر میومد،ابروهاش رو باال انداخت و دست هاش رو از هم باز کرد.در 

 :همون حال گفت

 !کسی که هم خونت باشه میتونه با این طلسم پیدات کنه_

 دلیما و فمط کسی میتونه از اون آینه عبور کنه که هم خونت باشه.اینم میدونستی؟_

 :وضوح رنگش پرید و با دستپاچگی نگاهش رو از سوده گرفت.سوده ادامه داد به

 ....من که همخون الوند نیستم،پس_

 .هانی دست هاش رو مشت کرد،دونه های ریز عرق روی پیونیش خودنمایی میکرد

 !نمیدونم از چی حرؾ میزنی_

رفی کرد زد باعث شد دست صداش هم میلرزید.با شوک بهش نگاه کردم،خدای من یعنی هانیه...با ح

 :از کار بکشم و بهش خیره شم

 !خیلی خب،نباید اینو به هیچ کس بگی.کسی نباید بفهمه_

 منظورت چیه؟_

سرش رو پایین انداخت،دست هاش رو به هم لالب کرد.چند بار نفس عمیمکشید و بعد مستمیم به 

 :چشم هام نگاه کرد و گفت

 !ب میشمتمریبا میشه گفت من خواهر شوهرت حسا_

 .لبخند با نمکی زد که به سرعت از لب هاش پرکشید

 !هیچ کس جز من و بابا از این ماجرا خبر نداره.لطفا سوده،به هیچ کس نگو_

 منظورت چیه؟_

 :نگاهش نگران بود،انگار برای حرؾ زدن دو دل بود.باالخره تصمیم گرفت حرؾ بزنه

ود؟اونا جفت هم نبودن و هرکدوم جفت خودشون میدونید که ازدواج پدر و مادر الوند عاشمانه نب_

 !رو داشتن ولی مجبور بودن به خاطر نجات بمیه با هم ازدواج کنن

 :سوده که حاال بهتر شده بود،نشست و سریع گفت
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 صبر کن ببینم،اگه عاشك هم نبودن پس چطور دوتا بچه داشتن؟_

 :هانی سری تکون داد و گفت

نکه مارال و ماهور ازدواج کنن کشته میشه.پس مارال تصمیم جفت مارال،مادر الوند،لبل از ای_

 ...میگیره با ماهور بمونه!الوند رو همون شب ازدواجش باردار میشه و دادمهر هم

 :نگاهی به من انداخت و سرش رو پایین انداخت.آروم ادامه داد

هر به دنیا یه شب ماهور میاد خونه و به زور با مارال...خب...میدونید دیگه.بعدشم دادم_

 .میاد.مارال خیلی پسرارو دوست داشت ولی اصال با بابا مهربون نبود

 اینارو کی برات تعریؾ کرده؟_

 :درحالی که با یکی از انگشت هاش بازی میکرد گفت

 .ماهور،منم اولش باور نمیکردم_

 !خب_

 ...بعد از اینکه مارال گم شد_

 :سوده بین حرفاش پرید و گفت

 مرده؟گم شد؟مگه نمیگن _

 :هانیه سری تکون داد و گفت

جلوی چشم های الوند للبش رو کشیدن بیرون،ولی هیچ ولت جسدش رو پیدا نکردن.اونا چند ماه _

 .پایین دره رو گشتن ولی اثری از مارال نبود

خدای من،للبم برای الوند به درد اومد.چمدر این صحنه براش عذاب آور بوده،حاال دلیل تنفرش رو 

 :انیه ادامه دادمیفهمیدم.ه

خب بعد از مارال،ماهور حالش اصال خوب نبود.عاشك مارال شده بود و حاال از دستش داده _

بود.الوند سرکشی میکرد و ماهور رو ممصر میدونست.یه شب جلوی خونه مامانم پیداش 

 !میشه،حالش خیلی بد بوده و همش گریه میکرده

 :اشک توی چشم هاش جمع شد و با بؽض ادامه داد

 !اونشب مامانم من رو باردار میشه و خودش هم سر زا میمیره.نمیدونم این چطور ممکنه_

 :دست هاش رو روی چشم های اشکیش گذاشت و گفت

 .نمیدونم چطور ممکن بود که مامان من سر زایمان بمیره_

 .سریع بع سمتش رفتم و بؽلش کردم

 !هیش...عزیزم...متاسفم_

 :و بعد آروم خودش رو از بؽلم بیرون کشید.با لبخند مصنوعی گفتچند دلیمه توی بؽلم اشک ریخت 
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من خوبم،ببخشید.الوند خیلی برای بابا مهمه،بابا نمیخواست رابطه اش با الوند از اینی که هست _

بدتر بشه پس تصمیمی گرفت من و پنهون کنه.من و به خانواده فعلیم دادم و گفت که پدر و مادرم 

 .دادم.بعدشم که من فهمیدم عضو حلمه ام و اومدم اینجارو توی درگیری از دست 

 :دست هاش رو روی پاهاش کشید و با لبخند گفت

 !االن هم که شماها رو دارم،به عالوه برادرهام_

 !عزیزم،خیلی متاسفم_

 :دستش رو تو هوا تکون داد و گفت

مه برای من کافیه. من با این موضوع کنار اومدم دخترا،همین که کسی از این ماجرا چیزی نفه_

 .نمیخوام رابطه بابا با پسرا بدتر از این بشه!میدونم که رازم پیشتون محفوظه

 :سوده که حاال با ؼم به هانیه نگاه میکرد گفت

 !از بابت این موضوع مطمین باش.معذرت میخوام که اذیتت کردم عزیزم_

لتی دیدم اونمدر بی دفاع مشکلی نیست،من فمط نمیتونستم الوند رو تو اون شرایط ببینم.و_

اونجاست،دیگه کنترلم دست خودم نبود.حتی اگه اونا ندونن،ولی من للبم برای اونا میتپه  و بی 

 .نهایت دوستشون دارم

 !درک میکنم_

 :سوده لبخندی زد،هانی بلند شد و گفت

جمع خب دیگه،من برم ببینم این همایون ذلیل مرده کجاست.احتماال به زودی لراره دور هم _

 !شیم،زودتر پیداش کنم یکم رفع دلتنگی کنیم

 :هممون به حرفش خندیدیم و هانیه رفت.به محض اینکه در اتاق رو بست رو به سوده گفتم

 .دادمهر باهاش سرد برخورد کرد_

 :خودمم از لرزش صدام شوکه شدم.سوده دست هام رو گرفت و با کالفگی گفت

 ؟به خدا این داداشا یه تختشون کمه،چشه_

 !به زور دو کلمه حرؾ زد،بعدشم رفت_

 رفتی دنبالش؟_

 !نه،خشکم زد_

 :ضربه محکمی به سرم زد و گفت

 !شت برات ناز میکرد توام که بولی کالاخاک تو سرت،عمل نداری؟د_

 !ناز کنه؟دادمهر؟برو بابا توام_

 :با ضرب هولم داد که افتادم روی زمین.با خنده گفت



 Zahra.sknنویسنده: رلص تاریکی

430 
 

 !یره پشت بوم اونجا کز میکنهگمشو برو پیداش کن.اکثرا م_

 :روی تخت دراز کشید و ادامه داد

 .منم تا ولت هست یکم استراحت کنم_

پتو رو باال کشید و چشم هاش رو بست.هنوز توی شوک کارش و حرفاش بودم که با صداش از جا 

 .پریدم

 !برو دیگه_

م.نفس عمیمی کشیدم و چشم لره ای بهش رفتم که ندید،از روی زمین بلند شدم و به سمت در رفت

 .راه باال رو پیش گرفتم

 .در سنگین جلوم رو هول دادم،دادمهر لب دیوار نشسته بود و به نمطه ای زول زده بود.جلوتر رفتم

 !دادمهر_

تکون نخورد،فکر کردم متوجه حضورم نشده و خواستم دوباره صداش کنم که با صدای سردی 

 :گفت

 !برو پایین،اینجا سرده_

 :زمه کردمزیر لب زم

 !نه به سردی تو_

خودم رو بؽل کردم و به دیوار تکیه دادم.دلم براش تنگ شده بود،برای صداش،برای نفس کشیدن 

 !توی آؼوشش

 !برگرد رامش_

 تکیه ام رو از دیوار گرفتم و به سمتش رفتم،بازوش رو توی دستم گرفتم و آروم به عمب کشیدم.

که باعث شد دلگرم بشم،نگاهش گرم بود.لبخندی که  نگاهش برای چند ثانیه توی صورتم چرخید

 :داشت روی لب هام شکل میگرفت با حرفش از بین رفت

 !برو پایین،االن نمیتونم ببینمت رامش_

 منظورت چیه؟_

 .حرفم واضح بود_

دادمهر فکر نمیکنم الزم باشه واکنشت تا این اندازه تند باشه.هزار بار بهت گفتم من تمصیری _

 ...ا اینطوری میکنی؟نتونستم بهت خبر بدم چون مطمئن نبودم لبول کنینداشتم، چر

 :وسط حرفم پرید و با بی حوصلگی گفت

 !باشه رامش،تمومش کن_

 :بلند شد و درحالی که به سمت در میرفت گفت
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 !بیرون سرده،برگرد اتالت_

خیره بودم.فکر  خونم به جوش اومده بود،با دهن باز به مسیری که دادمهر از اونجا رد شده بود

 .نمیکردم این کار من تا این اندازه دادمهر رو آزار بده

نمیدونم چند دلیمه اونجا ایستادم و سوال هایی از خودم پرسیدم که جوابی نداشت،پاهام سر شده 

بود. باالخره به خودم اومدم و درحالی که اشک هام رو پاک میکردم،در رو بستم و به سمت اتالم 

 .رفتم

*** 

 :بهین

صداهای مختلفی توی سرم میپیچید که هیچ کدومش رو متوجه نمیشدم.برای یک لحظه انگار همه 

چیز متولؾ شد،بوی آشنایی توی بینیم پیچید و بعد،سفیدی و خال اطرافم رو گرفت.نه...نه...از 

 .ترس زبونم بند اومده بود

 !بهین عزیزم_

د و انگار جسمی سنگین روی بدنم بود که خون توی رگ هام یخ بسته بود.ضربان للبم کند شده بو

 .باعث میشد نتونم تکون بخورم

صدای خنده ی آرومش لرزی از وحشت به تنم انداخت.سعی کردم به خودم مسلط شم،نفس عمیمی 

 کشیدم که لطره اشک لجوجی ازکنار چشمم چکید.

 صدای نفس عمیمی که کنار گوشم کشید باعث شد به خودم بلرزم.

 حس میکنم،از من میترسی؟_بوی ترست رو 

 از ضعؾ خودم متنفر بودم ولی دست خودم نبود،من اون روی وحشیش رو دیده بودم.

 _جادوگر اژدها،هوم؟

جلوم ایستاد و توی صورتم خم شد.لبخند آرومی زد،اگه ندیده بودم چه کارایی میتونه بکنه گول 

 لبخند اطمینان بخشش رو میخوردم.

 خانوم کوچولو.والعا باورم شده بود که همه چیز تموم شده! _خوب تونستی من و گول بزنی

 صاؾ ایستاد و برام دست زد.

 _آفرین،تحت تاثیر لرار گرفتم.

 یاد ادوارد للبم رو به آتیش میکشید.حتی فرهودم میخواست من و نجات بده.

 _اوه ادوارد بیچاره،فکر کرده بود میتونه جلوی من وایسه!

 چکید و به سختی گفتم: لطره اشک دیگه ای از چشمم

 _ازت متنفرم!

 سری تکون داد و گفت:
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 _میتونم حسش کنم.

 لبخند دیگه ای زد و ادامه داد:

 _میدونی به نظرم دستکاری کردن گوی حمیمت بهترین فکری بود که به سرم زد.

 دوباره بهم نگاه کرد.

هر فوضولت راحت _اون خواهر فوضولت...آخ سوده!به محض اینکه بتونم اول از شر اون خوا

 میشم.

 _باورم نمیشه،چطور تونستی این کارو بکنی؟

 خندید و روی زمین،جلوی پاهام زانو زد و دست اش رو روی زانوهام گذاشت.باورم نمیشد.

 _دوست داری داستان والعی رو بشنوی مگه نه؟

 سرش رو به عمب برد و خنده ی بلندی سر داد.

 تعریؾ کنم. _باالخره میتونم داستانم و برای یکی

 روی زانوهاش بلند شد و سرش رو کنار گوشم نگه داشت.

 _میدونی چرا بهت میگم؟چون تو مال منی،پیدات میکنم و با خودم میبرمت.

 دوباره نشست روی زمین و با لبخند گفت:

 میخوام حمیمت والعی رو نشونت بدم._حاضری؟

دوباره روی زانوهاش بلند شد و چند نمیدونستم میخواد چیکار کنه،کاری هم از دستم برنمیومد.

 ثانیه بعد دست هاش رو دو طرؾ سرم گذاشت.

درد وحشتناکی توی سرم پخش شد،جیػ بلندی کشیدم و لحظه ای بعد وسط روستایی لدیمی ایستاده 

 بودم.با وحشت به اطرافم نگاه میکردم.صداش توی سرم پیچید:

 _همه چیز از اینجا شروع شد:

ته بود و با ؼم به آن خیره شده بود.دستی روی شانه اش نشست و لحظه ای "مردی کنار آتش نشس

 بعد همسرش کنارش ایستاده بود.

 _اینجا چیکار میکنی؟

 نگاهی به همسرش انداخت و گفت:

 _پیداش کردم.

زن دستش را روی دهانش گذاشت و لدمی به عمب برداشت.مرد نگاهش را گرفت و دوباره به آتش 

 چشم دوخت.

 _چطوری؟
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مرد برای لحظه ای سکوت کرد،نمیدانست چگونه بگوید که برای نجات جان فرزندش روح خود را 

 به شیطان فروخته است.

 _ؼار لدیمی.

دروغ گفت،او خوش شیطان راه فراخوانده بود.او حاضر بود برای لدرت حتی با شیطان هم معامله 

 کند.بیماری فرزندش بهانه ای بیش نبود.

 ست؟_به جاش چی ازت خوا

دوباره نگاهش را به زن زیبایش داد،زنی که در تمام زندگی اش کنار او بود،زنی که لدرتش را با 

 اون شریک بود.اگر زنش میمرد،لدرت او هم از بین میرفت.

لدرتش وابسته بود،وابسته به همسرش و حلمه.او معامله ی وحشتناکی کرده بود،شیطان در کنار 

 م خواسته بود.روح خودش،روح بزرگ همسرش را ه

اشک در چشمانش حلمه زد،دست همسرش را گرفت و او را به سمت خود کشید.زیر گوشش زمزمه 

 کرد:

 _معذرت میخوام عشك من!

باید لدرت او زیاده خواه و حریص بود.چنان ؼروری او را فرا گرفته بود که فکر میکرد خداست.

 خود را به جهانیان نشان میداد.

ا و خون آشام ها تسلیم شده بودند،هیچ حمله ای صورت نگرفته بود و انگار سالها بود که گرگینه ه

 همه چیز سر جای خودش بود.

اما او این را نمیخواست،اگه دشمنی وجود نداشت پس چطور میتوانست لدرت نمایی کند؟چطور 

 میتوانست لدرت جدید خود را به بمیه نشان دهد؟

و با لبخند  آمد.دستش را روی گونه ی او گذاشت همسرش تکانی خورد و آرام از آؼوشش بیرون

 دلربایش به او گفت:

 _همه چیز درست میشه عزیزم!

مرد ایستاد و شاید این آخرین بوسه شان بود.سری تکان داد و بوسه ای بر لب های زن نشاند،مرد 

 با لبخند محزونی از کلبه بیرون رفت.

میشناخت.گرگینه ای که مانند خودش برای  هنوز هم کسانی که تشنه خون و خون ریزی بودند را

 لدرت همه کار میکرد.

 نفس عمیمی کشید و در زد.بعد از چند دلیمه مردی درشت هیکل در راه گشود،با دیدن او اخم کرد.

 _اینجا چیکار میکنی؟هیچ اشتباهی از من و گله ام سر نزده.

 _میدونم،برای موضوع دیگه ای اینجام!

 ت،بعد از چند ثانیه کنار رفت تا مرد وارد شود.رنالد هنوز هم اخم داش

 _عملت و از دست دادی؟
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 رنالد با بهت و وحشت به او خیره شده بود.مرد ایستاد و با اخم گفت:

 _یا انجامش میدی،یا...

نگاه گذرایی به سه فرزند رنالد انداخت که درحال بازی بودند.رنالد متوجه خطری که تهدیدش 

 میکرد بود.

 کشید و گفت: نفس عمیمی

 _خیلی خب،انجامش میدم!

و نگاه ؼمگینش را به فرزندانش دوخت.مرد سری تکان داد و از کلبه خارج شد.حاال نوبت آنا 

 بود،باید به دل جنگل میزد تا او را پیدا کند.

 صدای شکستن شاخه ای از پشت سرش،نشان از حضور آنا داشت.

 _چی میخوای؟

 با بی تفاوتی گفت:چهره ی آنا کمی در هم رفت ولی 

 _چی گیر من میاد؟

 او عاشك معامله کردن بود،چیزی از اون عاید تو نمیشد مگر آنکه وعده ای بزرگ به او بدهی.

 _تو میشی دست راست من،بعد از من همه کاره تویی!

 آنا لبخندی زد و گفت:

 _لبوله!

فتاد،سالها زندگی کردن در سری برای او تکان داد،کارش تمام شده بود.به سمت خانه اش به راه ا

 کنار این موجودات احمك باعث شده بود تا تمام خصوصیات آنها را از بر شود.

ولتی به کلبه نزدیک شد،اسب هیرمند را دید.سریع به سمت کلبه پا تند کرد.ولتی وارد کلبه شد، 

ی اش را هیرمند خونین و مالین کنار شومینه نشسته بود و با دستش سعی داشت جلوی خون ریز

 بگیرد.

 خود را به هیرمند رساند و او را در آؼوش کشید.صدایی در سرش گفت:

 _این بهای لدرته!

اگر چند سال پیش بود،خونش به جوش می آمد از اینکه برادرش خون بهای لدرتی شده که برای 

 آن معامله کرده است.

 برد و آرام نجوا کرد: اما حاال،او فمط کمی ناراحت بود.هیرمند سرش را کنار گوش برادرش

 _حلمه از بین رفته،متاسفم.

 بوسه ای ارام بر روی پیشانی برادرش نشاند و مانند او درکنار گوشش زمزمه کرد:

 _میدونم،متاسفم برادر!
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هیرمند از چیزی که فهمیده بود شوکه شده سرش را عمب برده و به چشمان هیرمند خیره شد.

 کار را با او و دوستانشان کرده است.بود،باورش نمیشد برادر عزیزش این 

میدانست خواهد مرد ولی تنها دلخوشی اش این بود که فرزندانشان را فراری داده بود و با این کار 

 باعث شده بود نسل جادوگران ادامه داشته باشد.

مرد بوسه ای بر پیشانی برادرش نشاند،هیرمند چشم هایش را بست و ناگهان ورود جسم تیزی به 

 ش را حس کرد.للب

چشم هایش تا آخرین حد خود باز شدند،نفس در سینه اش حبث شد بعد از چند دلیمه برای همیشه 

 چشم هایش را بست.

مرد پیشانی خود را بر پیشانی برادر زد و گریه سر داد.آیا ارزشش را داشت؟دو دل شده بود،ولی 

 میدانست که دیگر راه برگشتی ندارد.

ا از کلبه به بیرون برده بود تا او بتواند با برادرش تنها باشد.سوزشی همسر عزیزش فرزندانش ر

 عمیك زیر حلمه اش احساس کرد،برادرش را رها کرده و به انگشتش نگاه کرد.

جای حلمه انگار مواد مذاب بر روی انگشتش بود.سعی کرد اهمیتی ندهد.از جایش بلند شد،برادر را 

 ارج شد.بر روی دوش خود انداخت و از کلبه خ

باالخره صبح شده بود،به رسم عادت تبرش را برداشت و از خانه بیرون رفت.مشؽول خرد کردن 

 چوب ها بود،در دلش آشوب بود.امروز روز موعود بود ولی او انگار برایش آماده نبود.

بوی تن همسرش را شنید،با لبخند به سمتش برگشت.نه نمیخواست او را فدای لدرتش کند،پشیمان 

 بود.اما خیلی دیر بود،گلوی همسرش بریده شده بود و کار از کار گذشته بود.شده 

م ی به لب دارد.با تماو لبخند کریح جنونی عجیب او را گرفت،آنا را دید که پشت همسرش ایستاده

سرعت به سمتش رفت،آنا که انتظار حمله نداشت به راحتی مؽلوب شد و چند لحظه بعد تنها کمی 

 در هوا معلك شده بود. خاکستر از وجودش

رنالد از دیدن این صحنه وحشت کرده بود و دنبال اهرمی برای فشار به مرد میگشت،مرد او را دید 

 و او هم چند لحظه بعد به آنا پیوست.

 مرد دیوانه شده بود،حسی لوی به او میگفت که باید تمام آن موجودات کریح را از بین ببرد.

م از پا درآورد.به سرعت به سمت همسرش رفت ولی دیگر دیر شده آخرین گرگی که آنجا بود را ه

 بود.او را در آفوش گرفت و از ته دل فریاد زد که صدایی درون سرش به او گفت:

 _آرتا،تو پذیرفته شدی!

درد وحشتناکی تمام تنش را دربر گرفت،اژدهای نازنینش بر روی زمین افتاد و به چشم بر هم زدنی 

 تبدیل شد.دودی سیاه او را در برگرفت،او دیگر جادوگر اژدها نبود.به تلی از خاکستر 

برای رسیدن به لدرت،همه چیز خود را فدا کرد.با چشم به دنبال فرزندانش گشت اما خبری از آنها 

 نبود.

تمام کسانی که از نمشه ی شوم او خبر داشتند حاال مرده بودند،به سختی از جای خود بلند 

 را درآورد و صورتش را تمیز کرد.شد،پیراهن خونی اش 
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تاریخ را عوض کرده بود،دیگر گرگینه ها و خون آشام ها تا ابد دشمن دیرینه ی جادوگران بودند. 

حال که سیاهی تمام وجودش را گرفته بود،احساس رضایت میکرد و پشیمانی اش از بین رفته 

 بود."

ی من،هنوزم باورم نمیشد آرتا پشت تمام نفسم رو به شدت بیرون دادم و چشم هام رو باز کردم.خدا

 این لضایا بود.

هنوز هم نمیتونستم تکون بخورم،باید راهی پیدا میکردم تا آرتا دیگه نتونه به ذهن هیچ کدوممون 

 راه پیدا کنه.

حاال میفهمم چرا اونشب بهم گفت که بهش اعتماد کنم و با الوند باشم،فکرش و نمیکرد که ماهور 

 و پیدا کرده باشه.عضو آخر حلمه ر

شکمم به هم پیچید،دستم رو روی شکمم گذاشتم و به شکمم چنگ زدم.چطور تونست این کارو با 

 خانوادش بکنه؟چطور تونست به هم نوع های خودش خیانت کنه.

متوجه جسم کاؼذی شدم،دستم رو داخل جیبم کردم.درست حدس زده بودم،کاؼذ رو بیرون آوردم و 

 مشؽول خوندن شدم:

هین عزیزم،حاال تو همه والعیت رو میدونی.ممدر شده که تو جفت بعدی من خواهی بود پس "ب

مشکلی نداره که حمیمت رو بدونی،ولی اگه کسی دیگه ای به جز تو از حمیمت آگاه بشه،خواهد مرد. 

 پیداش میکنم و اون رو از بین میبرم.

 پیدات میکنم عزیزم،منتظرم باش.

 "  دوست دار تو،آرتا        

چمدر یخ کردم،نفس عمیمی کشیدم و سرم رو برگردوندم که با صورت زیبای الوند رو به رو شدم.

 دل تنگش بودم،اخم مردونش روی پیشونی بلندش نشسته بود و دندون هاش رو به هم میسایید.

بیخیال نامه ی تهدید آمیز آرتا شدم،به سمت الوند برگشتم و دستم رو روی صورتش گذاشتم.کم کم 

 اخم هاش از هم باز شد و فشار از روی فکش برداشته شد.

انگشتم رو روی خط فکش کشیدم،از باز شدن ناگهانی چشم هاش شوکه شدم و خواستم عمب بکشم 

 که دستم رو گرفت.با اخم به چشم هام نگاه میکرد،ازش نمیترسیدم برعکس خیلی هم دلتنگش بودم.

 بود گفت با صدای دو رگه ای که بر اثر خواب گرفته

 _دیگه بدون من هیچ جا نمیری!

 سری تکون دادم و درحالی که به لب های پرش خیره شده بودم گفتم:

 _نمیرم!

 _تو چشم هام نگاه کن و لول بده.

به زور نگاهم رو باال کشیدم و بهش نگاه کردم.نگاهش رنجیده بود،دستم رو آزاد کردم و دوباره 

 چند ثانیه بست نفس عمیمی کشید.روی صورتش گذاشتم.چشم هاش رو برای 

 _لول میدم.
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لب هاش روی لب هام نشست،انرژی لوی ای بینمون جریان پیدا کرد.ولتی عمب کشید هردو با هم 

 گفتیم:

 _دوست دارم.

لبخندی روی لب های الوند شکل گرفت و من نخودی خندیدم.موضوع آرتا رو به کل فراموش 

 مشکالت!گی به بمیه کردم،اول رفع دلتنگی بعد از اون رسید

اینبار خودم پیش لدم شدم و لب هاش رو شکار کردم.من عاشك این مرد لوی بودم و هیچ کس 

 نمیتونست من رو ازش جدا کنه،حتی آرتا!

*** 
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 فصل سوم

 

 

 

 

 

یز دردی که توی سرش پیچید،باعث شد چشمهاش رو باز کنه.با گیجی به اطرافش نگاه کرد،همه چ

 رو تار میدید.

هر  گیر افتاده و نمیتونه از لدرت هاش استفاده کنه. نیه متوجه شد وسط دایره ایبعد از چند ثا

 لحظه هوشیار تر میشد و به همراه اون ترسش هم بیشتر میشد.

 _باالخره برگشتی!

 شد،تمام نفرتش رو توی نگاهش ریخت و ...نفرت توی رگ هاش جاری 

... 

 

 "دو هفته لبل"

 ادمهر:د

همگی با بهت و ناباوری به بهین نگاه میکردیم،بهین اشکش رو پاک کرد و توی آؼوش الوند 

 پنهان شد.باورم نمیشد این همه مدت بازیچه دست آرتا بودیم،اون همه ی مارو بازی داده بود.

هام رو  با چشم دنبال رامش گشتم که کنار این پسره آرشام ایستاده بود و با هم پچ پچ میکردند.اخم

 کشیدم تو هم،درسته دیشب رفتار خوبی باهاش نداشتم ولی اون حك نداره از من فاصله بگیره.

متوجه نگاهم شد ولی در کمال تعجب اهمیتی به عصبانیت من نداد و به حرؾ زدنش ادامه داد. 

 باالخره سوده سکوت و شکست:

 رحم باشه!_باورم نمیشه از آرتا رو دست خوردیم،چطور میتونه انمدر بی 

سوده هم به کمک رادمان سرپا بود و هنوز هم آثار کبودی روی صورتش خودمایی میکرد.اشکش 

 رو پاک کرد که رادمان محکم تر بؽلش کرد و سعی کرد دلداریش بده.

 سارا از شوک بیرون اومد و گفت:

 من...خب...نمیدونم چطور بگم!_
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 سوده سریع به سارا نگاه کرد و گفت:

 یدی؟_چه خوابی د

سارانگاهی به سوده انداخت و با امیر دستش رو پشت سارا گذاشت وبا این حرکت ازش حمایت کرد.

 ؼم گفت:

_خواب مرگ رو دیدم،باال سر هممون سایه ی مرگ بود.ولتی با الوند برگشتید فکر کردم خوابم 

ون وسط یه جنگ اتفاق افتاده ولی دیشب دوباره این خواب رو دیدم فمط با این تفاوت که اولش همم

 بزرگ بودیم.

هانیه سریع به سمت سارا رفت و دستش رو گرفت.سارا اشک هاش رو پاک رد،حواسم به رامش 

 پرت شد که در سکوت به ارشام گوش میداد.

 آراد مثل همیشه،شیک و اتو کشیده وارد اتاق شد و گفت:

 _چیزی رو از دست دادم؟

 آرشام خندید و گفت:

 سابی.از ؼافله عمب موندی ح_

 دلم میخواست مشتم رو توی صورتش بکوبم تا دیگه نتونه به زن من لبخند بزنه.الوند با اخم گفت:

 _تو دیگه کی هستی؟

 آرشام با خنده ی مسخرش به الوند نگاه کرد و گفت:

 _آرشام هستم،جون دومت!

توی رگ هام اخم الوند عمیك تر شده بود،نگاهم رو به رامش دادم که ریز ریز میخندید.عصبانیت 

 دوید،مطمئن بودم دود از سرم بلند میشه.

 _منظورت چیه؟

 آرشام نگاهش رو به آراد داد و گفت:

_ مثل آراد که محافظ بهینه،منم محافظ توام.به همین دلیله که بهم اعتماد کردن و من و همراه 

 خودشون آوردن اینجا!اگه کسی بخواد تورو بکشه،من به جای تو میمیرم.

 ت و شونه ای باال انداخت.بهین نگاهی به اراد انداخت و گفت:این رو گف

 _این چه کاری بود که تو کردی آراد؟

آراد لبخندی زد و شونه ای باال انداخت.الوند سری تکون داد و خواست حرؾ بزنه که آرشام اجازه 

 نداد:

بده،و گروهی که من گرگینه ام،ما دو گروهیم.گروهی که منتظر جادوگر اژدها هستن که نجاتشون _

 به خون جادوگرا تشنه ان.گروه دوم زیر دست آرتا کار میکنن...

 آراد وسط حرفش پرید و با بهت گفت:
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 _آرتا؟!یه لحظه صبر کن ببینم،اینجا چه خبره؟

 الوند با اخم بهش نگاه کرد و گفت:

 _اجازه بده آراد!

اشاره کرد که ادامه بده.نگاهم به  با اخم نگاهش رو از آراد گرفت و دوباره به آرشام نگاه کرد و

 و دست هاش رو روی سینه به هم لالب کرده بود. رام بود،با اخم زل زده بود به زمین

_اونایی که با آرتا کار میکنن مثل خودشن،بی رحم و ظالم.البته همه مجبورن باهاش کار 

 !کنن،میدونه چطوری مجبورت کنه کاری رو بکنی که دلت نمیخواد انجامش بدی

 _تا حاال مجبورت کرده؟

والعا این من بودم که با این لح حرؾ زدم؟از خودم خجالت کشیدم و نگاهم رو از نگاه محزون 

 آرشام گرفتم.بعد از کمی سکوت گفت:

.پدرم کاری ک ازش خواسته بود رو انجام داد _من رو نه،ولی پدرم رو مجبور کرد مادرم رو بکشه

 پدرم رو با زندگی من و آرشا تهدید کرده بود.و چند روز بعد خودش رو هم کشت.

شرمنده بودم از سوالی که پرسیدم و باعث ناراحتیش شده بودم.از دست خودم عصبانی شدم که 

 ،زیر لب زمزمه کردم:اجازه دادم عصبانیت بهم ؼلبه کنه.سنگینی نگاه رامش رو حس میکردم

 _متاسفم!

احساس بدی داشتم،نفس عمیمی کشیدم و اق خارج شدم.به صدا زدن های الوند اهمیتی ندادم و از ات

 از للعه رفتم بیرون.رالؾ و رو احضار کردم،دلم میخواست برم پیش بهادر.

لحظه ای بعد جلوی کلبه ایستاده بودم،سری برای رالؾ تکون دادم و خواستم به سمت کلبه برم که 

 احساس کردم رالؾ هنوز اونجاست.

خوبی ولی حس  اهمیتی ندادمکردم،اطراؾ رو زیر نظر گرفته بود. به جایی که ایستاده بود نگه

 نداشتم،نگاهم رو ازش گرفتم و از پله ها باال رفتم.در کلبه نیمه باز بود،سعی کردم آروم باشم.

 _پدربزرگ!

جلوتر که رفتم،متوجه مایع لرمز صدایی نیومد،یه حسی بهم میگفت فرار کن،احساس خطر میکردم.

 کلبه رو پوشونده بود.اونجا بود که متوجه بوی خون شدم.رنگی شدم که کؾ 

 با کالفگی به اطراؾ نگاه کردم که با دیدن بهادر،خشکم زد.

با لدم های لرزون جلو رفتم،بهادر روی صندلی همیشگیش نشسته بود و کاؼذی بین انگشت های 

 خونیش بود.

ؼرق شده بود.نفسم بند  چشم هاش سر جاش نبود،شات گانش توی بؽلش بود و توی خون خودش

 اومد و ؼم سنگینی روی دلم نشست.

 کاؼذ رو از الی انگشت هاش بیرون کشیدم و بهش نگاه کردم،چیزی روش نوشته نشده بود.
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کردم و توی جیبم گذاشتم،میدونستم بی فایدست ولی باز هم انگشتم رو روی نبضش اون رو تا 

 کردم:گذاشتم.لطره اشکی از گوشه ی چشمم چکید،زمزمه 

 _چطور از پس تو بر اومدن مرد!

صورت سفیدش حاال رنگ پریده بود.جلوی پاش،روی زانوهام نشستم و به صورتش زل 

 زدم.نمیتونستم باور کنم پیداش کردند و اینجوری وحشیانه کشتنش.

اون ناجی ما بود ولی ما نتونستیم ازش مواظبت کنیم،چطوری تونسته بودند این بالرو سرش 

 بیارن!

 نتظار تورو نداشتم!_ا

 توی جام پریدم و با شوک به آرتا زل زدم که ادامه داد:

 میتونی برای شروع خوب باشی!تظر برادرت بودم ولی خب توام _من

 باالخره از سایه ای که نصؾ بیشتر کلبه رو تاریک کرده بود بیرون اومد.لبخندی زد و گفت:

 میخواد من و جدی بگیره._به بهین گفته بودم پیداتون میکنم،ولی انگار ن

 پوزخندی زدم و گفتم:

 _شاید والعا برامون جدی نیستی!

 لبخند عجیبی زد و گفت:

 _اوه دادمهر عزیزم،خیلی شبیه به مادرتی.گستاخ و بی پروا!

 دستی به ته ریشش کشید و سری تکون داد.با حرفی که زد خون توی رگ هام منجمد شد:

داشته باشم ولی خب،مادرت ولتی به من رسید دیگه جادوگر _خیلی دلم میخواست با مادرت بچه 

 اژدها نبود.

 ابرویی باال انداخت و به صورت مبهوت من زل زد و ادامه داد:

 _نگو که تا حاال نمیدونستی اون زندست؟

 خنده ی تمسخر آمیزش باعث شد خون توی رگ هام به جوش بیاد،ؼریدم:

 _داری دروغ میگی!

 و با بی خیالی گفت:شونه ای باال انداخت 

 _میتونی ببینی،توی آینه ی کنارت.با خون بهادر امتحان کن!

 انمدر مطمئن حرؾ میزد که برای چند لحظه باورش کردم.

 _من باورت نمیکنم،دیگه نه!

دستش رو توی هوا تکون داد و لحظه ای بعد جسم تیزی دستم رو خراش داد.با دست سالمم جلوی 

 زدم: خون ریزی رو گرفتم و داد
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 _داری چه ؼلطی میکنی؟

 اخم هاش رو کشید تو هم و گفت:

 _بکش روی آینه و وردت رو بخون بچه جون!

نگاهم رو با حرص ازش گرفتم و دستم رو روی آینه کشیدم.بعد از اینکه ورد رو خوندم تصویر 

 د.زنی روی اینه نمایان شد،لباس سرتاپا سیاهی به تن داشت.روی تخت بزرگی دراز کشیده بو

 نفسم بند اومده بود،صدای آرتا رو از کنار گوشم شنیدم:

 _خوب نگاه کن!

 ولتی زن چشم هاش رو باز کرد،دنیا روی سرم خراب شد.

 _اون من رو به شماها ترجیح داد.

 صدای پوزخندش للبم رو مچاله کرد.

اراده یه باال آورد که دود ؼلیظ سیاهی از کؾ دست هاش بیرون اومد،بی  دو طرفم دست هاش رو

 لدم به عمب برداشتم و ؼریدم:

 ردی میتونی از پس ما بربیای؟ک_فک 

 _دادمهر عزیزم،شما از چیزی که فکر میکنید ضعیؾ تر و لابل پیش بینی ترید.

 خنده ی بلندی سر داد و بهم زل زد.

 _شماها احمك تر از چیزی هستید که فکر میکنید.

دست هام ی ذهنم رو بهم بریزه.اون من و نمیشناخت،فکر میکرد میتونه اینجورپوزخندی بهش زدم،

گلوله ای از اتش به سمتش پرت کردم.انگار انتظارش رو  به سرعت رو به هم مالیدم و

 نداشت،گلوله به شکمش خورد و به شدت به عمب پرت شد.

ولی تاثیری  دود سیاهی اطرافم رو گرفت،نفسم تنگ شد.چند بار سرفه کردم تا راه نفسم باز شه

 نداشت.

 _فکر کردی میتونی با چندتا گلوله آتیش از پس من بربیای بچه؟

همونطور که جلوتر میومد،ؼلظت دود اطراؾ من هم رم.میروی زانوهام افتادم،نمیتونستم اآلن ب

 بیشتر میشد.

 _هنوز برای اینکه جلوی من لد علم کنی خیلی خامی بچه جون!

ده شد.راه نفسم به کب بسته شده بود،دیگه دست هاش رو روی هم گذاشت،حس کردم گلوم فشر

 دستی روی شونم نشست،آرتا با بهت و ناباوری زمزمه کرد:توانایی ممابله باهاش رو نداشتم که 

 _رالؾ!

لحظه ای بعد،توی اتاق خودم روی تخت،کنار رامش بودم.هنوز هم نمیتونستم نفس بکشم،رامش 

 خواب بود.با هر زوری بود،دستش رو گرفتم.
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گرمای لب  د،نه من نمیتونستم برم.با حس کردننیه برام اندازه سال میگذشت.چشم هام بسته شهرثا

 هاش انگار جون گرفتم.

 دست سردش روی لفسه ی سینه ام نشست و لحظه ای بعد گرمای مطبوعی توی کل بدنم پیچید.

گار دنیا تموم توی خالء بودم،نمیدونم چند دلیمه گذشت که لب هاش رو از روی لب هام برداشت.ان

 شد.صداش از بؽض میلرزید:

 _دادمهر...خو...خوبی؟

چمدر عاشك این آروم چشم هام رو باز کردم و به چشم های زیباش خیره شدم.تازه یادم اومد که 

 ورتش رسوندم و بین موهای بلندش فرو کردم.دخترم.دستم رو به ص

میپرسیدم.بوسه ی عمیمی روی لب برای هزارمین بار جونم و نجات داده بود و من این دختر و 

 هاش نشوندم که یاد بهادر افتادم.کمی فاصله گرفتم که دستش دور گردنم حلمه شد.

لبخندی زدم و دوباره بوسیدمش.ازش سیر نمیشدم،درسته از دستش ناراحت بودم ولی نمیتونستم 

 دست بکشم.کمی عمب کشیدم و گفتم:

 _باید الوند و ببینم،موضوع مهمیه عزیزم!

 اخم هاش رو کشید تو هم و گفت:

 _باز داری بهم دروغ میگی؟

 بوسه ای روی بینی خوش فرمش نشوندم و گفتم:

 ،برمیگردم!_والعا مهمه عزیزدلم

 _منم باهات میام.

متوجه موضوع و از روی تخت بلند شدم.لبل از اینکه از اتاق خارج بشیم  مسری تکون داد

 داشتم.بهم نگاه کرد و گفت: دست رامش رو گرفتم و نگهشمشکوکی شدم.

 _چی شده؟

 مشکلی برات پیش اومده عزیزم؟_چرا این ولت روز خوابیدی؟

 با گیجی بهم نگاه کرد.کمی به اطرافش نگاه کرد و گفت:

 _یادم نمیاد!

که باید بهش رسیدگی میکردم.رامش جوری انگشت  بود ولی فعال موضوع مهم تری داشتممشکوک 

 رده بود که انگار نمیخواست حتی یک ثانیه هم ازش جدا بشم.کرو هاش رو بین انگشت هام ف

و چیزی که دیده  لبخندی روی لب هام شکل گرفت،ولی با یاد اوری بالیی که سر بهادر اومده بود

 بودم،خنده از یادم رفت.

*** 

 سوده:



 Zahra.sknنویسنده: رلص تاریکی

444 
 

ینکه بعد از اینکه دادمهر رفت،رامش هم سرگیجه و سردرد رو بهونه کرد و پشت سرش رفت.از ا

 میدیدم با هم خوبن خوشحال بودم.دست رادمان دور کمرم بود،با خیال راحت بهش تکیه کرده بودم.

الوند اخم هاش رو توی هم کشیده بود و درحالی که تیکه ای از موهای بهین رو بین انگشت هاش 

 بازی میداد،توی فکر بود.

ی این لضایا باشه.الینا که تا اون  هممون شوکه شده بودیم،من یکی که باورم نمیشد آرتا پشت همه

 لحظه ساکت بود،گلوش رو صاؾ کرد و گفت:

 _حاال باید چیکار کنیم؟

 الوند با لیافه ای متفکر گفت:

 _نباید با عجله کاری انجام بدیم.

آراد با ژست خاص خودش،روی صندلی جا به جا شد.ولتی بهین گم شده بود آراد خیلی بهم ریخته 

 باز هم برگشته بود به استایل خاص خودش.شده بود ولی حاال 

 میدونستم میخواد صحبت کنه ولی داره حرفش رو سبک و سنگین میکنه.زیاد منتظرم نذاشت:

 _اول از همه،تمام جادوگرا و گرگینه ها و خون آشام های اون بیرون باید بفهمن ما وجود داریم.

این موضوعات دخالت نکنه،نمیدونم  کسی نمیتونست بهش بگه که تویدیگه جز حلمه بود و آراد 

 چرا ولی از حضورش بینمون خوشحال بودم.ادامه داد:

_آرشام میگه اون بیرون خیلیا منتظر ما هستن تا از دست آرتا نجاتشون بدیم،پس اول از همه اونا 

 باید بفهمن که ما وجود داریم.

،انگار اصال حواسش نبود الوند بوسه ای روی موهای بهین نشوند که باعث شد فک همه بیوفته

 کجاست و داره چیکار میکنه.آروم زمزمه کرد:

 _بعدش چی؟

الوند هنوز هم تحت تاثیر اون طلسم لوی بود،این رو میشد از متمرکز نبودن افکارش متوجه 

 شد.بهین نگاهی به الوند انداخت و گفت:

 _عزیزم بهتره یکم دیگه استراحت کنی.

 بعد از مدت طوالنی باالخره گفت: الوند نگاهی به بهین انداخت و

 _متاسفم بچه ها،هنوزم فکر میکنم دارم خواب میبینم.

 بعد نگاه محزونش رو روی تک تک ما چرخوند،تک خنده ای کرد و دستی به چشم هاش کشید.

 _بارها از این خواب ها دیدم،بارها!

 بود.تابی به گردنش داد،ولتی دوباره بهمون نگاه کرد همون الوند همیشگی 

 _حك با آراده،باید به اونایی که منتظرمون بودن بفهمونیم که ما هستیم.
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آراد سری تکون داد و از جاش بلند شد.با اشاره ی سر به آرشام و الینا،ازشون خواست که 

 همراهش برن.درحالی که از اتاق بیرون میرفت گفت:

 _باید عجله کنیم،اینطور که معلومه آرتا هرلحظه لوی تر میشه!

 رادمان دستش رو دور کمرم محکم تر کرد و زیر گوشم زمزمه کرد:

 _بهتری؟

سری تکون دادم و دست رو روی دستش گذاشتم.همایون درحالی که دست هانیه رو گرفته بود 

 گفت:

_پس اینطور که معلومه هرچیزی که اینجا داریم،دروغ محضه.فکر کنم بدونم حمیمت و کجا میتونیم 

 پیدا کنیم.

 بخندی بهم زد و گفت:هانیه ل

 _به نظرم بهتره توام همراهمون بیای سوده!

 _کجا؟

_جنگل حمیمت،زمین تنها چیزیه که حمیمت و درخودش نگه میداره و بهت دروغ نمیگه.نمیشه 

میتونه تمام  دستکاریش کرد،نمیشه با طلسم حمیمت و از وجودش پاک کنی.اونجا،درخت لدیمی

 .اگه بتونیم زنده به اونجا برسیم میتونیم بفهمیم اینجا چه خبره!کنهحمیمت رو از زمین به ما منتمل 

 بهین با نگرانی گفت:

 _ولی این خیلی خطرناکه،آرتا دنبالمونه.

همون لحظه دادمهر و رامش دست توی دست وارد شدند.دادمهر به نظر بهم ریخته میومد.دادمهر 

 گلوش رو صاؾ کرد و گفت:

 _آرتا رو دیدم...

د تا بتونیم جمله اش رو هضم کنیم،من یکی که خیلی شوکه شده بودم.با جمله های کمی مکث کر

 بعدیش،ضربه های محکم تری بهمون وارد کرد،به الوند نگاه کرد و گفت:

 _بهادر مرده...

 الوند خشکش زده بود و معلوم بود داره کم کم عصبانی میشه.

 بکشه ولی رالؾ نجاتم داد._اون بهم گفت مامان زندست و در آخر هم سعی کرد منو 

 بهین از جاش بلند شد و با عصبانیت گفت:

 _تنهایی از اینجا رفتی بیرون؟والعا دادمهر؟فکر نمیکردم انمدر بی مسئولیت باشی!

و دست به سینه ایستاد و با خشم به دادمهر نگاه کرد.دادمهر توی لالب مرموز همیشگیش فرو 

 رفت و گفت:

 م،فکر نمیکردم آرتا بخواد اونو هم بکشه و اونجا برای الوند کمین کنه!_رفته بودم دیدن پدربزرگ
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بهین دستش رو روی لب هاش گذاشت و هینی از سر تعجب شید.من هم دست کمی از بهین نداشتم، 

هممون توی شوک بودیم.این روزها انگار پر از سوپرایز بود برامون و لرار نبود به این زودیا 

 به خودش اومد و از جاش بلند شد. تموم شه.الوند باالخره

 به سمت دادمهر رفت و درحالی که بازوش رو لمس میکرد گفت:

 _خوبی؟بالیی که سرت نیاورد؟

آثار خشم توی صداش مشهود بود،نفس عمیمی کشید و لحظه ای بعد دادمهر رو در آؼوش گرفت. 

 .دست رادمان دور کمرم محکم تر شد و بوسه ی کوتاهی روی موهام نشوند

 _خداروشکر که سالمی سوده!

دست آزادش رو بین دست هام گرفتم و بوسه ای روی دست مردونش نشوندم.رادمان تکیه گاه 

 خوب و محکمی بود برام،این رو توی تک تک رفتارهاش میدیدم و از ته للبم ازش ممنون بودم.

 _یعنی چی که مامان زندست؟

 و با اخم به زمین زل زده بود.دادمهر حاال از آؼوش الوند بیرون اومده بود 

_طلسم خون و اجرا کردم،مامان و دیدم ولی مطمئن نیستم والعی بوده باشه! از اون عوضی همه 

 چیز برمیاد.

 الوند سری تکون داد و گفت:

 _معلوم میشه.

 بعد نگاهی به من انداخت و ادامه داد:

 _شما چهار نفر،باید برید.

چند ثانیه چشم هاش رو بست و سری تکون داد.ترس خواهرم رو بهین با ؼم بهم نگاه کرد،بعد از 

 درک میکردم ولی ما اینجا بودیم و وظایفی داشتیم.

 رادمان صاؾ ایستاد و نگاهی با همایون رد و بدل کردند و بعد با هم به سمت اتالمون راه افتادیم.

 _چیزی شده راد؟

 ون حال گفت:بدون اینکه بهم نگاه کنه در اتاق رو باز کرد و درهم

 _باید زود دست به کار شیم سوده،وگرنه بازنده میشیم.

 سریع مشؽول جمع کردن شد.از توی کمد نفری یک دست لباس برداشت و توی کوله گذاشت.

 _اآلن میریم؟

 _آره!

 _حاال چرا بهم نگاه نمیکنی؟

گرفته  ایستاد،بی لراری رو توی چشم هاش میدیدم.تازه متوجه موضوع شدم و تمریبا خندم

 بود.رادمان نگاهش رو ازم دزدید و دوباره مشؽول شد.
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حس کردم گوشیم توی جیبم لرزید،با خنده دست توی جیبم کردم.با دیدن اسم بهین روی 

 صفحه،تعجب کردم.

"تا پنج دلیمه دیگه توی جنگل میبینمت،همونجایی که آراد خنگول درست کرده.به کسی 

 نگو،مخفیانس"

 خر پیام گذاشته بود باعث شد به خنده بیوفتم.و شکلت خنده ای که آ

 _عزیزم من میرم از بچه ها خداحافظی کنم،خواهرم نگرانه باید باهاش صحبت کنم.

راد سری تکون داد و دوباره مشؽول جمع کردن وسایل ضروروی شد.باالخره نگاهم رو ازش گرفتم 

 و از اتاق زدم بیرون.

بر خالؾ طنز توی پیامش،صورتش کامال جدی بود. ولتی از الی درخت ها،بهین و رامش رو دیدم.

 بهشون رسیدم متوجه شدم بحث مهمیه.

 _چه خبره دخترا؟

 هردو به سمتم برگشتند و بهین بدون معطلی گفت:

 _برای از بین بردن آرتا یه نمشه دارم،ولی لبلش به کمک جفتتون نیاز دارم.

 ادم.جالب شد،دست به سینه ایستادم و سری براش تکون د

*** 

 بهین:

 رامش با تعجب بهم نگاه کرد و گفت:

 _این خیلی خطرناکه بهین!

 سوده لبخندی زد و گفت:

 _ولی جواب میده.

 سری تکون دادم و گفتم:

 _لبل از اینکه برید باید طلسم پنهان براتون بذارم،مخصوصا تو سوده که با همایون همسفری.

 _منظورت اینه که باید به این سفر بریم؟

علومه که باید برید،ما تازه واردیم به خاطر همین این مسائل بهتر برامون لابل حضمه ولی بمیه _م

 با این عماید بزرگ شدن و واجبه که حتما مطمئن بشن دارن کار درست و انجام میدن.

 رامش پوزخندی زد و گفت:

 _امیدوارم دست از این کاراشون بردارن بهین.

د طلسمی که به خوبی از توی کتاب های فرهود یاد گرفته بودم رو سری به تایید تکون دادم و بع

 روی هردوتاشون اجرا کردم.سوده رو محکم بؽل کردم و گفتم:
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 _مطمئنم که از پسش برمیای،حتی اگه بمیه نتونن بهش برسن.

میدونستم لدرت ریتا به سوده رسیده،نمیدونم از کجا،ولی به محض اینکه این اتفاق افتاد 

یدونستم سوده از پسش برمیاد،رامش هم سوده رو بؽل کرد.بعد از چند دلیمه صدای فهمیدم.م

 رادمان رو شنیدم که توی للعه داشت سوده رو صدا میکرد.

 به سمت درختی رفتم و دری به داخل للعه باز کردم.

 _راد دنبالت میگرده.مواظب خودت باش!

 اختم که سریع گفت:سوده سری تکون داد و از در رد شد.نگاهی به رامش اند

 _لدم بزنیم!

لبخندی روی لبم نشست و پورتال و بستم.در کنار هم شروع به لدم زدن کردیم،به نظر آشفته و 

 نگران بود ولی من به نمشه ام اطمینان داشتم.

 _تو مطمئنی بهین؟

 _مطمئنم!

 _خوبه،من بهت اعتماد دارم.

 _ممنونم عزیزم.

 که رامش پرسید:چند دلیمه گذشت،نزدیک للعه بودیم 

 _امروز این کار و انجام میدیم؟

 سری به تایید تکون دادم و در همون حال گفتم:

 _به کمک هانیه هم نیاز داریم ولی فعال باید روی کار خودش تمرکز کنه.

 _خیلی خب،پس اونجا میبینمت.

 _میبینمت!

خورد،لبخندی روی لبم  رام پا تند کرد و سریع وارد للعه شد.دستی به حلمه ام کشیدم که تکونی

 نشست.صداش توی سرم پیچید:

 _به خودت ایمان داشته باش!

 چشم هام رو بستم و ؼرق شدم توی انرژی مثبتی که از اژدهام میگرفتم.

 _بهین!

آروم چشم هام رو باز کردم،من عوض شده بودم.اون چند ماه کاری باهام کرد که باعث شد بزرگ 

 با لبخند بهش نگاه کردم.کنارم ایستاد،نگران بود.شم.اروم به سمت سارا برگشتم و 

 _چیزی شده؟

 _نمیدونم،میخوای خودت ببینی؟
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 سری تکون دادم و دستم رو به سمتش دراز کردم.دستم رو گرفت و درهمون حال گفت:

 _فکر کردم نیاز باشه که تو این رو ببینی بهین.

 دستم رو روی صورتش گذاشتم و چشم هام رو بستم.

سرعت بین گرگینه ها و خون آشام ها پخش میشد،گرگ ها با زوزه کشیدن و خون آشام ها "خبر به 

 با سرعت فوق العادشون در حال انتشار خبر بودند.

ناگهان همه چیز عوض شد،به للعه حمله شد و آرتا جلوی الوند ایستاده بود.آرتا به بردن بهین و 

و حلمه ای که به سختی تونسته بود زنده کشتن حلمه فکر میکرد و الوند به حفاظت از بهین 

 نگهشون داره.

 حمله ی آرتا و بعد از اون سفیدی و خالء"

 دستم رو از روی صورت سارا برداشتم و پرسیدم:

 _اینو کی دیدی؟

 با اظطراب بهم نگاه کرد و گفت:

 _تو بیداری دیدم!

 _تو بیداری؟

ینده رو ببینم ولی امروز توی بیداری این _آره،باورم نمیشه.تا امروز فمط توی خوابم میتونستم آ

 رویا رو دیدم.خیلی ترسیدم به خاطر همین اومدم پیشت.

 لسمت آخر رویایی که دیده بود،باعث شد لرزی به تنم بیوفته.

 _ممنون سارا،نگران نباش.احتماال لدرتت افزایش پیدا کرده و این اتفاق چیز عجیبی نیست.

 رون اومد و با دیدن سارا نفسش رو با شتاب بیرون فرستاد.امیرسام رو دیدم که از للعه بی

 _فکر کنم یکی رو بدجور نگران کردی!

لبخندی زد و بعد از اینکه دستم رو فشرد به سمت امیرسام رفت.باید تمام نیروم رو جمع 

 میکردم،بهش احتیاج داشتم.

*** 

 الوند:

ر خصوصی خودم شدیم.اول از همه باید بعد از اینکه رادمان رفت،به همراه دادمهر وارد اتاق کا

رالؾ رو خبر میکردم،پس بالفاصله احضارش کردم.دادمهر روی صندلی نشست و به آینه اتاق 

 خیره شد.

 باالخره ازش چشم گرفتم و به رالؾ نگاه کردم.

 _چطور فهمیدی دادمهر تو دردسر افتاده و به کمکت احتیاج داره؟

 :مثل همیشه توی ذهنم جوابم رو داد
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 _اهریمن رو اونجا حس کردم.

 _پس چرا جلوش رو نگرفتی که وارد کلبه نشه؟

 _نتونستم،تنها کاری که تونستم بکنم این بود که اونجا بمونم.

 _پس چطور نجاتش دادی؟

 _برای لحظه ای نیروی اهریمن کم شد و اون مولع بود که تونستم وارد بشم.

 سری براش تکون دادم و گفتم:

 ای من چه جایگاهی داری رالؾ؟_میدونی که بر

 _میدونم.

 _ازت ممنونم.

تعظیم کوتاهی انجام داد و چشم برهم زدنی اتاق رو ترک کرد.دادمهر هنوز هم به آینه نگاه 

 میکرد،یعنی امکان داشت که مامن هنوز زنده باشه؟ولتش بود که بفهمیم.

 گفت:از جام بلند شدم و خواستم طلسم مکانی رو اجرا کنم که دادمهر 

 _صبر کن،به رامان گفتم از خاک جنگل حمیمت برامون بیاره.ممکنه طلسم داشته باشیم.

سری تکون دادم،حك با دادمهر بود.دیگه به هیچ چیز و هیچ کس اعتماد نداشتم.اخرین کسی که 

 بهش اعتماد داشتم هم از دست دادم.یه صدایی از درونم گفت:

 _تو هنوز پدرت رو داری.

 خورد و متوجه شدم صدا از کجاست. حلمه ام تکونی

 _تو بهش اعتماد داری؟

 _بله و توام میتونی رو اون حساب کنی.

 _ولی من دیگه بهش اعتماد ندارم.

 ذهنم رو بستم،نمیخواستم االن راجب ماهور چیزی بشنوم.

 _یه چیزی این وسط آزارم میده.

 _چی؟

 باالخره نگاهش رو از آینه گرفت و گفت:

عا زندست،پس چرا سراؼی از ما نگرفت؟امکان نداره مامان نتونه پیدامون کنه _اگه مامان وال

 میدونی که چی میگم؟

 _همین شک برانگیزه.هدفش از گفتن این موضوع چی بوده؟

 _حدس میزنم میخواست من ضعیؾ شم که راحت تر بتونه بهم ؼلبه کنه.

 _موفك شد؟
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.اگه من به جای اون بودم،لطعا ضعیؾ تر از دادمهر بعد از نگاهی طوالنی سرش رو پایین انداخت

 دادمهر میشدم.از روی صندلی بلند شد و گفت:

_من دیگه برم پیش رام،توام بهتره فکرات و بکنی و یه نمشه بکشی.حریؾ لدره ولی از پسش 

 برمیایم.

سری براش تکون دادم،بهتر بود دادمهر هم چیزی ندونه.نمشه ای که با بهین کشیده بودیم،حرؾ 

 داشت.خطرناک بود ولی جواب میداد.ن

بعد از رفتن دادمهر،از در مخفی اتاق به سمت محل لرارم با بهین راه افتادم.بعضی ولتا از هوش 

سرشار بهین میترسم.از این که توی شرایط بحرانی انمدرروی مسائل کنترل داشت باعث میشد به 

 وجد بیام.

اشتم،پس ترجیح میدم بهین کنترل همه چیز رو درحال حاضر من کنترلی روی اعصاب و رفتارم ند

 توی دست بگیره.

*** 

 رادمان:

هشت روزی میشد که وارد جنگل حمیمت شده بودیم،ولی جنگل لبول نمیکرد راه رو بهمون نشون 

 بده.این موضوع دیگه داشت آزار دهنده میشد،همایون کوله پشتیش رو روی زمین انداخت و گفت:

 .نمیفهمم چرا مارو راه نمیده؟_من دیگه والعا نمیتونم

به لطؾ پورتالی که الوند به جنگل باز کرد،خطری مارو تهدید نمیکرد.از طرؾ دیگه آرتا نمیتونست 

وارد این جنگل بشه چون لسمتی از وجودش اهریمن بود.پس ما جامون اینجا امن بود،فمط 

 نمیدونستم که چطور میتونیم برگردیم بدون اینکه بمیریم.

نیروی سنگینی رو حس میکردم،ؼریضه ام بهم میگفت بیرون از این جنگل برامون کمین اطرافم 

کردند و این باعث میشد از سوده بخوام تا به بمیه بگه چه نیرویی داره.امکان نداشت بیرون از 

 اینجا جون سالم به در ببریم.

سوده کنارش هانیه کتابی که بین دست هاش بود رو جا به جا کرد،اخم هاش توی هم بود.

 نشست،میدونم االن ولت این چیزا نیست ولی دلم به شدت براش تنگ شده بود.

هانیه نگاهی به سوده کرد و لسمتی از کتاب رو بهش نشون داد،سوده مشؽول خوندن شد.این کتاب 

مربوط به جنگل حمیمت بود و چیزهایی رو که مولع ورود به جنگل باید میدونستی رو توضیح 

 میداد.

اینجا ممدس بود،پس اینجا هرنوع رابطه احساسی ممنوع شده بود.فمط خدا میدونست که  زمین

 چمدر دلم میخواست سوده رو ببوسم.بعد از چند دلیمه سوده هم مثل هانیه اخم کرده بود.

 _این انصاؾ نیست!

 همایون جلوتر رفت و پرسید:

 _چی شده؟
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 سوده نگاهی بهم انداخت و با ترش رویی گفت:

طر این راه و بهمون نشون نمیده که هرچهارنفرمون راضی رو مخفی میکنیم.یعنس چون _به خا

 راز داریم هشت روزه اینجا گیرافتادیم.

 همایون کمی عمب رفت روی تخته سنگی نشست.هانیه به همایون نگاه کرد و گفت:

چهارنفر _کتاب میگه فمط درصورتی جنگل مارو به درخت لدیمی میرسونه که هیچ راضی بین ما 

 وجود نداشته باشه.

 همایون از جاش بلند شد و گفت:

 _این دیگه چه لانون مسخره ایه؟

 شاخه ای از پشت محکم به سرش خورد و باعث شد روی زمین بیوفته.هممون خندیدیم،سوده گفت:

 _چاره ای نیست،اینجا نوشته تا رازمون رو نگیم نمیتونیم به درخت لدیمی برسیم.

 اهی بین هم رد و بدل کردند،هانیه سری تکون داد و گفت:سوده و هانیه نگ

 _خیلی خب،من اول شروع میکنم...

 کمی سکوت کرد و نفس عمیمی کشید و با جمله ای که گفت باعث شد شوکه بشم:

 _من خواهر الوند و دادمهرم،ولی خودشون نمیدونن.یعنی هیچ کس نمیدونه!

م مثل من شوکه شده بود ولی سریع به خودش و بعد نگاهش رو معطوؾ همایون کرد.همایون ه

 اومد و درحالی که هانیه رو به آؼوش میکشید گفت:

 _حدس میزدم!

 بعد از چند ثانیه همایون گفت:

_پدر و مادرم جادوگر نبودن،جادوی من از طریك خالم بهم منتمل شد.فکر میکنم اونم جزو یکی از 

 حلمه هایی بوده که از بین رفت.

 حلمه ای؟ _پس چجوری عضو

 همایون شونه ای باال انداخت و ادامه داد:

_من در اصل باید جادو داشته باشم ولی خانوادم از صدها سال پیش تصمیم گرفته بودند که از جادو 

استفاده نکنن.اینطوری بود که جادومون تمریبا از بین رفته بود.ولی این رو میدونید که نمیتونید 

انسان معمولی هدیه کنید؟پس من یه انسان معمولی نبودم که  جادوتون رو لبل از مرگ به یه

 تونستم جادوی اون رو بگیرم.

 هانیه مشت محکمی به سینه ی همایون زد و گفت:

 _چرا تاحاال بهم نگفته بودی؟

 همایون لبخند خجلی زد و گفت:

 _میترسیدم که من و از خودتون ندونید.
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 _مسخره!

خیلی بزرگ تر از این حرفا بود.سوده نگاهی به من انداخت و  من نمیتونستم رازم رو بگم،راز من

 سریع گفت:

 _ریتا لبل از مرگش کل لدرتش رو به من هدیه کرد.

و نفس راحتی کشید.هانیه با لبخند به سوده نگاه میکرد و همایون باز هم شوکه شده بود.بعد از 

 چند ثانیه نگاه همه روی من نشست.آروم باش رادمان،آروم باش.

 _من...

خدایا نمیتونم بگم،اگه سوده میفهمید و دیگه من و نمیخواست چی؟میدونم که اون جفت منه اما 

 خیلی مهمه که جفتت هم تورو دوست داشته باشه،والعی و از ته دل.

 _زود باش راد،ما همینجوریشم کلی ولت تلؾ کردیم.

من خبر داشت.نمیدونم از نگاهم روی سوده نشست.کؾ دست هام عرق کرده بود،اراد از ماهیت 

 کجا و چطوری،ولی اون میدونست.

 _من...

 نفس عمیمی کشیدم،میتونستم دوباره دل سوده رو به دست بیارم.

 _من یه دروگرم.

صدای هین کشیده ی هانیه گوشم و پر کرد.هردو یک لدم به عمب رفتند،ترس توی چشم هاشون 

 ا و هانی نگاه کرد.نشسته بود.سوده از همه جا بی خبر با تعجب به هم

 _چتونه؟دروگر چیه؟

 _اون یه فرشته ی مرگه!

 _من فرشته ی مرگ نیستم.

 سوده که حاال عصبانی شده بود،داد زد:

 _یکی به من بگه اینجا چه خبره!

 به هانیه و همایون نگاه کردم.باید بهشون میگفتم که من خیلی ولته که دیگه یه دروگر نیستم.

 مرگ استفاده نکردم،از زمان پدربزرگ پدربزرگ ماهور._من خیلی ولته از لدرت 

 اینبار سوده هین بلندی کشید و سریع پرسید:

 _تو...چند سالته؟من...من...فکر میکردم همسن الوندی!

 _برات توضیح میدم سوده!

_چیو توضیح میدی؟من بهت همه چیز و گفتم رادمان،حتی ولتی نیروی ریتا بهم رسید.اونولت 

 تو...
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 ن صدها ساله که هیچ بی گناهی رو نکشتم..._ولی م

 سوده دستش رو روی دهنش گذاشت و با ناباوری گفت:

 _صدها سال؟

منم مثل الینا،منتظر بودم تا حلمه ام من و بخواد چون من نشون داشتم.درسته من دروگر بودم ولی 

فه من این بود که یکی از اعضای حلمه هم بودم.خیلی ولت بود که فهمیده بودم کارم اشتباهه،وظی

 هرکسی که از لوانین سرپیچی کرد رو بکشم.

فرلی نداشت که بچه باشه یا بالػ،فرلی نداشت که زن باشه یا مرد.اما من دیگه این کارو 

 نمیکردم.ولتی میگم از احساس سوده میترسم،منظورم دلیما همین بود.

 _برام فرلی نداره چند نفر و کشتی،این مهمه که تو بهم نگفتی!

همون لحظه نسیم خنکی وزید و درخت ها شروع به حرکت کردند.سوده نگاهش رو ازم گرفت و رو 

 به هانیه گفت:

 _راه لعنتی باز شد.

تنه محکمی بهم زد و راه افتاد.آروم باش راد،تو میتونی درستش کنی.بهش زمان بده تا بتونه حضم 

 کنه.نفس عمیمی کشیدم،دستی روی شونم نشست.

 کنم،بهش زمان بده.حتما درکت میکنه!_من باورت می

سری برای همایون تکون دادم،هنوز تو نگاهش ترس بود.درک میکردم،من میتونستم کارای 

 وحشتناکی انجام بدم.

 هانیه هم خودش رو جمع و جور کرد و گفت:

 _بهتره راه بیوفتیم.

 حساس سبکیهمایون کوله اش رو برداشت،نگاه کوتاهی بهم انداخت و دنبال هانیه رفت.ا

 کمی از این موضوع خبر داشتند که الوند و ماهور هم جزوشون بودند.میکردم،افراد 

 کوله رو روی دوشم جا به جا کردم و دنبالشون رفتم.

*** 

 سوده:

عصبی بودم،حتی نمیدونستم یه دروگر لعنتی چیه.از ترسی که روی صورت بچه ها نشسته بود 

مهم نبود.حتی اگه رادمان تبدیل به یه موجود وحشتناک هم معلوم بود چیز خوبی نیست،ولی برام 

 میشد،احساس من بهش تؽییر نمیکرد.

من میشناختمش،زخمای روحش رو دیده بودم ولی انتظار نداشتم همچین موضوعی رو ازم پنهون 

 کنه.دستی دور بازوم پیچید،از ظرافتش حدس زدم که هانیه اس.

یکم درکش کنی؟کنار اومدن با این موضوع برای رادما _میدونم چه حسی داری،ولی بهتر نیست 

 لطعا سخت تر بوده.اون از اصل خودش فاصله گرفته و االن آدم خوبیه،اینطور نیست؟
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 _من جفتشم هانی،حدالل از من نباید پنهون میکرد.

 سرش رو به شونه ام تکیه داد،درحالی که نور سبز رنگی رو دنبال میکردیم پرسیدم:

 چی؟اون والعا یه لاتله؟_دروگر یعنی 

لرزی که از بدن ظریفش گذشت رو حس کردم همین باعث شد حالم بدتر بشه.صاؾ ایستاد و گلوش 

 رو صاؾ کرد.

 _ببین این چیزهایی رو که بهت میگم رو تاحاال درمورد رادمان نه دیدم و نه شنیدم.

ل زد.ایستادم و بهش نگاه به صورتم نگاه کرد و منتظر تایید من،با چشم های درشت وحشیش بهم ز

 کردم،نفس عمیمی کشیدم و خودم رو برای بدترین چیزها آماده کردم.

هانی سری تکون داد و خواست حرفی بزنه که صداش رو دلیما از پشت سرم شنیدم.گرمای تنش 

 رو حس میکردم.

 _اجازه بده خودم برات توضیح بدم...لطفا!

نبود.سری براش تکون دادم و سریع تر حرکت  هانی لبخندی به راد زد،دیگه خبری از ترس

 کردم.بازوم رو لمس کرد،خونم به جوش اومد.

 سریع دستش رو پس زدم و به راهم ادامه دادم.

 _بذار برات توضیح بدم سوده!

 _االن ولتش نیست،کارای مهم تری داریم.

بوی عطرش توی دلم نمیخواست باهاش حرؾ بزنم،حدالل نه االن.با فاصله ی کمی پشت سرم اومد،

 بینیم پیچیده بود.با اینکه از دستش ناراحت بودم،ولی احساس امنیت میکردم.

نور سبز هرلحظه بیشتر میشد،کم کم صدای آب به سکوت اطرافمون اضافه شد.پام از روی سنگ 

سر خورد و نزدیک بود با صورت برم توی سنگ ها که دستش دور کمرم حلمه شد و من رو باال 

 کشید.

 دلیما جلوی صورتم لرار گرفت،نفس گرمش به صورتم برخورد میکرد.آروم زمزمه کرد: صورتش

 _لطفا سوده،بذار برات توضیح بدم.

 صدای همایون باعث شد به خودمون بیایم،سریع از بؽلش بیرون اومدم.

 _هی،اینجارو ببین.

بزرگی ایستاده  لباسم رو صاؾ کردم و سریع نگاهم رو از چشم های راد گرفتم.همایون روی سنگ

بود،خبری از نور سبز نبود.با احتیاط باال رفتم،راد هنوز هم از پشت هوام رو داشت.دروغ چرا؟دلم 

 براش ضعؾ میرفت.

اخم هام رو حفظ کردم،ولتی کنار همایون ایستادم نفسم رو حبس کردم.زیباترین چیزی بود که توی 

لند و زیباش با شاخه های درخت های عمرم میدیدم.درخت بید بزرگی جلومون بود،شاخه های ب

 اطرافش مخلوط شده بود.
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روی بعضی از اون شاخه ها شکوفه های سفید و صورتی زیبایی روییده بود.زمین به سبزی نوری 

بود که مارو به اینجا هدایت کرد.چشمه ی کوچیکی کنار درخت بود،درخت مثل نوشته های کتاب 

 ولی نفس گیر تر.

 م._فکر کنم پیداش کردی

 هانی این رو گفت و لبخند زد.حرفش رو اصالح کردم:

 _بهتره بگی اون مارو پیدا کرد.

حس عجیبی از بدنم گذشت که باعث شد موهای تنم سیخ بشه،بعدش آرامش عمیمی توی بدنم پخش 

 شد.بدون توجه به بمیه به سمت درخت حرکت کردم،احساسات عجیبی داشتم.عشك،ترس،نفرت...

یتر از لبل بود،رنگ ها لویتر شده بودند،عطر رادمان با شدت بیشتری توی بینیم انگار همه چیز لو

 میپیچید،حرکت جریان هوارو به راحتی روی پوستم حس میکردم.

ولتی به درخت نزدیک شدم،چمن های سبز از کناردرخت به درون زمین برگشتند.بی اراده دستم باال 

زیر پام که حاال خاکی بود گرفتم،ولتی به درخت  اومد و روی تنه درخت نشست.نگاهم رو از زمین

 نگاه کردم نور زیادی به صورتم تابید.

نمیتونستم چشم هام رو ببندم،درد وحشتناکی توی سرم پیچید.نمیتونستم هیچ واکنشی نشون 

مدر بدم،اتفالات مثل فیلم از جلوی چشمم رد میشد.همه چیز توی ذهنم ثبت میشد،باورم نمیشد آرتا ان

 باشه.پست 

نمیدونم چند دلیمه تو اون حالت بودم،ولتی چشم هام رو باز کردم صورتم از اشک خیس بود.این 

همه پلیدی رو باور نمیکردم،از همه بدتر دیدن رادمان بود که با بیرحمی تمام دستوراتش رو اجرا 

 میکرد.

و دیدم ولی درسته تحت سلطه ی اون بود که این کار هارو انجام میداد،درسته ذات پاکش ر

 نمیتونستم بهش فکر نکنم.

به زور نگاهم رو از درخت رو به روم گرفتم،نمیدونم کی روی زانوهام افتاده بودم.اشک توی چشم 

هام پر شد،نگاهم روی رادمان نشست.نگاهش درمونده به نظر میرسید،دلم میخواست محکم بؽلش 

 کنم ولی مؽزم میگفت االن نه.

زیباش ولتی تبدیل به دروگر میشد لابل دیدن نبود و این تصویر نگاهم رو ازش گرفتم،صورت 

و خونسردی مرگبارش.خدایا از ذهنم  داشت من رو دیوونه میکرد.تصویر نگاه یخیش،بی رحمی

 پاک نمیشد.

فکر اینکه رادمان لبال با آرتا بوده باعث میشد دلم به هم بپیچه و نفسم بند بیاد.اینکه میدونستم اون 

 خواست خودش انجام نمیداد باعث میشد یکم آروم شم،ولی فمط یکم. کار هارو با

دردش رو حس کردم ولتی آنا رو از دست داد،با تمام وجودم.دروؼه اگه بگم حسادت نکردم ولی 

 مرد من لوی بود،آنا بهای آزادیش بود،همینطور بهای اسارتش.

یاز داشتند،روی زمین خودم رو بؽل کردم،هیچ کس حرؾ نمیزد.همه انگار به این سکوت ن

 حمیمت همیشه دردناک بود.نشستم.حاال همه چیز روشن شده بود،
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دردش رو با تمام وجودم حس میکردم.اطالعاتی که وارد مؽزم شده بود برام زیادی بود،اشک 

 دست هام رو روی صورتم گذاشتم،سعی کردم لوی باشم ولی نتونستم.صورتم رو خیس کرد.

یگشتم پیش بهین.دیگه نمیتونستم بیشتر از این فکر کنم،همون لحظه روی باید برمیگشتیم،باید برم

 تنه ی درختی که کنارم بود دری باز شد،صدای کریهی ازش بیرون اومد که باعث شد از جام بپرم.

به تاریکی که جلوی صورتم بود نگاه کردم،دستی دور کمرم حلمه شد.من رو عمب کشید و در با 

 شدت بسته شد.

 ان رو از کنار گوشم شنیدم:صدای رادم

 _به خودت بیا،باید برگردیم.نمیتونن وارد اینجا بشن ولی میتونن مارو از اینجا بکشن بیرون.

سری تکون دادم،سریع از جام بلند شدم.روی همون درخت دری باز کردم که مارو مستمیم به وسط 

 کرد و گفت:اول همایون و هانیه از در رد شدند،رادمان بهم نگاه للعه میبرد.

 _برو من بعد از تو میام!

 نمیتونستم بهش اعتماد کنم،مخصوصا که نگاهش چیزهای خوبی برای گفتن نداشت.

 _برو،باید پورتال و ببندم.

کمی مکث کرد،باالخره سری تکون داد و رد شد.سریع پشت سرش رفتم،ولتی وارد للعه شدم مشت 

 دیوار پشتم برخورد کردم. محکمی توی کتفم خورد.از درد ضعؾ کردم،محکم به

ولتی سرم رو باال گرفتم،جا خوردم.لعنتی من برای این آماده نبودم،با چشم دنبال بهین گشتم.سرتا پا 

 ،انگار لباسی از آتیش به تن داشت.به هر کسی که دست میزد،تبدیل به خاکست میشد.آتیش بود

 یدم.ماتم برده بود،در عین زیبایی ترسناک ترین چیزی بود که مید

*** 

 الوند:

دستی به موهای بهین کشیدم،موهاش بلند شده بود.سرم و توی موهاش فرو کردم و نفس عمیمی 

 کشیدم،دختر باهوش من.

پلک هاش تکونی خورد و بعد از چند ثانیه چشم هاش رو باز کرد.نفس عمیمی کشید و با لبخندی 

 که زد حس کردم مشت محکمی به شکمم خورد.

 _آماده ای؟

 .کون داد،لبخندش کمرنگ شدسری ت

 _خواب خوبی ندیدم.

 به چشم های نگرانش نگاه کردم،بوسه ای روی پیشونیش نشوندم.

 ._از پسش برمیایم

 _امیدوارم.
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 لبخند کمرنگی روی لبهای زیباش نشست.

 _همه چیز حاضره؟

 بوسه ی کوتاهی روی لب هاش نشوندم،ازش سیر نمیشدم.

 ،منتظر بودم بیدار شی!_باید با دادمهر و رام حرؾ بزنم

 _تو برو منم میام پیشتون.

که در اتاق به صدا درومد و  تخت بلند شدم،لباسم رو عوض کردم به هر سختی که بود از روی

 بعدش صدای آراد توی گوشم پیچید:

 _الوند،بهت احتیاج داریم!

از اینکه وارد  لبلنگاهی به بهین انداختم،از روی تخت بلند شد و با لبخند به سمت حموم رفت.

 حمام بشه ایستاد،مکث کرد و به سمتم برگشت.

 _الوند باید یه چیزی بهت بگم ولی لبلش باید یه لولی بهم بدی!

 حس خوبی نداشتم،بی اراده اخم هام رو توی هم کشیدم و سرم رو براش تکون دادم.

برای آراد تکون دادم و سری باورم نمیشد لبول کردم،دستی به موهام کشیدم و در اتاق رو باز کردم.

 به سمت اتاق کار راه افتادم.

 _همشون اینجان؟

 چمدر طولش دادی پسر!_همشون نه،ولی اکثرا اینجان.باید مجابشون کنی که کار خیلی سختیه!

ایستادم،به سمتش برگشتم.به چشم های درشتش نگاه کردم،خودش منظورم رو فهمید.سری تکون 

 داد و به در اتاق اشاره کرد.

 ،دستم رو روی شونش گذاشتم و گفتم:بخندی روی لبم نشستل

 _آماده ای؟

سری باال انداخت و نگاهش سخت شد.جوابم رو گرفتم،دیگه برام آزار دهنده نبود.به سمت اتاق 

رفتیم،نفس عمیمی کشیدم و در رو باز کردم.آرشام اولین کسی بود که از جاش بلند شد و با لبخند 

 محکمی بهم نگاه کرد.

ی براش تکون دادم  به افرادی که دور میز نشسته بودند نگاه کردم،به راحتی میشد تشخیصش سر

 .داد

 _همتون میدونید چرا اینجایید پس مستمیم میرم سر اصل مطلب.

 این نگاه ها باعث میشد احساس تنفر کنم ولی االن ولتش نبود،نفس عمیمی کشیدم.

 _باید بریم بیرون،اینجا برای اون کوچیکه!

همگی سر تکون دادند،لبخند مرموزی روی لب های اراد بود.خون آشام ها سریع تر از للعه خارج 

 شدند،بمیه هم از پورتالی که باز کردم به سمت باغ رفتند.
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 حاال دوباره همگی به من چشم دوخته بودند،حلمم رو لمس کردم.صدایی توی سرم پیچید:

 _مطمئنی؟

 _مطمئنم.

حظه ای بعد صدای ؼرش بلندی باعث وحشت همگی شد.نفس داؼش رو انگشترم تکونی خورد و ل

 پشتم احساس کردم،لبخندی به افراد رو به روم زدم.

_فکر نمیکنم کسی این اطراؾ باشه که یه اژدهای سیاه بزرگ داشته باشه،فکر کنم این برای اثبات 

 حرفامون کافی باشه.

 و بعضی هم ناراحت،شاید هم عصبانی! بعضی از اونها خوشحال شده بودند،بعضی خنثی بودند

 _باالخره نجات پیدا میکنیم.

همهمه ای به وجود اومد،هر کس یه حرفی میزد.راحت میشد فهمید کدوماشون سمت ما هستن و 

 کدوماشون لراره ضد ما باشن. یکیشون گفت:

 _چرا باید بهتون اعتماد کنیم؟

 آراد جلو اومد و گفت:

ه از پس اون جادوگر برمیایم،خودتم اینو خوب میدونی.البته اگه _چون ما تنها کسایی هستیم ک

 عالله دارید که زیر سلطه بمیه باشید و آزادی براتون ارزشی نداره،کاری از دست ما برنمیاد.

زیر چشمی بهم نگاه کرد،نیاز داشتیم تا بفهمیم کی نگاهی به دادمهر انداختم،سری تکون داد.آراد 

 تاد،با کمک دادمهر زمان رو برای چند دلیمه میتونستیم نگه داریم.والعا با ماست.زمان ایس

آراد سریع دست به کار شد،ذهن همه رو چک کرد.پورتالی باز کردم،با اشاره سر،آراد تمام اونهایی 

 که به دردمون نمیخوردن رو وارد پورتال کرد.

 _انجام شد.

هت به اطرافشون نگاه میکردن،دستم سری تکون دادم و زمان رو به حالت عادی برگردوندیم.با ب

 رو روی شونه ی آراد گذاشتم و وارد ذهنش شدم.

 _نگهش داشتی؟

 _آره،خیالت راحت.

توی این مدت به شدت روی نیروهامون کار کرده بودیم،االن دیگه الزم نبود تا دستم رو روی سر 

راحت وارد ذهنش  کسی بذارم تا بتونم وارد ذهنش بشم.هر لسمتی از بدن رو که لمس میکردم

 میشدم.

 دستم رو برداشتم و رو به جمع گفتم:

 _آراد به سوال هاتون جواب میده.

سری تکون دادم و به سمت للعه رفتم.بعد از چند دلیمه پشت در اتاق رام بودم.در زدم که بهین در 

 و امیر هم تو اتاق بودند. اتاق رو باز کرد.با سر اشاره کرد وارد شم،سارا
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روی لب های رامش بود باعث شد من هم لبخند بزنم.سرش رو باال اورد و بهم نگاه  لبخندی که

 کرد.لبخندش عمیك تر شد.

 _موفك شدیم!

 متوجه الینا که پشت سر رامش ایستاده بود شدم،کاؼذی رو باال اورد و لبخندی زد.

 _خوبه...

روی زمین بشینم.به  خواستم ادامه بدم که صدای مهیبی باعث شد دست هام رو سپر سرم کنم و

 محض اینکه مولعیت رو درک کردم دنبال بهین گشتم.

سریع به سمتش رفتم و بؽلش کردم.دستش روی صورتم نشست،نگاه نگرانش توی صورتم 

 میچرخید.

 _خدای من،خوبی؟صدای چی بود؟

 رامش از روی صندلیش پرید و به سمت پنجره رفت.لحظه ای بعد جیػ بلندی کشید و فریاد زد:

 خدای من،دادمهر!_

صدای بلند دیگه ای،اینبار نزدیک تر توی گوشم پیچید.نگاه بهین رو میشناختم،ما اماده نبودیم. 

 نگاهم رو از بهین گرفتم و رو به بمیه گفتم:

 _بهمون حمله شده!

 رامش با بهت بهم خیره شده بود و بمیه هم دست کمی از اون نداشتند.بهین فریاد زد:

 ،ولتشه بهشون نشون بدیم چند مرده حالجیم._به خودتون بیاید

بهین سری برام تکون داد و خیلی سریع از کنارم رد شد،سارا و امیر هم دنبالش رفتند.نگاهی به 

 رامش و الینا انداختم،رامش سری تکون داد و چندتا نفس عمیك کشید.

 _ما خوبیم،برو کمک دادمهر.

دلیش نشست.خواستم از در برم بیرون که مشتی نگاه اشک بارش رو ازم گرفت و دوباره روی صن

 به سمت صورتم اومد.به مولع جاخالی دادم و دست خون آشامی که جلوی در اتاق بود رو گرفتم.

کؾ دست هام داغ شد و آتیش رو از گوش هاش وارد سرش کردم.صدای جیؽش گوشهام رو پر 

 محافظت کردم.کرد.اهمیتی ندادم،تمام نیروم رو به کار گرفتم و از دخترا 

جادوی سیاهی که روی خون آشام ها و گرگینه  ها بود رو حس میکردم.همشون خیلی لوی بودند، 

 ولی من هم جادوگر اژدها بودم و به این راحتی ها از پا درنمیام.

جای خالی رادمان به شدت حس میشد،اومدنش رو حس میکردم،نیروی لوی دروگرش رو حس 

 نزدیک بود.میکردم.اون اماده بود،اون 

*** 

 بهین:
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عاشك این هماهنگی بودم،امیر باعث میشد خون آشام ها و گرگینه ها خواب آلود بشن و من و سارا 

کارشون رو یکسره میکردیم.احساس گرما میکردم،گلوی سردش رو فشردم که از زیر انگشت هام 

 دود ؼلیظی خارج شد.

کسری از ثانیه لباسی از آتش به تن  لبخندی روی لبهام نشست،آتش درونم رو آزاد کردم.توی

 داشتم،هیچ رحمی توی وجودم حس نمیکردم.

یه جایی اون گوشه ها،بهینی بود که ترسیده بود.ولی حس رهایی بهم لالب شده بود،نمیتونستم 

کنترلش کنم.سارا از سر راهم کنار رفت و با بهت بهم زل زد،وجودم آتیش بود ولی نگاهم...حتی 

 و حس میکردم.خودم هم سرماش ر

پورتالی باز شد،هانیه اولین کسی بود که از پورتال بیرون اومد.پشت سرش همایون و بعد هم 

 رادمان.یا کمی تاخیر سوده اومد که یکی از اون عوضیا بهش حمله کرد.

درحالی که به سمت سوده میرفتم،هرکسی که سر راهم بود رو از بین میبردم.هیچی برام مهم 

 ه دست ظریفی رو گرفتم و فریاد بلندش باعث شد به خودم بیام.نبود،تا زمانی ک

هانیه با عجز بهم نگاه کرد،خدایا من داشتم چیکار میکردم!سریع دستم رو کشیدم،به هر سختی ای 

 آتشی که توی دست هام بود رو خاموش کنم. لسمتی  تونستم باالخرهکه بود خودم رو کنترل کردم.

 کردم. دستم رو روی دستش گذاشتم و از نیروی شفاگرم استفاده دستش بدجوری سوخته بود،سریع

 به محض اینکه خوب شد ازش فاصله گرفتم و گرگینه ای که توی یک لدمیمون بود رو شکار کردم.

نمیدونم چندتا از اونا رو از بین بردم،صدای تیک تاک عجیبی توی گوشم پیچید.بالفاصله صداش رو 

 تشخیص دادم،بمب!

یداش کنم،سرگردون شده بودم.چشم چرخوندم،همه درگیر بودند.این میتونست طلسم نمیتونستم پ

 باشه،وحشت توی وجودم رخنه کرده بود.

لحظه ای بعد صدای بلندی توی سالن پیچید و بعد،تیکه های بزرگ سنگ بود که به سمتمون پرت 

 د.میشد.سنگ بزرگی لبل از اینکه بتونم سپر دفاعی درست کنم، بهم برخورد کر

روی زمین پرت شدم و درد شدیدی توی تنم پیچید.نمیتونستم سنگ رو تکون بدم،لعنتی میدونستم 

 این طلسمه.

الوند رو دیدم،گرگینه ای با پنجه های لویش پشت زانوهاش پنجه کشید.فریاد الوند توی گوشم پیچید 

 سنگی گیر کرده بود.و لحظه ای بعد الوند روی زمین افتاد.چشم چرخوندم،هرکدوم از بچه ها زیر 

خبری از رام و الینا نبود،سرم سنگین شده بود.هنوز هم وجودم آتیش بود،دست سردی روی شونه 

 ام نشست.به سرعت وارد ذهنش شدم،نفسم بند اومد.

 صدای سردش رو کنار گوشم شنیدم:

 _گفتم گیرت میارم خانوم کوچولو،نگفتم؟

ش بلند نشده بود.نگرانی شدیدی تو وجودم ریشه نگاهم بین بچه ها میچرخید،الوند هنوز از جا

 دووند.آروم زمزمه کردم:

 _الوند!
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 _خوب بهشون نگاه کن،آخرین باریه که میبینیشون.

چند نفر از گرگینه ها به شکل انسانیشون دراومدند و درحالی که گوی های لرمزی توی دست 

 هاشون بود،به سمت الوند و بمیه میرفتند.

گوی لرمز انداختن و سریع اومدند سمت ما،نمیتونستم نفس بکشم.خدایا چه  کنار هرکدومشون یه

 اتفالی داشت میوفتاد!

 _خوب میدونی اون گوی لرمز چیه مگه نه؟تو خوب پیش بابات جاسوسی کردی!

کورسوی امیدم از بین رفت،با وحشت به سوده نگاه کردم.اشک از چشم هام روونه شد،درد شدیدی 

 م.رو توی للبم حس کرد

 _باهاشون خداحافظی کن.

نه...نه...صدای بلندی که از منفجر شدن بمب ها توی گوشم پیچید باعث شد سرگیجه بگیرم.اشک 

 دیدم رو تار کرده بود،للبم تمریبا نمیزد.بوی خون توی بینیم پیچید،نفسم رو حبس کردم.

 دیگه هیچی نفهمیدم.

*** 

 سوم شخص:

 زیبه اطرافش نگاه کرد،همه چ یجیاش رو باز کنه.با گشد چشمه د،باعثیچیسرش پ یکه تو یدرد

 .دیدیرو تار م

از لدرت هاش استفاده کنه. هر  تونهیافتاده و نم ریگ یا رهیمتوجه شد وسط دا هیاز چند ثان بعد

 .شدیم شتریو به همراه اون ترسش هم ب شدیتر م اریلحظه هوش

 !یباالخره برگشت_

به مرد رو به روش خیره و  ختینگاهش ر یش رو توشد،تمام نفرت یرگ هاش جار یتو نفرت

 شد.

_با اون نفرت بی اهمیتت به من زل نزن،لرن هاست که اجازه ندادم هیچ حلمه ای پایدار 

 استثنا باشه.ی که اجازه بدم حلمه تو بمونه.انتظار نداشت

 زبونش رو روی لب های خشکش کشید،زیر لب زمزمه کرد:

 _الوند!

 ،جلو اومد و فک دختر رو محکم توی مشتش گرفت.اخم های مرد توی هم رفت

 _الوندی وجود نداره،حلمه ای وجود نداره،از این به بعد فمط منم.

 چشم هاش تار شد،نفسش بند اومد و دوباره همه جا سیاه شد.

*** 

 بهین:



 Zahra.sknنویسنده: رلص تاریکی

463 
 

به صورت بی روحم توی آینه زل زده بودم،کبودی های روی صورتم در حال محو شدن بود.زخم 

 میمی روی بازوم خود نمایی میکرد،نمیتونستم ترمیمش کنم.بزرگ و ع

این اتاق جلوی جادوم رو میگرفت،البته اگه جادویی مونده باشه.روی گردنم جای انگشت های آرتا 

 کبود شده بود.ولتی گردنم رو گرفت،فمط بهش نگاه کردم.نه گریه کرده بودم نه التماس.

بتونی ازشون جون سالم به در ببری.اشکی که داشت من اون بمب هارو میشناختم،امکان نداشت 

 توی چشم هام جمع میشد رو پس زدم که در اتاق به صدا دراومد.

لباس لرمزی که پوشیده بودم،عمال هیچ جام رو نپوشونده بود.ولی چه اهمیتی داشت؟هیچی دیگه 

 هام بست.برام مهم نبود.از جام بلند شدم،دستبندی که طلسم سیاهی روش بود رو به دست 

نمیدونم چطوری ولی حتی به مرد رو به روم نگاه هم نکردم ولی بوی ناراحتیش رو حس میکردم.

 ویژگی های گرگینه ای که داشتم حاال لوی تر شده بود.

 _چرا ناراحتی؟

 خودم هم از صدای خودم تعجب کردم ولی اهمیت ندادم.

 _این...در شان تو نیست.

با دست اشاره کرد که از اتاق برم بیرون،چشم ؼره ای بهش رفتم و پوزخندی روی لب هام نشست.

 من رو به سمت تاالر بزرگ راهنمایی کرد.بیرون.از اتاق زدم 

توی راه هردو سکوت کرده بودیم،گرمای ضعیفی رو کؾ دستم حس میکردم اما به لدری ضعیؾ 

 می باال رفته.بود که نمیتونستم بفهمم جادوئه یا فمط فشارم خونم ک

بزرگ تاالر رو هول داد و کنار کشید،دلم میخواست تا جایی که میتونم بدوام و از اونجا فرار کنم در 

 سم شده بود آرتا کامال من رو زیر نظر داشت.اما میدونستم که ؼیرممکنه.زمین لعنتی طل

د ولی من به شدت به اون وفادار بودن حضور داشتنداینجا  ا و خون آشام هایی کهگرگینه هتمام 

ی استفاده نمیتونستم دست رو دست بذارم تا آرتا باالخره بتونه از من به عنوان ماشین جوجه کش

 کنه،نمیتونستم.

دست گرمش به پوست سردم برخورد کرد تازه متوجه شدم که از حرکت ایستاده بودم،آروم ولتی 

 رفتم.بازوم رو از دستش بیون کشیدم و سمت صندلی مخصوص خودم 

یداد از جادوم استفاده مسفیدی دورتا دورم ریخته شده بود که اجازه ن روی صندلی نشستم،پودر

 کنم.البته اگه جایی بالی مونده باشه.

ش کرد رو کرد که بتونه ارتباطی تالش تا نگاه کردم.تو این یک هفته،همه یدستم رو باز کرد،به آر

 مون برلرار کنه ولی هربار نیروی بسیار لوی ای مانع میشد.بین

جادوگری که برای آرتا کار میکرد بهش گفته بود ممکنه به خاطر اینکه جفت لوی ای داشتم،فعال 

 نمیتونه باهام پیوندی برلرار کنه.

یه امکان دیگه هم وجود داشت،اینکه حامله باشم ولی آرتا و جادوگرش چیزی توی بدنم پیدا 

 .نکردند که خب باعث شد للبم مچاله بشه
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ردم،زیر انگشتم تکون حلمه ام رو لمس کهیچ چیز جز حلمه ام از الوند برام بالی نمونده بود،

 سکته کنم.،رازیر شدذولی که توی للبم س از دنزدیک بوکوچیکی خورد که 

 این امکان نداره،باورم نمیشه!دوباره لمسش کردم که با صداش به خودم اومدم:

 _خوشگل شدی.

،این کار عصبیش میکرد و من دلیما همین رو ش رو ندادمجواب روز طبك روال این چند

میخواستم.از اینکه باعث شم بهم بریزه لذت میبردم چون این تنها کاری بود که فعال از دستم 

 یومد.برم

 _میدونی که همشون مردن،تو فمط من و داری بهین.بهتره با این موضوع کنار بیای.

ولتی یادم میومد که چه اتفالی براشون افتاد و ن نبود.م نمیتونستم،کنار اومدن با این موضوع کار

با نمشه مزخرفم باعث شدم همشون بمیرن،دلم میخواست خودم و بکشم.چندباری سعی کردم خودم 

 راحت کنم ولی نشد،نتونستم.و 

یه کارایی یدم پشت سرم مچی فکر کردی،که بهتون اجازه منتظری؟منتظری پیدات کنن؟ _هنوزم

 بکنید؟

 سرش رو کنار گوشم نگه داشت و ادامه داد:از جاش بلند شد و با پوزخند بهم نزدیک شد.

 سوده خیلی رنگ پریده به نظر میرسید ولتی که داشتند روی جسدش خاک میریختن!_

لب پایینم شروع به لرزیدن کرد،نمیتونستم باور کنم که من سر بؽض گلوم رو بدجور فشار میداد.

 به باد دادم. همشون رو

و پشت زانوهاش زده بود.وضعیت اون از همه بدتر  یکی از گرگا شیطنت کرده_الوند بیچاره،

 میتونی تصورش و بکنی!بود.

دیگه طالت نداشتم،دیگه نمیتونستم بشنوم چه بالیی سر حساس خفگی میکردم.بؽضم بزرگ تر شد،ا

 عزیزام آورده بودند.

 _کافیه!

 سردش رو به گوشم کشید و در کمال بی رحمی ادامه داد:بینی 

 _من بهشون گفتم نباید به شما صدمه بزنن،ولی خب...

دیگه صداش رو نمیشنیدم،حلمم رو دوباره لمس کردم.این بار صدایی توی سرم پیچید،بعد از چند 

 روز صدای اژدهام رو شنیدم:

 _بهین!

 اولین لطره ی اشک روی صورتم چکید.دیگه صورت آرتا رو نمیدیدم،دوباره صداش رو شنیدم.

 میاد،اون برای تو میاد عزیزم. _اون



 Zahra.sknنویسنده: رلص تاریکی

465 
 

باورم نمیشد.با می کشیدم،بوی آشنایی توی بینیم پیچید.پروانه ها توی دلم پرواز کردند،نفس عمی

سیلی محکمی که توی صورتم زد به خودم اومدم.آرتا با چشم های وحشیش بهم زل زده بود و از 

 عصبانیت میلرزید.

 _چطور جرات میکنی به من بی اعتنایی کنی دختره ی عوضی؟

تم پخش شده بود،لبخند زدم.بیشتر عصبی شد،دستش رو باال برد ولی با وجود دردی که توی صور

 بین راه خشکش زد.

 _فکر میکنی خیلی زرنگی؟مو الی درز کارات نمیره مگه نه؟

 _چرا چرت و پرت میگی؟

 پوزخندی روی لبم نشست،ولتش بود.

 _چند نفر از افرادت اینجان؟صد نفر؟هزار نفر؟ده هزار نفر؟

 _مثل ادم حرؾ بزن.

 توی این مدتز عصبانیت دوباره لرمز شده بود،دیگه خبری از اون آرتای خون سرد و آروم نبود.ا

 ان!یلی مشکوک بود،پس اونا زنده و این موضوع به نظرم خو الینا نبرده اسمی از رامش 

رو حس  شادی عمیمی زیر پوستم دوید،بوی الوندچطور تا االن به این موضوع فکر نکرده بودم؟

 .باید تمرکز ارتا رو به هم میزدم.میکردم،نزدیک بود

 _چند نفر به خاطر خودت اینجان آرتا؟چند نفر خودت رو دوست دارن؟

 _من نیازی ندارم کسی دوستم داشته باشه!

 احساسات لوی ای از للبم گذشت،برای چند ثانیه نفسم رو حبث کردم.

 بینی؟تو سیاهی کاملی،همه ازت میترسن ولی هیچ کس دوست نداره._هیچ کس دوست نداره نمی

 _خفه شو،بهت گفتم من بهش نیازی ندارم.

 بهم پشت کرد و به سمت صندلیش رفت.

 _چند ساله که تنهایی؟

 _خفه شو!

 خوبه،خیلی خوبه.یاال عصبانی شو آرتا.

 یخوای جفتت بشم؟_اخرین نفری که دوست داشت رو بی رحمانه کشتی و حاال داری از من م

 _دهنت و ببند بهین.

 از صداش معلوم بود درونش چه خبره،تونسته بودم ارتا رو بهم بریزم.

 _همه ی آدمای دورت منتظرن که بیوفتی تا از روت رد بشن.
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دوباره اون حس آشنا از للبم گذشت،مثل اولین باری که دیده بودمش.نفس عمیمی کشیدم،عطر تنش 

 توی بینیم پیچید.

 خیلی بیچاره و رلت انگیزی آرتا. _تو

حاال کامال بهم ریخته بود،به سرعت به سمتم اومد و مشت محکمی توی صورتم زد. نفسم بند 

 اومد،خواست دوباره به سمتم حمله کنه که صدای بلندی از بیرون باعث شد متولؾ بشه.

حرکت مایع گرمی رو پشت لبم سرم سنگین شده بود،آرتا سریع چرخید و به پشت سرش نگاه کرد.

 حس کردم،آرتا بی حرکت جلوی من ایستاده بود.

سریع به سمت آرتا رفت و اون رو کنار زد،به  از فرصت استفاده کرد و مردی که من رو آورده بود

 لسمتی از پودر رو با پاهاش کنار زد. ومت من دوید رعت به سس

لحظ ای درنگ از روی صندلی بلند شدم و به سمت در بزرگ تاالر دویدم.تصمیمم رو گرفته بدون 

 ص میشدم.بودم،یا میمردم یا از اینجا خال

گرگ خاکستری ردم بازوم سوخت و لحظه ای بعد صدای ناله بلندی به گوش رسید.کبین راه حس 

رد گرفت تا ازم و جلوی من گا گرگ سیاه بزرگی کنارم ایستاده بودبزرگی روی زمین افتاده و 

 ،آرتا با بهت فریاد زد:محافظت کنه

 _اینجا چه خبره؟

از خاک از بین مه ؼلیظی ،شدو گرد و خاک زیادی به پا از جا کندههمون لحظه در بزرگ تاالر 

با شگفتی  یک لدم عمب اومد سی که در دست داشت وارد سالن شد.آرتامردی با هیکل بزرگ و دا

 گفت:

 تو زنده باشی،این امکان نداره! _یه دروگر؟این امکان نداره

مرد کاله لباس بلند سیاهش رو برداشت،از چیزی که دیدم برای چند ثانیه خشکم زد.پوست 

ؼرش بلندی به آبی،گوش های بزرگ با دهان بزرگی که هزاران دندون رو توی خودش جا داده بود.

 سمت آرتا کرد.

و گرد و خاک  شد سرش اژدهای سیاه بزرگی وارد تاالر داشت،پشتشباهت بسیار زیادی به رادمان 

اون اینجا ،ولتی اژدها نشست منتظر الوند بودم ولی ه بود.للبم پر از امید شدرو تا حدودی کمتر کرد

 نبود.

لصر  پنجره ی بزرگ رو شکست و وارد تاالرتعجبم ولتی بیشتر شد که سوده با پرنده ی بزرگش 

 د،ولی الوند کجاست؟شد،للبم از شادی و عشك پر شده بود.حلمه ی من نمرده بو

 تمام اعضای حلمه به همراه محافظ هاشون وارد سالن بزرگ شده بودند.آرتا پوزخندی زد و گفت:

 _شما فکر کردید میتونید از پس ارتش من بربیاید؟

خودش رو عمب کشید،وردی خوند و زمین زیر پاهامون لرزید.شکاؾ بزرگی به وجود اومد،لحظاتی 

 آشام و گرگینه از زیر زمین بیرون اومدند و پشت آرتا ایستادند.بعد تعداد بی شماری خون 
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حس کردم نمیترسیدم،ولی نگران بودم.آراد به سمتم اومد و دستم و گرفت،هانیه وردی خوند،من 

همشون اینجا بودند و از من حمایت میکردند و این برام تمام لسمت های لخت بدنم پوشیده شد.

 خیلی با ارزش بود.

 ست؟_الوند کجا

نسیم خنکی وزید که بوی الوندم رو برام آوردم.از آراد جدا شدم و به سوده و رامش نگاه 

 کردم،هردو لبخندی بهم زدند.

 _همشونو تیکه پاره کنید سگای وحشی!

با وحشت به عمب برگشتم و خودم رو آماده کردم برای جنگیدن،ولی در کمال تعجب هیچ کس از 

 یت دوباره فریاد کشید:جاش تکون نخورد.آرتا با عصبان

 _نشنیدید چی گفتم؟

دست هاش رو باال برد و خواست وردی بخونه که با گلوله آتشی که از داخل زمین به سمتش پرت 

 شد،تعادلش رو از دست داد و روی زمین افتاد.

ه گرگین و جلوی ارتا لد علم کرد.اکثر چیزی که میدیدم با شکوه بود،الوند از توی گودال بیرون اومد

.گرگینه ها تؽییر شکل دادند و کنار الوند ها خون آشام هایی که پشت آرتا بودند کم کم پراکنده شدند

 ایستادند.

 رو به کسایی که پشتش رو خالی کرده بودند،گفت: آرتا خنده ی عصبی ای کرد و

و  پشت من جرات کردید چهارتا جوون میتونن سر لولشون بمونن؟چی بهتون گفتن کهکردید ر _فک

 خالی کنید؟

به راحتی شک و تردیدی که با حرؾ هاش به دل بعضی ها افتاد رو حس کرد،فمط چند لحظه میشد 

 ت آرتا برگردند.طول کشید تا اکثر اونها تؽییر شکل بدن ودوباره به سم

 زد و رو به الوند گفت:پوزخندی 

 _این برای تو...بچه جادوگر...

 گلوله ای از آتش سرد رو به سمت الوند پرتاب کرد...و 

 

*** 

 فلش بک)دو هفته لبل(:

 

 رامش:

 زد و محکم بؽلم کرد.با شنیدن صدای پای بهین به سمتش برگشتم،لبخندی 

 _خوبی؟
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 خوب؟ نمیدونم.سری تکون دادم،بهین من رو خوب میشناخت.

 _درست میشه دختر،صبر داشته باش.

 نگران بودم،نگران عزیزانم.سر و کله ی سوده هم پیدا شد.با لبخند پرسید:

 _چه خبره دخترا؟

 بهین بدون ممدمه گفت:

 به کمک جفتتون نیاز دارم._برای از بین بردن آرتا نمشه دارم ولی لبلش 

 کمی صبر کرد تا تاثیر خودش رو بذاره و ادامه داد:

 _رام،یه طلسم الزم داریم تا برای مدتی جادوی هممون رو مخفی کنه،یعنی میخوام آرتا فکر کنه

 جادومون از بین رفته.

 _چرا؟

 .برق توی نگاهش من رو میترسوند،چون میدونستم میخواد کار خطرناکی انجام بده

_باید آرتارو بکشونیم اینجا،مدتی که اونجا بودم تمام کتاب های فرهود رو خوندم.بعضیاشونو حتی 

 دوبار خوندم.

 دستش رو توی جیبش فرو کرد و تکه کاؼذی بیرون آورد.

_اینو فرهود توی جیب لباسم گذاشته بود،مطمئن بود که منظورش رو میفهمم.این لسمتی از 

 فی میکنه.طلسمیه که جادومون رو مخ

 سوده اخم هاش رو کشید توی هم و گفت:

 _صبر کن ببینم،چرا باید جادومون رو مخفی کنیم؟

 _چون آرتا باید فکر کنه که همه ی شما به عالوه ی الوند،مردید.

 بی لرار توی جام تکونی خوردم و گفتم:

 _بهین میشه معمایی حرؾ نزنی؟

 بهین شونه ای باال انداخت و گفت:

ت،من طعمه میشم چون آرتا دنبال منه.رامش بمیه این طلسم رو باید از توی کتابها _خیلی سادس

 …اینجا،باهاش میجنگیم ولی در آخر پیدا کنه و اجراش کنه.آرتا رو میکشونیم

 لبخند خبیثی زد و ادامه داد:

 _ما میبازیم.

 _چطوری؟یعنی بذاریم تورو ببره؟

 بهین سری تکون داد و گفت:

 ه سازی میتونیم گولش بزنیم.آره،با یکم صحن_
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 _مطمئنی کسی که این همه سال دوم آورده از ما رو دست میخوره؟

 بهین با لبخند مخصوص خودش بهم نگاه کرد و گفت:

 _باید ریسک کنیم،آرتا مارو جدی نمیگیره.از خودش مطمئنه و این ؼرورش لراره کار دستش بده.

 ك میشد مارو بکشه چی؟استرس گرفتم،خیلی خطرناک بود.اگه والعا موف

 _خطرناکه.

 بهین کاؼذ رو به دستم داد و با لبخند گفت:

 _از پسش برمیایم.

ات نمشه بهمون گفت،نگاهی به طلسم نصفه نیمه تو دستم انداختم.صدای آال توی سرم یکم از جزئی

 پیچید:

 _برات آشنا نیست؟

کردنش زمان میبرد،چون  لبخندی رو لبم نشست،میدونستم کجا میتونم کاملش کنم.فمط اجرا

 نمیدونستیم این طلسم چمدر باید پایدار بمونه و چمدر ازم نیرو میگیره.

*** 

 الوند:

که پر از گرگینه آلفاست میشینم و سعی میکنم  اگه دوسال پیش بهم میگفتن که یه روزی تو یه اتاق

 حاال من اینجام! اونارو به سمت خودمون بکشم،میگفتم که این مسخره ترین شوخیه تاریخه.ولی

 آرتور با چشم های یخیش بهم نگاه کرد،اخم هاش رو توی هم کشیده بود.با صدای دورگه اش گفت:

 _چرا مارو اینجا جمع کردی جادوگر؟

 تکیه دادم و پام رو روی پای دیگم انداختم،باید محکم باشم،باید نفرتم رو کنار بذارم.

گوش بدید و بعد از اون تصمیم با خودتونه.اگه  _سوال خوبی بود،ازتون میخوام خوب به حرفام

 طرؾ ما باشید،دوستمونید ولی اگه اون سمت باشید،خب...

 ،آرتور صاؾ نشست و گفت:نمیخواستم از کلمه دشمن استفاده کنم که حساس بشن

 _ادامه بده جادوگر،میتونم جادوی لوی ای که توی خونت جریان داره رو حس کنم.

رو به هم گره زدم و شونه هام رو آزاد کردم.خواستم شروع کنم که  و پوزخندی زد.دست هام

 دافی،مردی با ریش و موی لرمز،از ته میز با ذوق گفت:

 _تو جادوگر اژدهایی،درسته؟

خب،لحظه ای که براش استرس داشتم و تمرین کرده بودم به همین راحتی سپری شد.جمعیت توی 

ل گرفت.دادمهر گلویی صاؾ کرد ولی این آراد بود که شکاتاق به هول و وال افتادن و همهمه ای 

 صحبت کرد:

 _دوستان آروم باشید،موضوع مهمتری مطرحه که باید هرچه سریعتر بهش رسیدگی بشه.
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 کم کم سکوت برلرار شد،حاال تمام افراد حاضر در اتاق به من نگاه میکردند.

 ،بله من و همسرم خون وارث جادوی اژدها هستیم._ممنونم

 دست به آراد و دادمهر اشاره کردم و ادامه دادم:با 

 !اعضای حلمهاز _

 زن زیبایی که ابی چشم هاش خیلی براق بود گفت:

 _از ما چی میخوای؟

 سری تکون دادم و شروع کردم:

 _میدونم که تعدادی از شماها با آرتا کار میکنید،یا بهتره بگم برای آرتا کار میکنید.

 شون رو توی هم کشیدند و صدای ؼرش های ضعیفی به گوش میرسید.تعداد زیادی اخم ها

 برای یه جادوگر کار میکنید. تعجب میکنم کها لدرت زیادی دارید،_شماه

 هام رو روی میز گذاشتم و ادامه دادم:آرنج 

 من پیشنهاد بهتری دارم._

ون عادت کنم.این نگاه نگاهی به آراد انداختم،فشار زیادی روم بود.به این زودی ها نمیتونستم بهش

 های لرمز و زرد،بعضا هم آبی سرد که نشون از لدرت باالی آلفا بود،عادت نداشتم.

ولتی برای اولین بار پیشنهادش رو شنیدم به آراد درکم میکرد،نمیدونم چطوری ولی درکم میکرد.

ین بهترین و نظرم مسخره ترین حرفی بود که میتونست بزنه،ولی اون تونست من رو لانع کنه که ا

 کم خطر ترین کار ممکنی هست که میشه انجام داد.

" 

خشم همه ی وجودم رو گرفته بود،من با اونا سریک میز؟هرگز این اتفاق نمی افتاد.آراد با صورت 

 بی روحش بهم خیره شده بود و این نشون میداد که نمیخواد از موضع خودش کناره گیری کنه.

 :دادمهر گلوش رو صاؾ کرد و گفت

_به نظرم...حك با آراده الوند.ما نمیتونیم تا اخر عمرمون با بمیه گونه ها بجنگیم،بهترین راه برای 

 کنترل کردن هر کدوم از گونه ها اینه که یه رئیس از بین خودشون داشته باشن.

 آراد سری تکون داد و گفت:

یست و یکه.نمیتونی به _خود تو حاضری زیر دست یه خون آشام کار کنی؟به خودت بیا مرد،لرن ب

 روش صدها سال لبل پیش بری.دیگه جواب نمیده.

 همایون که تا اون لحظه ساکت بود به سمتم اومد و دستش رو روی شونه ام گذاشت:

_میدونیم برات سخته که لبولش کنی الوند،ولی این بهترین راهیه که پیش رومونه.اینجوری تو هم 

ل گونه رو کنترل کنی،یا بهتر بگم رهبری کل رو به عهده با کنترل کردن رئیس اونها میتونی ک

 بگیری و از گونه خودت هم محافظت کنی.
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به امیر نگاه کردم که طبك معمول گوشه ای نشسته بود و حرفی نمیزد.دخترا مشؽول اجرای طلسم 

و پسرا،مشؽول راضی کردن من.ولتی امیر متوجه نگاهم روی خودش شد شونه ای باال  بودن

 ت و گفت:انداخ

 _کینه ی تو از اونا راه به جایی نداره پسر،بهتره لبولش کنی و بزرگ شی.

 با این حرفش انگار به خودم اومدم،نفس عمیمی کشیدم و رو به آراد گفتم:

 _هرکاری که الزمه انجام بدید!

آراد لبخندی زد و از جاش بلند شد.تک دکمه کتش رو بست و بعد از کمی مکث از اتاق خارج 

 .من یه رهبرم،پس باید مثل یک رهبر رفتار میکردم.شد

" 

آراد توضیحات الزم رو به افراد حاضر داد،کمی سکوت کرد تا حرؾ هاش اثر خودش رو بگذاره و 

 بعد دوباره به من نگاه کرد.ولتش بود التدار خودم رو ثابت کنم.

،ولی برای رسیدن به صلح باید با _همونطور که آراد گفت،ما بیشتر از جنگ،خواستار صلح هستیم

ا بتونیم آرتا رو شکست بدیم.من و حمله ام به تنهایی هم از پس این موضوع هم متحد بشیم ت

 نه های دیگه رو از بین ببرم.نمیخوام گو برمیایم ولی من

 صبر میکردم تا حرؾ هام تاثیر گذار تر بشن.ادامه دادم:باید 

راحتی میتونیم در کنار هم زندگی کنیم،ولتی لدرت این رو داریم که گونه خودمون رو ولتی به _

کنترل کنیم یا حتی در موالع لزوم تنبیه...پس چه نیازی هست که با هم بجنگیم؟به وجود اومدن 

 محفل برای تعامل بهتر بین گونه هاست.

 کمی مکث کردم،برای زدن این حرؾ دو دل بودم ولی باید میگفتم.

_همتون میدونید که ما برای از بین بردن شما به وجود اومدیم،پس مطمئن باشید اگه الزم باشه 

 حتی یک نفر از شمام زنده نمیمونه.

 دوباره جو متشنج شد که بالفاصله گفتم:

هیچ خونی  زمانی که همه چیز در تعادل باشه ،تاصلح میخوایم در حال حاضر فمط _ولی ما فمط

 ریخته نمیشه.

 دی زد و پرسید:یکی از خون آشام ها پوزخن

 _منظورت چیه؟

 لبخند مؽروری زدم و ادامه دادم:

_تا زمانی که همه لوانینی که توسط  محفل وضع میشه رو رعایت کنن،دلیلی برای جنگیدن وجود 

 نداره.

 آلفایی ایستاد،لدرت ازش ساطع میشد،موجش رو حس میکردم.با صدای خشنی پرسید:

 ی؟کی اونو مجازات میکنه؟_اگه یه گرگینه لانون و رعایت نکنه چ
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 حاال شد.لبخندم رو حفظ کردم و تکیه دادم.

_در کنار لوانین،هر گونه باید برای کنترل کردن اوضاع مجازات هایی رو هم برای گونه ی خودش 

 درنظر بگیره،در نتیجه این خودتون هستید که گرگینه متخلفتون رو مجازات میکنید.

به شدت به آرتا وفادار بود،تمریبا مطمئن بودیم که اون لراره آرتا  یکی از گرگینه هایی که اینجا بود

رو به اینجا بیاره.به طور موذیانه ای ساکت بود و از پنجره به بیرون نگاه میکرد.با صدای اون آلفا 

 نگاهم رو از شخص مورد نظرم گرفتم.

 _من هستم،میتونی رو لولم حساب کنی.

ئودور یکی از خون آشام های لدیمی و با لدرت جلوتر اومد و سری تکون داد و از اتاق خارج شد.ت

 گفت:

 _کی اعضای محفل رو انتخاب میکنه؟

 با التدار گفتم:از جام بلند شدم و 

 _من،چون میتونم ذهن افراد رو بخونم و نیت والعی افراد رو تشخیص بدم.

 _و کی نیت تورو تشخیص میده؟

 بود زدم.پوزخندی به زنی که این سوال رو پرسیده 

_نیت من از پیشنهادی که دادم مشخصه،وگرنه میتونستم همتون رو به راحتی و توی لصر خودم از 

 بین ببرم.هرچمدر هم که لوی باشید،این رو یادتون نره که ما یک پله باال تریم.

 _از کجا معلوم که اصال تو والعا جادوگر اژدهایی؟

 دادمهر به در اشاره کرد و با پوزخند گفت:

 این فضا برای اژدها کوچیکه دوستان،از این طرؾ لطفا._

 فمط اگه اژدهارو میدیدن،دالیل کافی براشون به وجود میومد و ترلیب میشدن تا کنار من باشن.

*** 

 آراد:

راضی کردن جادوگرا کار سختی نبود،چون اون ها سالهای سال دنبال جادوگران اژدها بودند.اما 

به دست ما شکار شدند و خون آشام هایی که چیزی جز خاکستر راضی کردن گرگینه هایی که 

 ازشون بالی نذاشتیم،ؼیرممکن نبود ولی مطمئنا آسون هم نخواهد بود.

اما خب تمریبا تونستیم تمام افراد این گروه رو راضی کنیم،حاال نوبت گروه دوم بود که فردا به اینجا 

 ن تایم کم والعا ازم انرژی گرفته بود.اونم توی ای میرسیدند.چک کردن ذهن این همه آدم

دستی به صورتم کشیدم و به سمت پله ها رفتم،باید با جادوگرایی که میشناختم حرؾ میزدم.با اینکه 

همه آمادگی خودشون رو اعالم کرده بودند ولی هنوز هم کسانی بودند که مخالؾ این صلح بودند و 

 خون خواهی میخواستند.
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ایستم،با دیدن اسمی که روی گوشیم چشمک میزد دستی پشت گردنم کشیدم ویبره گوشیم باعث شد ب

 و نفسم رو کالفه بیرون فرستادم.

 _نمیخوای جواب بدی؟

باعث میشد احساس  به پشت سرم،جایی که الینا ایستاده بود نگاه کردم.نگاه کردن توی چشم هاش

 گرما کنم و متاسفانه من با این احساس ؼریبه نبودم.

این حس رو به جفت خودم داشتم،نفر بعدی بهین بود ولی خب بهین خط لرمز بود.هیچ  اولین بار

ولت نمیخواستم باهاش باشم،هیچ ولت نتونستم والعا ببوسمش.بیشتر از هرچیز میخواستم ازش 

 محافظت کنم.

در حالت عادی چشم های لرمزش باید من رو میترسوند،اشتیاق نگاهش،برای یه جادوگر نوپا 

 ترسناک میبود ولی این نگاه آتیش بزرگی در من به پا میکرد.مطمئنا 

 _چی میخوای الینا؟دنبالم میکنی؟

مجبور بودم خودم رو جمع و جور کنم،اون لبال با جفتش پیوند خورده بود و جادو رو کامل کرده 

ی به بودند و حاال،اون جادوی کامل به من رسیده بود،بدون اینکه نیاز باشه جفتی داشته باشم ول

 طرز لعنتی به الینا جذب میشدم و این برام اصال خوشایند نبود.

 از پشت الینا اومد و با لبخند گفت: همایون

آرشام زنگ زده بود،گفت همه چیز اوکی شده.همه اونایی که از اینجا رفتن منتظر دستور الوند _

 هستن.حتی خون آشاما،باورت میشه؟

 ی به ته ریشم کشیدم و سری تکون دادم.،دستبه زور نگاهم رو از الینا گرفتم

 _خوبه،بگو حاضر باشن.ما به کل گله هرکدوم از اونا نیاز داریم،همین رو بهشون برسونی کافیه.

 همایون ابرویی باال انداخت و گفت:

 _خوبی؟

 لبخند مسخره ای زدم و سعی کردم از سرم بازشون کنم:

 _خوبم،فمط خسته ام!

نارم گذشت و رفت پایین،سری برای همایون تکون دادم و رفتم سمت الینا بی اعتنا به من از ک

 همه چیز طبك نمشه پیش میرفت،لبل از اینکه به طبمه خودم برسم جلوی اتاق رامش ایستادم.اتالم.

بعد از در زدن وارد اتاق شدم و در کمال تعجب الینا کنار رامش نشسته بود و با دیدن من چشم  

 و به سمت دیگه ای نگاه کرد.خوبه،خیلی خوبه! هاش رو توی کاسه چرخوند

 سارا کتاب توی دستش رو باال گرفت و گفت:

 _اینم لسمت آخرش دخترا!

 با دیدن من لبخندی زد و ادامه داد:

 _هی،چطوری پسر؟



 Zahra.sknنویسنده: رلص تاریکی

474 
 

سری براش تکون دادم که حرکت جسم سرد و سنگینی رو روی پاهام حس کردم،به محض اینکه به 

 شدم آال دور پاهام چمبره زده.خندیدم و از رامش پرسیدم: پایین نگاه کردم متوجه

 _به کجا رسوندی؟

 ابروهاش رو باال انداخت و با لبخند گفت:

 _به جاهای خوب...الینا...

الینا کنار رامش ایستاد و دستش رو روی شونه رامش گذاشت.سریع نیروشون رو با هم یکی کردند 

 .کردم موج عجیبی از تنم گذشت و لحظه ای بعد با وردی که رامش خوند حس

 همون لحظه بهین وارد اتاق شد و با خنده گفت:

 _عالیه،نیروی آراد و حس نمیکنم دختر.

 رامش تعظیم نمایشی ای کرد و گفت:

 _متاسفانه طلسم سنگینیه و تنهایی نمیشه انجامش داد.

 ود.دستی روی شونه های ظریفش کشیدم و لبخند زدم،رامش دختر لوی و سرسختی ب

 _هممون بهت اعتماد داریم دختر.

گونه هاش صورتی شد،آال از دور پاهام باز شد و به سمت رامش اومد.رامش مار به اون بزرگ رو 

 طوری توی بؽلش کشید که انگار وزنی نداره.

 _خیلی خب دخترا،خسته نباشید.

بل از اینکه دستم دم،لبعد از کمی خوش و بش کردن اتاق رو ترک کردم.جلوی در اتاق خودم ایستا

 به دستگیره برسه در اتاق باز شد.از دیدن کسی که پشت در بود تعجب کردم.

 _اینجا چیکار میکنی؟

 دادمهر با صورتی جدی و سرد بهم نگاه میکرد،بعد از چند ثانیه سری تکون داد و گفت:

میدوارم ناراحت _باید باهات حرؾ میزدم،اومدم اتالت نبودی پس...مجبور شدم داخل منتظر بمونم،ا

 نشده باشی.

 در حالی که وارد اتاق میشدم و کتم رو درمیاوردم گفتم:

 _نه،میشنوم!

به سمت تخت رفتم و کتم رو روش انداختم.دکمه های آستین لباسم رو باز میکردم که باالخره 

 تصمیم گرفت صحبت کنه:

 است!_بابام یه چیزایی در مورد...دروگر ها میگفت...اینکه یکیشون بین م

 اوؾ به خاطر خدا ماهور،چرا باید همچین چیزی رو به دادمهر میگفتی.

 _درسته؟
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 بدون معطلی گفتم:

 _آره!

 _کی؟

 درحالی که آستین لباسم رو تا میزدم،سعی کردم دنبال جمالت درست حسابی بگردم.

لی فاصله _ببین دادمهر،اون لبال یه دروگر بوده ولی االن...اون از آدمی که توی گذشته بوده خی

 داره.

 بگو کیه! _برام مهم نیست،فمط

 _چه فرلی داره برات؟

 _چیکار میتونه بکنه؟

 به میزم تکیه دادم و دست هام رو روی سینه به هم گره زدم.

 _از اسمش معلوم نیست؟

 _نه،با من بازی نکن آراد.

 _چرا این سواالرو از پدرت نپرسیدی؟

 به صورتش کشید و روی تخت نشست.دستی 

 نتی فمط بگو چیزایی که فهمیدم اشتباهه.بگو که رادمان یه لاتل بی رحم نیست._لع

 پوزخندی زدم و گفتم:

 _مگه خودت و برادرت هم لاتل نیستید؟

 از روی تخت بلند شد و گفت:

 _ما هم نوع خودمون و نکشتیم آراد.

آخرین نوع از گونه _کشتن کشتنه پسر،هیچ فرلی نداره.مهم اینه که اون اآلن اینجاست،با ما.اون 

 خودشه،ائن خیلی لوی تر از چیزیه که میبینی.

 _و این برای ما خطرناک نیست؟

شونه هاش روبین دست هام گرفتم،حك داشت بترسه و نگران باشه.باید از دروگرها ترسید،ولی 

 رادمان،اون نفس لوی ای داشت.

ن رادمانی که میشناسی.حاال هم _اگه الزم بشه خودم از بین میبرمش.ولی اون هنوزم رادمانه،همو

 خودت و جمع و جور کن،نمیدونم چرا ماهور این و بهت گفته ولی لطفا دیگه از لصر خارج نشو.

 چند ثانیه بهم نگاه کرد و بعد عمب کشید.سری تکون داد و دستی به صورتش کشید.

 _ماهور اومد،من جایی نرفتم.

 _خوبه،اگه اجازه بدی میخوام دوش بگیرم.
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 میتونی انمدر بی تفاوت باشی؟ _چطور

 شونه ای باال انداختم و گفتم:

 _من...

اما به روش خودم توجهی به حرفم نکرد و از اتاق زد بیرون.والعیت این بود که من اهمیت میدادم،

 و برام نیست اگه اون فکر میکنه که من بی تفاوت از کنار این مسائل میگذرم.

در اتاق رو بستم و پیراهنم رو درآوردم که عی کردم آروم باشم.دندون هام رو به هم فشار دادم و س

 دراتاق باز شد،والعا اعصابم کشش حرؾ های دادمهر رو نداشت.فریاد زدم:

 _منم اهمیت میدم لعنتی...برای منم مه...

 با دیدن الینا خشکم زد،پیراهنم رو توی مشتم فشردم.

 _اینجا چیکار میکنی؟

 ،ثانیه ای بعد کنار میزم ایستاده بود.یکرداون هم با اخم بهم نگاه م

 _نمیدونستم تو اتالتی،اومده بودم یکی از وسایلت رو بردارم.رامش برای طلسم بهش نیاز داره.

 _فکر کنم باید از خودم میخواستی تا بهت بدمش.

 .نه ای باال انداخت و دکمه ی سرآستینم رو برداشتشا

 علومی...از من فرار میکنی!_خواستم بهت بگم ولی تو به دالیل نا م

حك با اون بود ولی لرار نیست به این اعتراؾ کنم.به چهارچوب در تکیه دادم و بهش نگاه 

 کردم،پلیور زردی پوشیده بود که باعث میشد لرمزی چشم هاش بیشتر توی چشم باشه.

 _میتونم ببرمش؟

 _ببر.

،نگاه اون هم روی بدنم ردارماز جاش تکون نخورد،منم همینطور.نمیتونستم نگاهم رو ازش ب

 میچرخید.چه مرگم شده بود؟

 _میشه از جادوی مسخرت روی من استفاده نکنی؟

 ابروهاش رو باال انداخت و گفت:

_خورتم میدونی که نمیتونم روی شماها از جادوم استفاده کنم،این فمط روی آدم های عادی اثر 

 میذاره.

 اد و گفت:آروم به سمتم حرکت کرد،توی دو لدمیم ایست

 _اجازه میدی؟

نمیتونستم اجازه بدم،دو لدم بالی مونده رو پر کردم.آروم دست هام رو دورش حلمه کردم،چه ؼلطی 

 دارم میکنم.میخواستم ازش فاصله بگیرم که سرش رو باال گرفت و بهم نگاه کرد.
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 _ب...بذار برم آراد.

 _دارم اذیتت میکنم؟

تمام این مدتی که کنار هم بودیم وی سینم گذاشت.دست هاش روی سینم مشت شد و سرش رو ر

 توی ذهنم مرور میشد،به طرز دردناکی متوجه شدم لبخند زیبایی داره.

 _به نظرت چرا حسین لدرتش و داد به من؟

 _نمیدونم!

 جوابش سریع بود و لاطع.

 _در مورد حسین چی میدونی؟

ین رو نداشت تا درمورد سکوت کرد.میخواستم حرؾ بزنه،ولتی جفتش مرد هیچ کس ولت ا

 احساساتش ازش بپرسه.

 _ولتی مرد چه حسی داشتی؟

میخواستم ببینم حسش کرده یا فمط به خاطر طلسم جفت باهاش بوده.اگه عاشمش بود دردی که اون 

 کشیده بود رو حس میکرد.

 _من...نمیدونم باید چه حسی داشته باشم.

 _چیزی حس نکردی؟

رو عمب کشید ولی نذاشتم از بؽلم بره بیرون،موهاش رو عمب لرزی از تن ظریفش رد شد.خودش 

 زد و کالفه گفت:

 _من نمیدونم...هیچ حسی نداشتم...هیچ حس لعنتی ای نداشتم.

.انرژی زیادی از بدنم گذشت،میدونستم که خودشه.به نظر و بعد لب هاش روی لب هام نشست

لدم به عمب رفتم.دست های  میرسید ؼیرممکن،ممکن شده.سریع عمب کشید و هولم داد،چند

 ظریفش رو روی لب هاش گذاشت.

 _خدای من...معذرت میخوام...نمیدونم چه مرگم شده...

اجازه ندادم ادامه بده،به سمتش رفتم و اینبار من بوسیدمش.انرژی زیادی وارد بدنم شد،من 

وگر رو بیشترش رو میخواستم.شاید دیوونگی به نظر برسه ولی من این دختر خون آشام جاد

 میخواستم.

با باز شدن لب های شیرینش از هم،بوسمون شدت گرفت.همه ی انرژیش رو میخواستم،کامل.از 

 روی زمین بلند شدم و لحظه ای بعد روی تخت بودیم و الینا روی شکمم نشسته بود.

به لبخند زیبایی زد که دست هام رو باال بردم و صورتش رو بین دست هام گرفتم.بالفاصله دوباره 

 لب هاش رسیدم،دستش به سمت کمر شلوارم رفت و دست های من بدنش رو کشؾ میکرد.

،هیچ چیزی جز ریدش نگاه کردم.سرم سنگین شدپلیورش رو روی زمین انداختم و به بدن رنگ پ

 اون توی ذهنم نبود.سرعت دست هاش خیلی زیاد بود،دختر شیطون من.



 Zahra.sknنویسنده: رلص تاریکی

478 
 

 دم و گفتم:با چرخش سریعی جامون رو عوض کردم،لبخندی ز

 _اینطوری بهتره.

 و لب هاش رو شکار کردم.ؼیر ممکن به نظر میومد ولی من دوباره یه جفت داشتم.

*** 

 رامش:

از دیشب تاحاال خبری از الینا نبود،دادمهر هم دیشب به اتالمون برنگشت.همه درگیر بودند،تمریبا 

 شون رو به دست بیارن. تونسته بودیم تمام افراد آرتا رو لانع کنیم که میتونن آزادی

بهاش فمط دست کشیدن از آرتا بود،به همین راحتی.البته نباید آرتا رو دست کم میگرفتیم،اون 

 سالهای سال دووم آورده،پس به همین راحتیا هم نمیشه از شرش خالص شد.

 باالخره یکی به حرفم گوش کرد و اومد.آرشام با لبخند به میز تکیه داد و گفت:

 به کجا رسیده؟ _چه خبر؟کار

 دست هام رو به هم مالیدم،آال به خودش کش و لوسی داد و از روی پاهام پایین رفت.

 _به کمکت نیاز دارم.

 _در خدمتم.

سری تکون دادم،خودم به تنهایی هم از پسش برمیومدم ولی انرژی زیادی ازم میگرفت.به همین 

 خاطر طلسم رو فمط و فمط روی خودم اجرا میکنم.

 خوندم و نیروم رو با کلماتش یکی کردم.نفسم رو رها کردم و رو به آرشام نشستم. طلسم رو

 _نیروی جادوی من رو حس میکنی آرشام؟

کم کم لبخندش از بین رفت،صورتش جدی شد و صاؾ ایستاد.اخم هاش رو کشید توی هم و بعد از 

 مکثی طوالنی گفت:

 _باهام چیکار کردی؟طلسم جدیده؟

 مخفی کردم. _نه،جادوی خودم رو

 سری تکون داد و گفت:

 _چی تو سرتونه شماها؟کاری که میکنی خطرناک نیست؟

طلسم رو با خوندن وردی باطل کردم،شونه ای باال انداختم و به سمت میزم چرخیدم تا برای بار اخر 

 نوشته هام رو چک کنم.نیاز بود تا بتونم حدالل یک هفته این نیروی عظیم رو مخفی کنم.

 لتا باید ریسک کرد!_بعضی و

همون لحظه الینا وارد اتاق شد،موهای بهم ریخته اش مشکوک بود.حتی صورت رنگ پریده اش 

هم حاال کمی لرمز بود و لبخند کجی روی لب های زیباش خودنمایی میکرد.یک جفت دکمه 

 سرآستین روی میزم گذاشت و با لبخند به آرشام سالم کرد.



 Zahra.sknنویسنده: رلص تاریکی

479 
 

 رخانوم._لرار بود دیشب بیاریشون دخت

 دستی به موهاش کشید و لبخند بیخیالی زد.

 _یه کاری برام پیش اومد.

و شونه ای باال انداخت.حدس میزدم چه اتفالی افتاده،بلند خندیدم که آرشام به چشم های گرد شده 

 بهمون زل زد.الینا مشت آرومی که شونم زد و آرشام با گفتن "شما دیوونه اید" از اتاق زد بیرون.

 گروه دوم میان؟ _امروز

 _آره،بهین به الوند لسمت اصلی نمشه رو گفت؟

 شونه ای باال انداختم و مشؽول ذوب کردن دکمه های سرآستین آراد شدم.

 _همه چی آرومه و صدایی از الوند نشنیدیم،پس هنوز نمیدونه!

رو باال به میز تکیه داد،اونم مثل من نگران بود.دیگه خبری از لبخند و حال خوشش نبود،سرش 

 گرفت و نفسش رو فوت کرد.بعد از چند دلیمه سکوت گفت:

 _اگه اشتباه کنیم چی؟اگه والعا بتونه هممون رو بکشه!

به سمتش برگشتم،حمیمتا من هم میترسیدم.ولی ما مجبور بودیم ریسک کنیم،وگرنه تا اخر عمرمون 

 باید لایم میشدیم و فرار میکردیم.

 بیوفته ما همدیگه رو داریم. _مثبت فکر کن،هر اتفالی هم که

 صدای آال توی سرم پیچید:

 _خودت هم به حرفات ایمان داشته باش.

لبخندی روی لبهام نشست.الینا سری تکون داد و تکیه اش رو از میز برداشت.لحظه ای بعد صندلی 

 ای کنارم لرار گرفت و الینا باز هم لبخند دلگرم کننده ای به لب داشت.

*** 

 بهین:

 اینکه الوند از اتاق بره بیرون باید بهش میگفتم. لبل از

 !یبهم بد یلول هی دیلبلش با یبهت بگم ول یزیچ هی دی_الوند با

 رنگ نگاهش عوض شد،اخم هاش رو توی هم کشید و سری برام تکون داد.

 _اول لول بده.

 آروم به سمتم اومد،استرس گرفت بودم.آروم باش بهین،الوند مجبوره که لبول کنه.

 _چی تو سرت میگذره خانوم کوچولو؟

 _لول بده که با حرفم مخالفت نمیکنی و بهم اعتماد میکنی!لطفا.
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مطمئن بودم ولتی لول بده،حتما روی لولش میمونه.میدونم کارم بد بود ولی مجبور بودم،باید کاری 

 میکردم که حتما لبول کنه.

 _میشنوم.

 _اول لول بده الوند.

ست و من رو توی آؼوش کشید.دوباره در اتاق به صدا دراومد که دست هاش روی بازوهام نش

 الوند داد زد:

 _چند دلیمه صبر کن آراد.

 و دوباره به من نگاه کرد.ولتی نگاه مصمم من رو که دید پوؾ کالفه ای کشید و باالخره گفت:

 _خیلی خب،لول میدم.

 م.نفس عمیمی کشیدم،یاال بهین.دست هام رو روی سینه ستبرش گذاشت

 _یادت باشه لول دادی که لبول کنی.

 _لول دادم.

 سری تکون دادم و کلمات به سرعت و پشت سر هم از بین لب هام بیرون پریدند.

_ولتی آرتا بیاد،من به جای آراد باهاش میرم.چون اون من رو میخواد،من سرگرمش میکنم تا 

 شماها بتونید بیاید دنبالم و نمشه رو عملی کنیم.

نش گذشت و یک لدم عمب رفت،اخم هاش ؼلیظ تر شده بود.شونه هام رو بین دست لرزی از بد

 های لدرتمندش گرفت و با خشم ؼرید:

 _تو منو گول زدی بهین؟بهم دروغ گفتی؟

 _نه...الوند...

شونه هام رو ول کرد و ازم فاصله گرفت.دستی توی موهاش کشید و پوزخندش للبم رو به در 

 از من ایستاد و گفت:آورد،توی دور ترین نمطه 

 _این همه مدت نمشت همین بود و به من دروغ میگفتی بهین؟

 پوزخند دیگه ای زد و اینبار هردو دستش رو توی موهاش لفل کرد.

 _پیش خودم گفتم اخه چرا آرتا باید آراد و با خودش ببره،آراد که اصال به دردش نمیخوره.

 دوباره نگاه خشمگینش توی نگاهم نشست.

 دؾ اصلی این بود که خودت رو تسلیم اون عوضی بکنی آره؟من چمدر ساده و زود باورم._پس ه

 فاصله بینمون رو سریع پر کردم و دست هاش رو توی دستم گرفتم.

 _الوند لطفا بهم گوش کن.

 _به چی گوش کنم بهین؟
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 _خواهش میکنم،تو لول دادی!

 هش کم شد.چند ثانیه بهم خیره شد و باالخره یکم از خشم توی نگا

 _میدونستم اگه از اولش بهت بگم خودم میخوام همراه ارتا برم،لبول نمیکنی!

 وسط حرفم پرید و گفت:

 _معلومه که لبول نمیکنم،نمیذارم دوباره ازم دور بشی.

 _عزیزم...اجازه بده برات توضیح بدم.

 دست هاش رو از دستم بیرون کشید و با بهت گفت:

 بیاد اینجا و راه رو یاد بگیره.تو چیکار کردی بهین؟_باورم نمیشه گذاشتم دشمن 

دوباره به سمتش رفتم و صورتش و بین دست هام گرفتم.باید آرومش میکردم،به چشم هاش نگاه  

 کردم و گفتم:

 _به من اعتماد داری؟

 _بهین...

ن نگاهش دردمند شد.میدونستم واکنش خوبی به این لضیه نشون نمیده،ولی چاره ای نبود.اگه م

همراه آرتا نمیرفتم حاال حاالها نمیتونستیم جای اون رو پیدا کنیم.لبال امتحان کرده بودم ولی اون 

 خیلی خوب تونسته بود خودش رو مخفی کنه.

_الوند گوش کن بهم،هیچ راهی نیست که جور دیگه ای بتونیم پیداشون کنیم.من باهاش 

 لی لویه،ما باید حساب شده عمل کنیم.میرم،اینجوری شماها ولت دارید آماده بشید.آرتا خی

 _چطوری بذارم بری بهین،نمیتونم اجازه بدم طعمه بشی.

 پیشونیش رو به پیشونی من چسبوند.

 _یه راهی پیدا میکنم،از اینجا میریم.

_نه دیگه فرار نمیکنیم الوند.ما جادوگریم،از پسش برمیایم الوند.میخوام بچه هامون تو امنیت 

 وند،بهم اعتماد کن.بزرگ بشن.لطفا ال

 کالفه بود،منم کالفه بودم.میترسیدم ولی از پسش برمیومدیم.

 _لطفا بهم اعتماد کن.از دستت نمیدم.به خاطر آیندمون الوند.

چند لحظه توی او حالت موندیم،نفس عمیمی کشید و بعد آروم من رو بوسید.شبیه بوسه ی 

 و با همه ی وجودم بوسیدمش.خداحافظی بود،لطره اشک لجوجی از گوشه چشمم چکید 

 باالخره از هم دل کندیم،صدای آراد توی گوشم پیچید:

 _بچه ها کلی کار داریم.

 الوند پوؾ کالفه ای کشید و گفت:
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 _همیشه انمدر رو مخه؟

 لبخندی زدم و گفتم:

 _بیشتر ولت ها.

د ولی باالخره سری تکون داد و بدون نگاه کردن به من از اتاق رفت بیرون،میدونم براش سخت بو

 لبول کرد.

*** 

 رامش:

منتظر بودم زمانش برسه،صداهای وحشتناکی از پایین به گوش میرسید.الینا با وحشت به در زل 

 زده بود،بؽض کرده بودم.الینا از جاش بلند شد و گفت:

 _میرم ببینم چه خبره.

 _نه،ولتش که بشه بهت نیاز دارم الینا.

 ون داد.تمرکز کردم تا بتونم افکار دادمهر رو بشنوم.دوباره نشست و پاهاش رو عصبی تک

 _لعنتی،رامش نمشه عوض شده.باید مطئن شه که مردیم.

 استرس گرفتم.

 _منظورت چیه؟

 _باید دوتا طلسم اجرا کنی،میتونی؟

 _دادمهر!

 اسید معدم جوشید،نفس عمیمی کشیدم تا بتونم دوباره تمرکز کنم.

 _صدامو میشنوی رام.

 _آره،میشنوم.

 چند لحظه ارتباطمون لطع شد.نفسم رو حبث کردم که صداش رو شنیدم:

 _بعد از اینکه طلسم پنهان و اجرا کردی باید روحمون رو ببری یه جای امن،شاید یه گردنبند.

به سرعت از جام بلند شدم،این حمله ؼیر منتظره بود.الینا گردنبندی رو جلوم گرفت و لبخند پر 

 اد ارتباط برلرار کرده بود.استرسی زد.مطمئنا با آر

 دوباره صداش رو شنیدم:

 _تمرکز کن،طلسم رو پیدا کنید،توی کتاب آبی.باید اوالش باشه!

 به الینا نگاه کردم و گفتم:

 _کتاب آبی،طلسم روح.

 سریع بلند شد،سرعت اون خیلی بیشتر از من بود.
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 _پیداش کردم.

 دوباره تمرکز کردم.

.طلسم و بخون و بعد از طلسم پنهان اجراش کن.بعدش با الینا از _کتاب و بردار،الزممون میشه

 اینجا برید.

 _منظورت چیه؟

 _به حرفم گوش کن رامش،نیاز داریم تا به خوبی گولش بزنیم.

 درد بدی رو روی لفسه سینم احساس کردم.الینا کنارم نشست.دوباره صدای دادمهر رو شنیدم:

باید جا به جا شیم و بعد از اینکه بمب ها منفجر شدن _برای چند دلیمه زمان رو نگه میدارم،

 برگردیم.

 الینا گفت:

 _نه،این زمان بره.میتونیم طلسم محافظ اجرا کنیم.

 _چطوری...

 وسط حرفم پرید و گفت:

 _یادت رفته من خون آشامم و ذهنت کامال بازه برام رام.

تا طلسم سنگین اجرا میکردیم و  دستی به صورتم کشیدم و حرفش رو تایید کردم.اینجوری باید سه

این خیلی ازمون انرژی میگرفت.همه چیز بهم ریخته بود،میترسیدم از پسش برنیایم.ارتباطم با 

 دادمهر رو لطع کردم.

 _خیلی خب،اول طلسم محافظ.بعد طلسم پنهان و بعدشم طلسم روح.

 الینا سری تکون داد و گفت:

 _از پسش برمیایم.

دستش رو روی شونم گذاشت و طلسم محافظ رو اجرا کردیم.بالفاصله صدای از پسش برمیایم.الینا 

 دادمهر رو شنیدم:

 _حاال...

الینا این بار هر دو دستش رو روی شونه هام گذاشت،ورد رو خوندم و انرژومون رو بهش منتمل 

 کردم.درد بدی توی سرم پیچید ولی تونستم.

 _خوبه،دووم بیار رام.

خره موفك شدیم،الینا نفس نفس میزد.منم دست کمی از اون نداشتم.دست هام آال بهم نیرو میداد.باال

 میلرزید،دست های لرزون الینا جلوی چشمم لرار گرفت و گردنبند جلوی دیدم آویزون شد.

 _ولتشه دختر.
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جونی تو تنم نمونده بود ولی باید دووم میاوردم.زمان نایستاده بود و همین نگرانم میکرد.طلسم رو 

کردم،گرمی خون رو پشت لبم احساس میکردم.طولی نکشید که گوشم داغ شد و حرکت مایع اجرا 

 ؼلیظی رو روی گردنم حس کردم.

دووم بیار،جون عزیزانت توی دست های توئه رامش.ولتی تموم شد روی زانوهام افتادم،تمام تنم 

 میلرزید.الینا ایستاد و دری باز کرد،به سمتم اومد و بؽلم کرد.

چمدر توی اون تاریکی مطلك نشستم.حس کردم لب هام خیس شد و بعد صدای الینا رو  نمیدونم

 شنیدم:

 _از خون من بخور،بهت کمک میکنه روی پاهات بایستی.

زبونم رو روی لب هام کشیدم،مزه ی شور و شیرینی توی دهنم پخش شد.مجبور بودم،چشم هام رو 

 االخره تونستم روی پاهام بایستم.بستم و از خونش نوشیدم.کمی از نیروم برگشت و ب

 _فکر میکنی ولتشه؟

 دستی به شمیمه های دردناکم کشیدم.

 _ما کجاییم؟

 الینا رو نمیدیدم و همین باعث میشد کمی بترسم.

 _جایی که لرار بود همگی اونجا باشیم.

 سری تکون دادم و نفس عمیمی کشیدم.

 _فکر کنم ولتش باشه.

و نور چشم هام رو زد.با هم وارد محوطه بیرون للعه شدیم و درکمال  بعد از چند دلیمه دری باز شد

 ناباوری،نه تا لبر جلومون بود.آرتا اون ها رو دفن کرده بود.الینا به من نگاه کرد و گفت:

 _برگرد اونجا،من میارمشون.سعی کن آتیش روشن کنی.

ه طلسم روح کار نکرده باشه ولی من خشکم زده بود،اگه اونا رو والعا از دست داده باشیم چی؟اگ

چی؟با فریاد الینا به خودم اومدم و پاهای بی جونم رو به سمت پورتال باز کشوندم.من چیکار کرده 

 بودم؟

وارد تاریکی شدم و اتشی کم جون درست کردم.هر ثانیه الینا با یکی از اونها وارد میشد و من زل 

 دو دستی به من سپرده بودند. زده بودم به جسد های بی جون کسایی که جونشون رو

وضعیت الوند از همه بدتر بود،سریع به سمتش رفتم و سعی کردم پاهاش رو ترمیم کنم.للبم توی 

 دهنم میزد،انرژی زیادی ازم گرفت ولی تک تک اونهارو تا جایی که میتونستم مداوا کردم.

برشون گردونم باید  زخم های بزرگی روی بدن هاشون بهم دهن کجی میکرد ولی اگه میخواستم

 انرژیم رو نگه میداشتم.

باالخره الینا با جسد دادمهر وارد شد و پورتال و بست.خون ؼلیظ و تیره ای از بینیش جاری شده 

 بود که نشون یداد اون هم مثل من ضعیؾ شده.
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 _ولتشه از تعطیالت برگردن مگه نه؟

رو جلوم گذاشت،نایی برام نمونده بود  و لبخند پر دردی بهم زد.کتاب رو به سرعت ورق زد و طلسم

ولی باید دووم میاوردم.بیرون اومدن آالرو حس کردم،دور پاهام چمباتمه زد و نیروی کمش رو بهم 

 منتمل کرد.

اون هم مثل من خسته بود.دست های الینا دورم حلمه شد،انرژی بیشتری بهم منتمل شد.صدای 

 خستش رو شنیدم:

 _حاضری؟

لسم رو اجرا کردم.لحظه ای بعد درد وحشتناکی توی سرم پیچید،جلوی دیدم سری تکون دادم و ط

 لرمز شد،حس میکردم در حال متالشی شدن هستم.

تمام وجودم میلرزید،دست های الینا کم کم داشت از دورم باز میشد.دووم بیار رامش،ولتی طلسم 

 تموم شد احساس کردم روح از تن خارج شد و روی زمین سموط کردم.

ه ای بعد صورت الینا جلوی صورتم لرار گرفت،تمام صورتش خونی بود.حرکتی از گوشه چشم لحظ

توجهم رو جلب کرد،رادمان بود.دستش رو باال آورد و به سرش گرفت،نفس راحتی کشیدم و بعد 

 توی سیاهی مطلك فرو رفتم.

 ما موفك شده بودیم.

*** 

 رادمان:

د.آخرین چیزی که یادمه...صبر کن ببینم،چیزی یادم درکی از محیط اطرافم نداشتم،سرم سنگین بو

نمیومد.دستم رو به سرم گرفتم،درد وحشتناکی توی سرم میپیچید.چشم هام رو چند بار مالیدم تا 

 بتونم اطرافم رو ببینم.

کم کم خاطرات توی ذهنم پررنگ میشد،نمیدونم چطوری نجات پیدا کردیم.تا لحظه آخر هممون فکر 

 ریم،پس چطور من اینجا بودم؟میکردیم که میمی

به اطرافم نگاه کردم،دایره وار دور آتش کم جونی افتاده بودیم.به زحمت بلند شدم و نشستم،دنبال 

 سوده گشتم.کنار هانیه دراز کشیده بود،هیچ کس تکون نمیخورد.

ک الوند و دادمهر نزدیک ترین افراد به من بودند،خودم رو به سمت الوند کشیدم و نبضش رو چ

 کردم.زنده بود،نفسم رو به شدت بیرون فرستادم و سرم رو روی سینه زخمیش گذاشتم.

بعد از چند دلیمه باالخره خودم رو جمع و جور کردم و تونستم روی زانوهام بلند شم.چهار دست و 

پا به سمت بمیه رفتم و نبضشون رو چک کردم،همگی زنده بودیم ولی چطور ممکن بود؟الینا و 

 بودند؟رامش کجا 

سایه سیاهی گوشه ؼار نظرم رو جلب کرد،به سمتش رفتم که با صحنه وحشتناکی رو به رو شدم. 

الینا و رامش کنار هم نمش بر زمین شده بودند و صورت هردو ؼرق در خون بود.با بیشترین 

 سرعتی که در توانم بود به سمتشون رفتم.

 هردو خیلی خیلی ضعیؾ بود،اینجا چه خبره؟ زانوهام گزگز میکرد،هنوز توان ایستادن نداشتم.نبض
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 _آخ...

به سمت صدا برگشتم،تمریبا همه داشتن به هوش میومدند.صدا از هانیه بود،باید به الینا و رامش 

 کمک میکردیم.

 _هی بچه ها،یکی بیاد اینجا.رام و الی به کمک احتیاج دارن!

رام لدرت مداوا داشتن.تونستم آراد رو  و منظورم از یکی سوده یا آراد بودند،چون اون ها هم مثل

 تشخیص بدم که تلو تلو خورد و از جاش بلند شد.

 زخم بزرگی روی دست خودش بود ولی با این حال خودش رو بهم رسوند.

 _برو کنار سوده،هنوز به هوش نیومده.

به  سری تکون دادم و به سمت سوده رفتم،الوند هم به هوش امده بود ولی هنوز گیج بود.ولتی

 خودش اومد اول به سمت دادمهر رفت و ولتی از حالش مطئمن شد،نگاهش به من افتاد.

سر سوده رو روی پاهام گذاشتم و به صورت زخمیش نگاه کردم،زخم هاش به کندی در حال ترمیم 

 بود و همین یعنی به زودی چشم های زیباش رو باز میکرد.

 _حالش خوبه؟

ه خسته تر به نظر میرسید.سری به تایید تکون دادم،دستی روی نگاهی به الوند انداختم،از همیش

 شونم کشید و به سمت آراد رفت.در همون حال گفت:

 _همگی حالشون خوبه؟

تک و توک صدای ناله و حرؾ زدن بچه ها میومد ولی من نگاهم لفل صورت معصوم دختری بود 

 که نفسم به نفس هاش بستگی داشت.

ند به جز سوده،رامش و الینا.چیزی نگذشت که آراد هم به جمع اونها حاال همه به هوش اومده بود

 اضافه شد و به خاطر استفاده زیاد از انرژیش،از حال رفت.

دیم تا بتونیم دوباره تمام توانمون رو به دست میکر هممون کم بود،باید استراحتانرژی 

 .باالخره الوند هم کم آورد و گوشه ای نشست.بیاریم

فتش آروم گرفته بود،دوباره نگاهم به الوند نگاه کردم.دستش رو تکیه گاه سرش هر کس کنار ج

 کرده بود و چشم هاش بسته بود.

درکش میکردم،دوباره از جفتش جدا شده بود.نمیدونم چطوری لبول کرد بهین این کارو انجام بده. 

 ولتی نمشه تؽییر کرد هم فکر نمیکردم الوند موافمت کنه.

 دم اول استراحت کنم و بعدش به جواب سوال هام برسم.حاال ترجیح میدا

من هم انرژی زیادی نداشتم،دراز کشیدم و سر سوده رو روی سینه ام گذاشتم.دردی توی لفسه 

 ه خاطر زخمم بود ولی اهمیت ندادم.سینم پخش شد که ب

 شد. باید کمی استراحت میکردم،درحالی که به صورت معصوم سوده زل زده بودم،چشم هام گرم

*** 
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 سوده:

صدای کوبش بلندی مثل چکش به مؽزم ضربه میزد و هر لحظه باعث میشد هشیار تر بشم.سرم 

سنگین بود،انگار یه تریلی از روم رد شده.چند دلیمه توی همون حالت موندم،آخرین چیزی که 

 یادمه اینه که زیر سنگ بزرگی گیر کرده بودم.

اون بمب های مسخره و سنگ هایی که مارو باهاش گیر  چطور نجات پیدا کردم؟لحظه آخر آرتا با

انداخت،خلع سالحمون کرده بود.به هر زحمتی بود چشم هام رو باز کردم،نور کم آتش چشم هام رو 

 اذیت میکرد.

دستم رو ستون بدنم کردم و سعی کردم بلند شم که نتونستم،تازه موتجه مولعیتی که توش بودم 

 من حلمه کرده بود و توی خواب عمیمی بود.شدم.رادمان دست هاش رو دور 

صورت زبرش رو که با ته ریش جذاب تر شده بود،لمس کردم.درسته از دستش ناراحت بودم ولی 

خوشحالم که زنده بود.چطور میتونستم از دستش ناراحت باشم ولتی به یه طریمی از مرگ لعنتی 

 برگشته بودیم؟

،اون با نگفتنش باعث شده بود احساس کنم که ولی نمیخواستم سرسری از این موضوع بگذرم

 خیلی چیزهارو از من پنهان میکنه.تکونی خورد،سریع دستم رو برداشتم.

چشم های زیباش باز شد و نگاه گرمش رو به نگاهم دوخت.نمیخواستم اما،لبخندی روی لب هام 

 نشست و گفتم:

 _سالم!

به هوا رفت،تمام تنم درد میکرد.از صدای نگاهش توی صورتم چرخید و بعد محکم بؽلم کرد که آخم 

 من هانیه کنارم تکونی خورد و بعد از چند ثانیه با صدای خواب آلودی گفت:

 _خوبی؟باالخره به هوش اومدی.

 دست هانیه که روی بازوم نشسته بود رو لمس کردم و در همون حال پرسیدم:

 _رامش و بهین کجان؟

گشتم که چشمم خورد به جسم رنگ پریده ی رامش.نفسم  سکوت آزار دهنده بود،با چشم دنبالشون

بند اومد،خواستم از جام بلند شم که سرم گیج رفت و اگه رادمان من رو نمیگرفت نمش بر زمین 

 میشدم.

به هر زحمتی بود خودم رو به رامش رسوندم،سرش روی پاهای دادمهر بود و موهای بلندش روی 

 نگ انداخت،اشک به چشم هام هجوم آورد.زمین پخش شده بود.بؽض بدی به گلوم چ

 _رام...

 به دادمهر نگاه کردم و گفتم:

 _چه اتفالی براش افتاده،چرا انمد رنگش پریده؟

چند بار شونه هاش رو باال انداخت و در آخر لطره اشکی از چشمش چکید که باعث شد درد عمیمی 

 ه زندست.روی للبم بشینه،دستم رو روی للبش گذاشتم،باید حس میکردم ک
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للب مهربونش به حدی کند میزد که باعث شد وحشت کنم،صورتش رو لمس کردم.از سرمای 

 پوستش مور مورم شد.با بؽض گفتم:

 _رام...چه بالیی سرت اومده اخه!

سعی کردم للبش رو مداوا کنم که الوند دستش رو روی دستم گذاشت،چشم هام رو باز کردم و به 

 چشم های ؼمگینش نگاه کردم.

 _فایده نداره،چندین بار امتحانش کردم.

اشک هام پشت سر هم روون میشد،للبم به درد اومد ولتی دست سردش رو بین دست هام 

گرفتم.دست رادمان دور کمرم حلمه شد و عطرش توی بینیم پیچید،همون لحظه الوند رادمان رو 

 صدا کرد.کی انمدر از ما دور شده بود؟

 نبودم،خواهرم کجا بود؟هانیه کنارم نشست و دستم رو گرفت.اصال متوجه اتفالات اطرافم 

 _خودت و خسته نکن،باالخره به هوش میاد.انرژی زیادی از دست دادن،ولی برمیگردن!

 _اگه به هوش نیان چی؟بهین کجاست؟

 چشم هاش رو برای چند ثانیه بست و ولتی دوباره بهم نگاه کرد،جدی تر از لبل به نظر میومد.

 ع کن،کارای مهم تری داریم که انجام بدیم._خودت و جم

 ذهنم خالی بود ولی مطمئن بودم که حك با هانیه اس،سری تکون دادم و از جام بلند شدم.

 _باید چیکار کنم؟

 به دیوار اشاره کرد و گفت:

 _پورتال باز کن.

 _به کجا؟

 لبخند خبیثی روی لب هاش نشست و گفت:

 _ترکیه،باید محمت رو پیدا کنیم.

 گیجی بهش زل زدم و پرسیدم: با

 _محمت کیه؟

 لبخندش بزرگ تر شد،به سمتم برگشت و بازوهام رو بین دست هاش گرفت.

_ببین سوده ما وارد بازی خطرناکی شدیم،بهین داره آرتا رو سرگرم میکنه که ما بتونیم متحد جمع 

 دی بگیریم.کنیم و برای جنگ آماده بشیم.پس باید وظیفه ای که بهمون داده شده رو ج

 نگاهی به رامش و الینا انداخت و ادامه داد:

_جنگ همیشه تلفات داره،امیدوارم رام و الی جزتلفات ما نباشند ولی اگر هم بودند،ما باید ازشون 

بگذریم تا به هدؾ برسیم.میفهمی چی میگم؟ولت نداریم تا برای کسی گریه کنیم،خواهرت پیش 

 لویت با بهینه،فهمیدی؟اوناست،رامش اینجا جاش امنه پس ا
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 سری تکون دادم و اینبار والعا خودم رو جمع و جور کردم.

 _خوبه،پس دل بکن و پورتال باز کن.

 _کدوم شهر؟

 _استانبول.

میدان تکسیم استانبول توی ذهنم میچرخید،دستم رو روی دیوار گذاشتم و پورتالی باز کردم.هانیه 

 شم صدای رادمان رو شنیدم:اول وارد شد،لبل از اینکه وارد پورتال ب

 _سوده!

 به سمتش برگشتم،خودش هم داشت وارد پورتال دیگه ای میشد.لبخند جذابی زد و گفت:

 _مواظب خودت باش.

سری براش تکون دادم و وارد پورتال شدم و لحظه ای بعد میدان تکسیم بودیم.لباسی که هانیه به 

بود.خودم رو بهش رسوندم و با هم هم لدم سمتم پرت کرد رو گرفتم و پوشیدم،سویشرت زیبایی 

 شدیم.

 _چند روزه بیهوشم؟چه اتفالی افتاده؟

هانیه در حالی که توی گوشیش دنبال چیزی میگشت،خالصه ای از ماجرا رو برام تعریؾ 

کرد.رامش عزیزم زندگی خودش رو به خاطر این گروه به خطر انداخته بود،امیدوارم همه چیز از 

 مشه پیش بره.این به بعد طبك ن

*** 

 الوند:

رادمان و آراد کنارم ایستاده بودند و منتظر بودیم تا سهیل پیداش بشه،خبر مردن ما مثل بمب 

ترکیده بود و ظاهرا همه دوباره ناامید شده بودند.باید همه رو دوباره برمیگردوندیم،سهیل نماینده 

 ای بود که خون آشام ها انتخاب کرده بودند.

موجودات با هم برام عجیب بود ولی با چشم های خودم دیده بودم که از پس این کار متحد شدن این 

 براومده بود،هرکس از این ماجرا با خبر میشد با تمام وجودش لبول میکرد.

 _بارم نمیشه پسر،شماها زنده اید؟

ه. نگاهی به پسر کشیده و رنگ پریده جلوم کردم،تیشرت مشکی جذبش باعث میشد زیباتر دیده بش

 خون آشام لدیمی و ممتدری بود ولی با این حال چیزی از شوخ طبعی اون کم نمیکرد.

 با هم دست دادیم و بالفاصله سر اصل مطلب رفتم:

 _چند درصد از خون آشام ها طرؾ ما هستن سهیل؟

باید عجله میکردیم،فمط سه روز تمام طول کشید تا به خودمون بیایم و جادومون به لدرت خودش 

 ه،باید سریع تر جای ارتا رو پیدا میکردیم.برگرد

 نگاه سهیل جدی شد،به اطرافش نگاه کرد و باالخره دهن باز کرد:
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_تمریبا شصت به چهلیم،اما چهل درصد آرتا رو دست کم نگیر.همشون خبیثن و به خون شماها 

 تشنه.

متیو مشؽول جذب گرگینه کایال هم از راه رسید،به نمایندگی از متیو،رهبر گرگ ها اومده بود.ظاهرا 

 های بیشتر بود و نمیتونست خودش رو به ما برسونه.به محض رسیدنش گفت:

_آرتا یه زیر زمین پر از گرگینه و خون آشام داره،باید یه جوری وارد اونجا بشیم.اون بزرگ ترین 

ار هم ارتش آرتاست،مطمئنم میتونیم همشون رو لانع کنیم تا ازمون حمایت کنن.ولتی ماهارو کن

 ببینند مطمئنا میتونن راه درست رو انتخاب کنن.

 واو،چه صریح و بدون ممدمه.نگاهش به من بود،گلوم رو صاؾ کردم و گفتم:

_به زودی با طلسم مکان بهین رو پیدا میکنم،فمط فکر میکنم بهتر باشه متیو خودش همراه ما 

 بیاد.

 کایال چشم ؼره ای بهم رفت و با طئنه گفت:

 همین بود._لصدش هم 

خوبه،خیلی خوبه.من رئسای شمال رو با خودم داشتم،باید میدیدم که بمیه بچه ها میتونن روئسای 

شرق و ؼرب و جنوب رو به سمت خودمون جذب کنن یا نه.هر گونه چهار نماینده انتخاب کرده 

 بودند،پس ما تمسیم شدیم تا به همه برسیم.

 کایال نگاهی به ساعتش انداخت و گفت:

 ید برم،ولتی پیداش کردی با متیو تماس بگیر._با

 سری تکون دادم و لبل از اینکه برن گفتم:

_حواستون باشه،اگه آرتا بفهمه ما زنده ایم همه چیز تموم میشه.پس از این راز مثل جونتون 

 محافظت کنید.

 هردو سری تکون دادند و بین جمعیت ؼیب شدند.نگاهی به آراد انداختم.

 کنی؟_بهین رو حس می

 _آره،حالش خوبه نگران نباش.

مگه میشد نگران نباشم؟هرطور شده باید به اون زیرزمین میرفتم حتی اگه شده به لیمت جونم برام 

تموم بشه.حك با بهین بود،ما کسایی نبودیم که باید فرار میکردیم و من هم مثل اون میخواستم دنیا 

 به جای امن تری برای بچه هامون تبدیل بشه.

 به رادمان نگاه کرد و بی ممدمه گفت: آراد

 _رادمان تو میتونی دروگر درونت رو آزاد کنی؟

رادمان مثل کسایی که برق دویست ولت بشون وصل شده باشه به ما نگاه میکرد،به آراد نگاه کردم 

 و با اخم گفتم:

 _منظورت چیه؟
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 سرش رو به طرفین خم کرد و شونه ای باال انداخت.

دروگرش نیاز پیدا میکنیم،نمیشه به این جونورا اعتماد کرد.یهو پشتت رو خالی _مطمئنا به لدرت 

 میکنن پسر.باید بتونه تبدیل شه!

 _مجبور نیس...

 رادمان وسط حرفم پرید و گفت:

 _انجامش میدم،فمط به خاطر گروه!

روزی  آراد حرؾ رادمان رو تکرار کرد و بعد لبخندی زد.هیچ ولت فکر نمیکردم این پسر نچسب یه

 بشه دست راستم.

 _ولتشه برگردیم ببینیم بمیه چند چندن!

پورتالی به ؼاری که توی اون پناه گرفته بودیم باز کردم و وارد شدم.به محض ورود ما،امیر و 

سارا هم به همراه یکی از الؾ ها ظاهر شدند.چند ثانیه گذشت که همایون هم به همراه رالؾ ظاهر 

 سوده نبود.شد،هنوز خبری از هانیه و 

 به سمت رادمان رفتم و پرسیدم:

 _تؽییری کردن؟

 نگاه ؼمگینش رو بهم دوخت و آروم گفت:

 _هنوز نه!

همون لحظه پورتالی باز شد و سوده به همراه هانیه وارد ؼار شدند.صبر کن ببینم،کدومشون 

 میتونست پورتال باز کنه؟سوده انگار سوالم رو از ذهنم خوند چون زود گفت:

 لبل از مرگش لدرت هاش رو به من هدیه داد. _ریتا

 با عمل جور درمیومد،سری تکون دادم و گفتم:

 _خب،نتیجه!

 هانیه و همایون هردو با هم گفتند:

 _آرتا یه زیر زمین داره...

بعد با تعجب به هم نگاه کردند.پس تمریبا همه از این ارتش زیرزمینی خبر داشتند،خوبه،خیلی 

 کشیدم و به سوده نگاه کردم.خوبه.دستی به صورتم 

 _سوده...

 لبل از اینکه حرفم رو تموم کنم گفت:

 _باید برم به اتالتون تا آینه بهین رو بیارم.
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بالفاصله پورتالی باز کرد و لحظه ای بعد با آینه رو به روی من ایستاده بود،رادمان آینه رو از 

،چند دلیمه ای طول کشید تا تصویر بهین دستش گرفت و به دیوار تکیه داد.سوده طلسم رو اجرا کرد

 توی آینه نمایان بشه.

 تپش للبم باال رفت و نفسم تنگ شد،خون ؼلیظی از بینی سوده روون شد و همون لحظه گفت:

 _طلسم داره،زود باش الوند!

نمشه ای که همایون با خودش آورده بود رو باز کردم و چند لطره از خون سوده رو روی نمشه 

رو خوندم و خون سوده به حرکت دراومد و درست روی مکانی که بهین اونجا بود  ریختم،ورد

 تولؾ کرد.

دست رادمان دور سوده حلمه شد و سوده تمریبا از حال رفت.جای اون عوضی رو پیدا کرده بودم و 

 حاال ولتش بود به اون زیر زمین دست پیدا کنم.

... 

 سهیل ایستاد و گفت:

سر باید زمین و بکنیم،اون جادوگر عوضی این زمین و پر از طلسم کرده _هیچ راه ورودی نداره پ

 که اونا نتونن ازش خارج بشن.

بهش نگاه کردم،منم باهاش موافك بودم.متیو نشست و به زمین دست کشید،چشم هاش رو بست و 

 بعد از چند ثانیه گفت:

 _حسشون میکنم ولی خیلی دورن،مطمئنی درست اومدیم؟

ه آرتا بود از دید مخفی شده تا به این راحتیا پیدا نشه.کنار متیو نشستم،ولتش بود با احتماال جایی ک

 طبیعت عجین بشم تا بتونم مرز للمرو آرتا رو پیدا کنم.

با روح طبیعت یکی شدم و وردی که مخصوص این کار بود رو زمزمه کردم،هنوز ده لدم هم حرکت 

جلوم رو میگرفت و اجازه ورود نمیداد،ما دلیما جای  نکرده بودم که به مانع خوردم.دیوار نامرئی

 درستی ایستاده بودیم.

 چشم هام رو باز کردم و گفتم:

_باید زمین و بکنیم تا بهشون برسیم،خیلی پایینن.متاسفانه این موضوع به نفع ماست،میتونیم 

 راحت تر لانعشون کنیم که چه چیزی براشون بهتره.

و لبخندی زد،نگاهی به متیو انداختم.کت بلندش رو درآورد و  سهیل دست هاش رو به هم مالید

 کناری انداخت.اخم هاش رو توی هم کشید و با جدیت گفت:

_به اندازه کافی بهشون نزدیک هستیم،کایال همین نزدیکیاست.به محض اینکه به اونا برسیم کایال 

 چاله رو پر میکنه!

رده بود به کایال خبر بده؟در کنار همه ی من و سهیل با تعجب به هم نگاه کردیم،کی ولت ک

اینها،من،الوند،جادوگر اژدها داشتم با یه خون آشام و یه گرگینه بسیار لوی همکاری میکردم و در 

 کمال تعجب،هیچ حس بدی نداشتم.
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 متیو دستی روی زمین کشید و گفت:

 میده که بیان._بهتره از اینجا شروع کنیم،ولتی همه چیز آماده شد کایال به گروهت خبر 

 _چطوری؟

 متیو به سرش اشاره کرد و گفت:

 _چیزای گرگینه ایه پسر!

لبل از اینکه دست به کار شیم اطراؾ رو چک کردیم،تماسی به رادمان گرفتم و درمورد دیوار بهش 

گفتم.ولتی به دروگر تبدیل میشد میتونست دیوار رو ببینه و بار دیگه آراد من رو با پیش بینین 

 وپرایز کرده بود.درستش س

ولتی همه چیز رو چک کردم،سه نفری شروع به کندن زمین کردیم.به دلیل طلسمی که روی زمین 

 بود،کندن زمین حتی با وجود لدرت هایی که داشتیم خیلی سخت شده بود.

 سهیل نگای بهگودال کوچیکی که کنده بود انداخت و گفت:

 _شب طوالی ای در پیش داریم پسرا!

 میداد جادو سفید من هم اینجا به تنهایی نمیتونست این حجم از طلسم سیاه رو بشکنه. و این نشون

*** 

 سوده:

بر خالؾ بمیه،از موجودی که رادمان بهش تبدیل شد نمیترسیدم.هنوز هم به نظر من زیبا بود،یک 

 لدم به سمتش برداشتم که صورتش رو بین دست های بزرگش پنهان کرد.

ت بکشه،دوباره به سمتش رفتم و دست هاش رو لمس کردم.لرزی از بدنش نمیخواستم از من خجال

 رد شد و دوباره عمب رفت،هیچ کس جرات نداشت جلو بیاد و این موضوع اذیتم میکرد.

رادمان همون رادمان بود،فمط یکم تؽییر کرده بود درسته ولی نگاهش همون نگاه بود.آراد هشدار 

 داد:

 بهت صدمه بزنه. _زیاد نزدیکش نشو سوده،ممکنه

برام مهم نبود حتی اگه بهم صدمه میزد،لبل از اینکه بهش نزدیک بشم دست هاش رو از روی 

 صورتش برداشت و به رامش نگاه کرد.

بعد از کمی مکث ناگهان دست بزرگش به لفسه سینه ام برخورد کرد و به شدت به دیوار برخورد 

 کردم.

بین راه دادمهر سعی کرد متولفش کنه اما رادمان به با سرعتی دیوانه وار به سمت رامش رفت،

 راحتی اون رو از سر راهش برداشت.

آراد نگاهی به من انداخت و بعد به سمت رادمان دوید،من هم به خودم اومدم و سریع به سمتش 

 دوویدم.
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 از دو طرؾ دست هاش رو گرفتیم و سعی کردیم نگهش داریم،کم کم هانیه و سارا هم ترس رو کنار

 گذاشتند و بهمون ملحك شدند.رادمان بعد از کمی تمال کردن،آروم آروم شروع به کوچیک شدن کرد.

باالخره بعد از چند دلیمه،به حالت عادی برگشت.خیس عرق بود و نفس نفس میزد،اولین و تنها 

 چیزی که لبل از بیهوش شدنش گفت،این بود:

 ...اونا توی گردنبند گیر افتادن..._طلسم روح...رامش و الینا...طلسم روح...گردنبند

و بعد از حال رفت،با تعجب به آراد نگاه کردم.آراد سر رادمان رو توی بؽلم گذاشت و درحالی که از 

 جاش بلند میشد گفت:

_کوچولوهای احمك،نتونستن خودشون رو حفظ کنن.تا آخرین توانشون از جادو استفاده کردن و 

 .گردنبند اونهارو کشیده توی خودش

این رو گفت و مشؽول گشتن جیب های دخترا شد.دستمالی از جیبم درآوردم و عرق روی صورت 

 رادمان رو خشک کردم،دادمهر کنار رامش نشست و به آراد نگاه کرد.

 آراد کمی توی کتاب طلسم گشت و بعد از چند دلیمه رو به همایون گفت:

 _به نیروتون احتیاج دارم.

م به آراد متصل شدند،آراد گردنبندی به رنگ زرد کهربایی رو باال گرفت هانیه و همایون هردو با ه

 و مشؽول خوندن ورد شد.

چند دلیمه ای طول کشید تا تونست زامش رو برگردونه،اشک توی چشم هام جمع شد.باالخره رام 

 برگشته بود،دادمهر دستش رو گرفت و بهش کمک کرد که بشینه.

رو گرفتند و کمک کردند تا الینا رو برگردونه،رادمان همچنان سارا و امیر جای همایون و هانی 

 بیهوش بود.بعد از اینکه الینا به هوش اومد،اراد به دیوار کنارش تکیه داد و نفس عمیمی کشید.

 بعد از چند دلیمه استراحت گفت:

جین _همتون نیاز به تمرین دارید و ولت کمه،زودتر به خودتون بجنبید.با جادوی توی خونتون ع

 بشید تا انمدر ازتون نیرو نگیره.

نگاهش روی من نشست،دستش رو باال آورد و لحظه ای بعد ممدار زیادی آب سرد روی 

 هردوتامون ریخته شد.رادمان با هول و وال از جاش پرید و سریع گارد مبارزه گرفت.

بامزه شده بود که  آب از سر و روش میچکید و معلوم بود به خوبی نمیتونه اطرافش رو ببینه.انمدر

 نتونستم خندم و کنترل کنم و با صدای بلند زدم زیر خنده.کم کم صدای خنده بچه ها هم بلند شد.

 حك با آراد بود،بایدآماده میشدیم.

*** 

 رادمان:

باالخره وجود دیوار رو احساس کردم،ولتش بود تبدیل بشم.بوسه ی کوتاهی به لب های سوده زدم 

 یاد رو سطح.حاال به خوبی دیوار رو میدیدم.و اجازه دادم دروگر ب
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 _خیلی خب،همگی حاضرید؟

دستم رو روی دیوار گذاشتم تا مرز اون مشخص بشه،کایال کنارم ایستاد.اون بهمون خبر داد که 

 امشب ولتشه،بمیه کم کم جلو اومدند و دستشون روی دیوار نشست.

یره.درحالی که اعضای حلمه درحال باطل جادوی لوی ای بود ولی نه اونمدر لوی که جلوی مارو بگ

 کردن طلسم بودند،من و کایال با تمام وجود به اون ضربه میزدیم.

بعد از چند دلیمه طالت فرسا ترک بزرگی روی دیوار نمایان شد و نور لرمزی از اون بیرون 

 دیم.زد.نگاهی به کایال انداختم،لبخندی زد و با هم برای زدن ضربه اخر به سمت دیوار دوی

ترک ها شدید تر شدند،رامش طلسم حفاظت رو به همراه الینا اجرا کرد و بعد،دیوار با صدای مهیبی 

 فروریخت.حاال دیگه ولتش بود."

 

 زمان حال 

 بهین:

لافل گیری چیزی بود که انتظارش رو نداشتیم،الوند جا خالی داد ولی گلوله آتش به گرگینه ای که 

 نجاتم داده بود برخورد کرد.

صدای ناله ی بلندش توی گوشم پیچید و تو یک چشم به هم زدن از همه طرؾ افراد آرتا 

رفت و بالفاصله شروع به  گرگ سیاهآراد رو دیدم که به سمت  ه چشماز گوشمحاصرمون کردند.

 درمانش کرد.

 که به سمتم میومد،بهم برسه زمان ایستاد.دادمهر فریاد زد:لبل از این خون آشام کریهی 

 _زیاد نمیتونم نگهشون دارم!

و من گلوله ای از آتش سرد رو دیدم که به دادمهر برخورد کرد و لحظه ای بعد گردنم بین دست 

 های لوی ای لفل شد.دادمهر پخش زمین شد و فریادش به گوشم رسید.

ین تمرکز کن.به دستش چنگ زدم تا راه نفسم رو باز کنم،بوی نفسم بند اومده بود،زود باش به

 آره خودشه بهین،خودت و آزاد کن.سوختگی به مشامم رسید.

 الوند توی گوشم پیچید:صدای 

 رانجاماز اآلن همه بفهمن که س .بهتره_ما برای صلح اومده بودیم...شما...لبول کردید..

 خیانت...لطعا مرگه!

سوختگی بیشتر شد و خون آشامی که گلوم رو گرفته بود با جیػ بلندی که کشید ازم فاصله بوی 

 پوستم باال بیاد.تا سطح گرفت.دست هام رو از هم باز کردم،اجازه دادم لدرتم 

چشم هام رو باز کردم،لباسی از آتش به تن داشتم و هدفم فمط و فمط یک چیز بود،آرتا! و ولتی 

 برای رسیدن به اون عوضی باید خیلیا رو از سر راه برمیداشتم.

لبخند به مردن بمیه نگاه میکرد،از خودم متنفر شدم که زمانی بهش اعتماد داشتم.اون خود شطان با 

 احت باشم.کشید نمیتونستم ربود،و من تا زمانی که اون عوضی هنوز نفس می
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اطرافم نگاه کردم،رعد و برق بزرگی زد.تعداد کسایی که طرؾ ما بودند خیلی کمتر بود و این به 

 تیم.یعنی خون و خونریزی بیشتر و ما این رو نمیخواس

ی که با وجود تهدید آرتا،هنوز هم طرؾ ما بودند باعث میشدن مصمم تر ها و خون آشام هایگرگینه 

ی بهم بخوره،از آتش وجودم کم شد و بشم.حضور دو گرگینه در دو طرفم باعث شد تمرکزم کم

 آسیب پذیر شدم.

دور گردنم حلمه شد،کتفم بین دندون های تیز گرگی فشرده شد ولی من نگاهم فمط به آرتا دستی 

ند اون صدای ناله ی دردناکی د و پشت ببود.به خودم اومدم و گردی از خاکستر توی هوا پخش ش

 توی گوشم پیچید.

همین لحظه نگاهم به در تاالر کشیده شد،نفسم رو حبث کردم.صدها گرگینه و خون آشام وارد توی 

 پیداش کنم. تاالر شدند،با چشم دنبال الوند گشتم ولی نتونستم

هام رو محکم کردم و به گرگ بزرگی که به سمتم میومد و باعث میشد وحشت بزرگی توی دلم لدم 

 م.بیوفته نگاه کردم،هیچ گرگی به بزرگی اون ندیده بود

لدم مونده بود تا به من برسه که دوتا دست هاش رو بلند کرد،روی زمین نشستم و با دست هام دو 

رو شنیدم و بالفاصله صدای پرت شدنشون  سرم رو پوشوندم که صدای برخورد دوتا جسم سنگین

 روی زمین باعث شد چشم هام رو باز کنم.

سفیدی که به سمتم اومده بود،گردن گرگ لهوه ای بزرگی که زیرش بود رو پاره کرد که گرگ 

 باعث شد موهای سفیدش به لرمز تؽییر رنگ بده.

روی لب هام نشست،ما تنها نبودیم.مطمئنا اون آلفای لدرتمندی بود،بعد از چند ثانیه لبخندی 

 نگاهش رو از من گرفت و به آرتا چشم دوخت.

از اینکه آرتا رو ببینم،الوند رو دیدم که با سرعت به سمت آرتا میرفت.سری برای گرگ تکون لبل 

 برای رسیدن به الوند موانع زیادی جلوم بود.مون سمت حرکت کردم ولی هدادم و به 

از اینکه گردن گرگ رو شکستم،به سمت الوند نگاه کردم.در کمال تعجب گردن آرتا توی دست بعد 

 شتم زل زده بود.هاش بود ولی با بهت به گوشه ای که من بهش دید ندا

،آرتا خودش رو آزاد کرد و گردن الوند رو توی دست گرفت.الوند اما بی م زدنهیک چشم به توی 

و سارا نزدیک به من در حال حرکت به نمطه ای نا معلوم نگاه میکرد،به اطرافم نگاه کردم.همایون 

 مبارزه بودند.

.سارا گاه کردمه کردم و بعد به سارا نلحظه همایون به من نگاه کرد که با چشم به الوند اشارهمن 

 هم بعد از چند ثانیه بهم نگاه کرد.

 _کمک کنید راه و باز کنم.

ردند و با هم به سمت جایی که الوند عزیزم تو دستای اون راهشون رو به سمت من کج کهردو 

ی با موهای بلند مشکی و صورت عوضی اسیر شده بود رفتیم.لبل از اینکه بهشون برسیم،زن

 استخونی به الوند نزدیک شد.

ی دست هاش بود،بوی بدی بینیم رو پر کرد.بویی شبیه به بوی آرتا،اون زن سیاه بزرگی توخنجر 

 .زمزمه همایون به گوشم رسید:بوی شیطان میداد.اونم مثل آرتا روحش رو فروخته بود
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 _امکان نداره...اون ماراله...مادر الوند!

شید.تمریبا دیگه داشتم بهشون میرسیدم که زن خنجر به الوند نزدیک شد،دستی به صورتش کزن 

 سیاهش رو باال آورد،اینجا چه خبر شده بود.

 از اینکه خبر پایین بیاد،با وجود درد بدی که توی پام پیچید خودم رو به الوند رسوندم.لبل 

*** 

 الوند:

رش رو هم نمیکرد که بتونم و حواسش به اطرافش نبود.فک محو جنگی که به پا کرد شده بودآرتا 

 خودم رو از بین این همه گرگینه و خون آشام بهش برسونم.

باال رفتم و لحظه ای بعد گردن آرتا بین انگشت هام بود،نمیخواستم بکشمش،البته  دوتا پلهاز 

 توی بندنم حس میکردم. فعال.دست سردش روی مچ دستم نشست،نیروی زیادی رو

 :بریده از بین دندون های کلید شدش ؼریدبریده 

 _اگه...من و ... بکشی...هیچ...ولت...ماد...

 _الوند!

توی رگ هام منجمد شد،تمرکزم کامال بهم ریخت و دستم آروم از دور گردن آرتا شل شد.از خون 

 ش بودم،و حاال اون اینجا بود.پشت آرتا زنی رو دیدم که سال های سال به دنبال جسد

ارتا دور گردنم حلمه شد ولی من نگاهم به چشم های زنی بود که فمط شبیه مادرم بود و با دست 

 نگاهی سرد و خالی بهم زل زده بود.

 توی سرم پیچید:صدایی 

 _اون برده ی شیطانه،خودش رو به شیطان فروخته.درست مثل ارتا!

ل شده بود و چیزی جز دلتنگی حس نمیکردم.آرتا از بد جایی بهم ضربه زده من،انگار مؽزم لفاما 

بیشتر مطمئن بشم که این فمط جسم مادرمه بود،مادرم جلوتر اومد.نگاهش هر لحظه باعث میشد 

 ولی نمیتونستم کاری بکنم.

باال اومد،برق خنجر سیاه رو توی دست دیگه اش دیدم.صورتم رو نوازش کرد،برای یک دستش 

 ک لحظه.لحظه گرمای نگاه مادرم به چشم هاش برگشت،ولی فمط برای ی

 _پسرم!

شدی یو دیگه خبری از اون گرما نبود.خنجر سیاه رو باال آورد،خنجری که اگه باهاش کشته م

 صدای آرتا توی گوشم پیچید:روحت تا ابد توی اون خنجر گیر می افتاد.

کوچولو داشت که به نظرم مهم _به برادر احممت گفته بودم مادرت زندست،فمط یکم تؽییرات 

 مگه نه؟.نیست

عمب کشید،دست مادرم روی للبم نشست و لبخند زد.صداش هنوز هم زیباترین صدای رو خودش 

 دنیا بود:
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 _به للبت احتیاج دارم پسرم،اونو بهم میدیش؟

مسخ شده بودم،لب های سردش روی گونه ام نشست و باعث شد لطره اشکی از گوشه انگار 

 چشمم فرار کنه.

 گی برگرده؟_پسر عزیزم...تو نمیخوای مامان دوباره به زند

گریه سر تکون دادم،من حاضر بودم به جای اون بمیرم.تمام عمرم حاضر بودم به جای اون با 

 م نبود.ون برگرده و دیگه هیچی برام مهبمیرم،میخواستم فمط ا

 تو سرم پیچید:صدایی 

 _اون مادرت نیست،مادرت خیلی ولته که رفته...به خودت بیا الوند.

 رو باال برد و تکرار کرد:خنجر 

 _للب با ارزشت رو به مامان میدی؟

اینکه میدونستم اشتباهه ولی با بؽضی که به طرز بدی ترکید،سرم رو تکون دادم و بعد حك حك با 

 گریه ام بلند شد.

 به زندگی برگردونی! _خوبه...مامان میخواد با للبت زندگی کنه عزیزم...تو لراره مامان و

اهی باال رفت،به چشم هاش نگاه کردم که دیگه خبری از اون آبی بی همتا نبود.به جاش سیخنجر 

 عمیمی توی چشم هاش بود که ته دلت رو خالی میکرد.

ردنم رو ول میکرد پخش زمین میشدم.با آرامش و لبخند نایی برام نمونده بود و اگه آرتا گدیگه 

 ه چشم هاش نگاه کردم.خاصی خنجر رو به سمت للبم آورد،برای آخرین بار ب

از اینکه خنجر به للبم برسه،حس کردم جسم ظریفی بین من و خنجر ایستاد و لحظه ای بعد نور لبل 

 .زیادی چشمم رو زد و درد بدی روتوی سرم پخش کرد

جیػ مادرم گم شد و من روی زمین افتادم،سرم گیج میرفت و چشم هام تار  صدای ا تویآرتفریاد 

ونستم،لبل از اینکه دوباره روی زمین دستم رو به سرم گرفتم و سعی کردم سرپا شم ولی نتمیدید.

 سموط کنم دستی زیر بازوم رو گرفت.

 _دارمت داداش!

کردم،نفسم توی سینه حبث  باز وکمکم کرد سرپا شم،نفس عمیمی کشیدم و ولتی شم هام ررادمان 

شد.بهین با لباسی از آتش و تاج آتشینی که روی موهاش بود،توی هوا معلك شده و نور سفیدی از 

 وجودش منتشر میشد.

روی زمین افتاده بود و سعی میکرد خودش رو پشت جسم مادرم پنهان کنه.جنگ متولؾ شده آرتا 

تؽییر شکل دادند.همگی مبهوت زیبایی و بود،خون آشام ها به سایه ها پناه بردند و گرگینه ها 

 شکوه بهین شده بودیم.اون بانوی آتش بود!

*** 

 بهین:
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و پلیدی وجودشون به لدری زیاد بود که نمیتونستم وجودشون رو پاک کنم،نمیخواستم سیاهی 

 ه روحش رو از دست داده بود.دوباره مادر الوند رو ازش بگیرم ولی اون خیلی ولت بود ک

 گوشم رو پر کرد:زیبا و گوش نوازی صدای 

تو ممدر شده زندگی بگیری تا زندگی ببخشی...پلیدی را پاک کنی تا روشنایی  _ای زاده آتش...برای

 درنگ نکن!به للب اطرافیانت بیاوری...پس را 

 توی سرم اکو میشد و انرژی زیادی ازم میگرفت.صدا 

 _پلیدی رو با تمام توانت از بدن های بی روحشان بگیر...باشد که روحشان آرام گیرد!

ولی حاال...تمام لدرتم رو  ه به عنوان از بین برنده ی پلیدی انتخاب شدکزمانی انمدر پاک بود آرتا 

 دنیا اومده بودم پس باید بهش میرسیدم.جمع کردم،من برای هدؾ بزرگی به 

از دست مارال بیرون کشید و به سمت للبم پرت کرد به زمین برخورد کرد،ارتا خنجر سیاه رو پاهام 

 روی زمین ریخت. ولی خنجر لبل از اینکه بهم نزدیک بشه پودر شد و

بهت بهم خیره شده بود،خودش رو عمب عمب روی زمین کشید تا ازم دور بشه.مارال هم با 

 ری وجود نداشت.راهمینطور،باالخره پشتشون به دیوار برخورد کرد.دیگه راه ف

از دست هام رو روی سر آرتا و دیگری رو روی سر مارال گذاشتم.صدای فریاد دادمهر به یکی 

 گوش میرسید:

 _مامان!

نیرویی که حاال توی تمام بدنم پخش شده بود،سیاهی درونشون رو حس کردم.چیزی که بیشتر از با 

 نداشتند. اونها للب عث تعجبم شد این بود که هردواهرچیزی ب

یعنی اونها با جادوی سیاه زنده بودند و درهر صورت باید کشته میشدند تا پاک بشن،صدا این 

 دوباره توی سرم پیچید:

 _دنبال روحشون بگرد!

رده کژی زیادی ازم میگرفت.تاریکی زیادی وجودشون رو پر وارد ذهن دو نفر شدن انرزمان  هم

 ،اول روح مارال رو دیدم.ته ذهنش،زنی با لباس سفید درحال رلصیدن بود.بود

 لبخند الوند بود بهم زل زد. شبیه به هکسمتش رفتم،از حرکت ایستاد و با لبخند جذابی به 

 _باالخره اومدی!

 ی بینمون رو با لدم های بلند طی کرد و ولتی بهم رسید محکم دست هام رو گرفت:فاصله 

 _نجاتم بده بهین،این تاریکی رو از وجودم پاک کن.

زیباش هنوز اونجا بود،امید داشت که پیدا بشه.امید داشت تا از تاریکی خارج بشه.ولتش بود روح 

 رها کردم.انرژیم رو رها کنم،نفس عمیمی کشیدم و خودم رو 

گوش خراشی به گوش میرسید،صدای ناله و آه.نمیدونم چمدر تو اون حالت بودم که صداهای 

 احساس کردم بار سنگینی از روی دوشم برداشته شد.
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 آؼوش گرمی فرو رفتم و زمزمه مارال رو شنیدم:توی 

 _ازت ممنونم...به الوند و دادمهر بگو من همیشه عاشمشون بودم.

 الفاصله گفت:آؼوشش بیرون اومدم.باز 

 ولتشه از اینجا بری،آرتا منتظرته!_

ت از ذهن مارال اومدم بیرون و اینبار وارد ذهن آرتا شدم.تاریکی محض بود و فمط اطرافم سرعبه 

 ز اعماق ذهنش چشمک میزد.به خاطر آتش سفید وجودم روشن بود.نور ضعیفی ا

همون سمت رفتم،باالخره بعد از کلی راه به مردی رسیدم که با نگاهی خالی از امید بهم زل زده به 

 ی ضعیفی از بدنش منتشر شد.ان افتاد،نور خیلبود.با دیدن من سرش به دور

 بتونم رها شم. _فکر نمیکردم...هیچ ولت

 و پیر شده بود،به سختی تکیه اش رو از سنگ برداشت.رنجور 

 _بیا...

رو باال گرفت و دستم روی پیشونیش نشست.لبل از اینکه نیروم رو برای مبارزه با پلیدی سرش 

 وجودش اراد کنم دست نحیفش دور مچم حلمه شد:

 شه!_مطمئنی میخوای این کار و بکنی؟شاید به لیمت جونت تموم ب

 به صورت ناامیدش زدم و گفتم:لبخندی 

 _ارزشش رو داره!

بدون معطلی نیرو عظیمی که انگار هر لحظه بیشتر میشد رو آزاد کردم،حك با آرتا بود.هرلحظه و 

 روی زانوهام افتادم.که میگذشت بیشتر احساس ضعؾ میکردم،جلوی آرتا 

_برای تو ممدر شده...زندگی ببخشی...پلیدی را پاک کنی...برای تو ممدر شده...زندگی 

 بگیری...برای تو...

 وشم پیچید:ذهن توی سرم تکرار میشد،نفس کشیدن برام سخت شده بود.صدای آرتا توی گصدای 

 _ادامه بده...داره جواب میده!

 سنگین شده بود.سرم 

 _تو نباید توی ذهن من از حال بری...طالت بیار بهین...

های اطراؾ،جیػ ها و ناله ها،گریه ها و حسرت ها،تمام احساساتی که آرتا توی این سالها  صدای

 داشت روی دوشم سنگینی میکرد.

من ممدر شده بود که وجودش رو از پلیدی پاک کنم تا روحش آزاد شه،پس من این کار رو برای 

 میکردم حتی اگه به لیمت جونم تموم میشد.

ارد خالء سفیدی گرمی به صورتم خورد و آرتا نفس حبث شده اش رو به راحتی آزاد کرد.وس نف

 د.شم بود به یکباره برداشته شوشدم و تمام باری که روی د
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 ك شدی!_تو موف

 هام رو باز کردم به آرتا توی لباس سفیدش چشم دوختم.لبخندی بهم زد و گفت:چشم 

 _برگرد تا دیر نشده.

براش تکون دادم بالفاصله از ذهنش خارج شدم،روی زمین جلوی هردو نفر اونها زانو زده سری 

وی هوا پخش شد و دیگه خبری از آرتا و حض اینکه چشم هام رو باز کردم گرد سفیدی تبودم.به م

 مارال نبود.

 شد و کمک کرد سرپا بایستم،به صورتش نگاه کردم: دور کمرم حلمهی دست

 _ما موفك شدیم!

 لب های گرمش که روی لبهام نشست،باعث شد از حال برم.و 

*** 

 

 ֎ آخرلسمت  ֎

 الوند:

پری های  سه نفر از  و خون آشام هاسه نفر از ها،گرگینه سه نفر از به میز جلوم انداختم،نگاهی 

 و سه صندلی خالی بود. در تا دور میز نشسته بودند جنگل

کنارم ایستاده بود و به بمیه نگاه میکرد.از روی صندلیم بلند شدم و به رالؾ نگاه کردم،تعجب رالؾ 

 رو میشد توی نگاهش دید.

 خند گفتم:براستم رو روی شونه رالؾ گذاشتم و با لدست 

 رالؾ،ولتش رسیده تا از نفرین آزاد بشید. _خدمت های تو هیچ ولت فراموش نمیشه

 بهین رو ساعدم نشست و رو به رالؾ لبخند زد.دست 

زیادش رو به من منتمل کرد و فمط چند دلیمه طول کشید تا رالؾ رو از طلسم آزاد کردیم.به نیروی 

 صندلی خالی اشاره کردم و گفتم:

 _به محفل خوش اومدی.

ای  رالؾ درخشید و با لدردانی بهم نگاه کرد.بعد از چند دلیمه به سمت صندلی رفت و لحظهنگاه 

 بعد دو الؾ دیگه کنارش نشسته بودند.

 از اینکه بهین ارتا و مامان رو آزاد کرد،روزهای زیادی طول کشید تا به هوش بیاد چون انرژیبعد 

 زیادی مصرؾ کرده بود.

ل بودند و باالخره امروز تونستیم کنار هم جمع و دادمهر و رادمان مشؽول تشکیل سریع محفآراد 

 ولی باالخره لبول کردند. از لوانین موافك نبودندبشیم.آراد لوانین کلی رو خوند با اینکه با بعضی 
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گروه لوانین خاص خودش رو بیان کرد،تا از طریك این لوانین بتونن گونه های خودشون رو هر 

 کنند. کنترل

،جادوگران اژدها و حلمه مسئول برلرار کردن نی میکردچیز تحت کنترل بود،اگر گونه ای نافرماهمه 

 عدالت رو به عهد میگرفتند.

ما باالخره تونستیم دنیایی امن رو به بچه هامون هدیه بدیم،ولی میدونم که هیچ ولت دنیا همه 

 هم براشون امن نمیشه. اونمدرا

تک تک از جاهاشون بلند شدن و بعد از خداحافظی رفتند.ذهن و نیت همشون رو چک کرده باالخره 

 میموندند.بودم،به محفل وفادار 

 _به چی فکر میکنی؟

بهین نگاه کردم،اگه پیداش نمیکردم االن اینجا نبودیم.اگه اون نبود ما هم مثل حلمه های دیگه از به 

 م.م و بوسه ای روی موهاش نشوندبین میرفتیم.دستم رو دور کمرش حلمه کرد

 _هیچی عزیزم.

 رو توی بؽلم پنهون کرد و گفت:سرش 

 _مامانت خیلی دوست داشت الوند،ازم خواست تا اینو بهت بگم!

 هام رو روی هم فشار دادم و چونه ام رو روی سرش گذاشتم.لب 

 _ممنونم عزیزم.

 روی لب هام نشست،دادمهر و آراد هم پیش جفت هاشون رفتن و لرار شد امشب شام رولبخندی 

 .با هم توی للعه بخوریمبرای آخرین بار،

از امروز،فمط در موالع اضطراری اینجا جمع میشدیم ولی خونه هامون توی ایران نزدیک به بعد 

که از دید همه پنهان  سواد کوه ساخته شده هم بود.دوازده تا خونه نزدیک هم،توی جنگل های راش

 بود.

 بهین درحالی که به سمت در میرفت گفت:بهتر بود که به هم نزدیک باشیم. حلمهبرای 

 _چطوره لبل از شام یکم استراحت کنیم؟

 ت مادرم رو فراموش نمیکردم.چشمکی بهم زد که باعث شد لبخند دیگه ای بزنم.هیچ ولو 

،تصمیم گرفتم ماهور رو ه همراه اعضای شورا به للعه میادهم خبر داده بود که امشب بماهور 

 ببخشم.اون حتی اگه میخواست هم نمیتونست کاری بکنه،بی گناه تر از همه ما اون بود.

 دستم رو کشید،با لبخند دنبالش رفتم.من عاشك این زن بودم.بهین 

*** 

 رامش:

 به سوده انداختم و بعد رو به هانیه گفتم:نگاهی 
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 _ولتشه برادرات بفهمن که یه خواهر کوچولو دارن.

 های درشت هانیه گشادتر شد و با بهت گفت:چشم 

 ...من نمیتونم این کارو با بابا بکنم!ا رو نمیبخشهب_نه...اصال...الوند هیچ ولت با

 دستی به بازوی هانیه کشید و لبخند زد:سوده 

 _الوند خیلی عوض شده،مطمئن باش ازت استمبال میکنه هانی!

 _اگه نکرد چی؟وای نمیتونم حتی بهش فکر کنم.بابا حتما داؼون میشه!

ون وارد اتاق شد و با دیدن ما دوتا تو اتاق،لبخندش جمع شد و یک لدم به عمب لحظه همایهمون 

 رفت.نگاهش نگران شده بود.

 _چی شده دخترا؟

ولتی محفل تشکیل شده بود،تمریبا همگی به یه آرامش نسبی رسیده بودیم و حاال دیگه وظایؾ از 

برلرار نمیشد،همیشه یه گروهی سعی  سبک تری نسبت به لبل داشتیم.هیچ ولت امنیت کامل

 د کار بزرگی انجام داده بود.میکردن کار شکنی کنن ولی الون

 این وظیفه همه،عادی و ضعیؾ تر ها دفاع میکردیم ما تا اخرین لحظه عمرمون از انسانهایهمه 

 سوده با خنده گفت:.ما بود

 _چیزی نیست!

 از جاش بلند شد،با چشم به منم اشاره کرد بلند شم.دست هانیه رو گرفتم و دم گوشش گفتم:و 

 _بهش فکر کن!

 تکون داد و بعدش از اتاق اومدیم بیرون.سوده نفس عمیمی کشید و گفت:سری 

 _اگه نگه خودم میگم،الوندم ؼلط میکنه حرکت بدی انجام بده!

 للدر بازیش خندیدم و در حالی که به سمت اتاق خودم میرفتم گفتم:به 

 _تو دخالت نکن بسپر به خودش!

باال رفت و از دیدم خارج شد.توی افکارم ؼرق شده بودم که حرکت  ؼرؼر کنان از پله هاسوده 

دی روی لب هام نشست،دستم رو روی کوچیکی که زیر دلم حس کردم من رو به خودم آورد.لبخن

 شکم تختم گذاشتم.

 _توام مثل من هیجان زده شدی مامانی؟

 احساسش کردم و اینبار بلند خندیدم.دوباره 

 _چی شده؟

 صدای دادمهر از ترس توی جام پریدم و دستم رو روی للبم گذاشتم.با 

 _ترسوندیم.
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 جذابی زد و دستش رو دور کمرم حلمه کرد.لبخند 

 _نترس کوچولو...حاال چی انمدر خنده دار بود؟

 رو خوردم و گفتم:لبخندم 

 _سر شام میفهمی!

 به همه سر شام بگم که باردارم،دل تو دلم نبود.میخواستم 

 _نمیشه تملب کنیم؟

وسیدمش،باالخره از هم دل سمتم خم شد و لب هاش روی لب هام نشست.نفس عمیمی کشیدم و ببه 

 کندیم.

 _نوچ،نمیشه!

رو زیر زانوهام انداخت و من رو توی بؽلش کشید که جیػ و خنده ام با هم یکی شد.در دستش 

 ون رو باز کرد و گفت:اتالم

 _پس لراره یکم تنبیه بشی خانوم کوچولو!

 اتاق رو با پاش بست.در و 

*** 

 سوده:

وارد اتاق شدم،رادمان به سمتم برگشت.نگاهش ؼمگین بود،بعد از اینکه از للعه آرتا برگشتیم ولتی 

 یه کردنش ادامه دادم.دیگه با راد حرؾ نزدم و تا همین امروز به تنب

 _سالم!

تا پشت لب هام اومد ولی لیافه سردم رو حفظ کردم و سری براش تکون دادم،نگاهش روم لبخند 

 سنگینی میکرد.

 _هانیه راضی شد؟

چند کلمه ای  این مدت همیشه اینجوری بود،سعی میکرد سوال بپرسه تا به زور هم که شدهتو 

مش کنم،پس به راحتی و بدون فوت ولت حرؾ بزنیم.اما من تصمیم گرفته بودم که تنبیه رو تمو

 گفتم:

 _نه،میگه اگه الوند بفهمه دیگه تو روی ماهور نگاه نمیکنه!

 لدم بهم نزدیک شد و گفت:چند 

 _الوند خیلی عوض شده.

 _منم همین و گفتم!

 _خب!
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نمیتونستم تحمل کنم،از جام بلند تمریبا نزدیک من ایستاده بود،دلم براش تنگ شده بود. دیگه حاال 

 شدم و به سمتش رفتم.

ترسید و یک لدم عمب رفت،اما ولتی دست هام رو دور گردنش حلمه کردم و لب هام روی اولش 

 یم کرد.ک دراومد و به بهترین نحو ممکن همراهلبهاش نشست، از شو

 که پرسید این بود: از چند دلیمه به خودمون اومدیم و اولین چیزیبعد 

 _بخشیدی؟

 کوتاهی روی لب هاش نشوندم و گفتم:بوسه 

 نگت بودم._دلت

 این بار با تمام وجود به بوسیدن ادامه دادیم،من عاشك این مرد بودم،با تمام خوبیا و بدی هاش.و 

*** 

 بهین:

دور تا دور میز نگاه کردم،از اینکه تمام عزیزانم سالم بودن خوشحال بودم.صدایی توی سرم به 

 پیچید:

دیدی رو از ذهنت پاک کنی.تا اخر _پی خودت چی؟تا ابد نمیتونی چیزهایی که تو ذهن اون دو نفر 

 عمرت کابوس میبینی!

سایی که دوستشون دارم همه کار میکنم.باالخره ماهور هم به جمعمون اضافه نبود،من برای کمهم 

 نشست.شد،الوند از جاش بلند شد  لبخندی روی لب های من 

 پدرش رو بؽل کرد و در کمال تعجب همه گفت:الوند 

 _خوش اومدی بابا!

من یکی که باز مونده بود،بمیه رو نمیدونم.چشم های ماهور پر از اشک شد و دوباره الوند رو دهن 

 بؽل کرد و در حالی که اشک میریخت گفت:

 _ممنونم پسرم!

 نیه رفت.این دو نفر مشکوک بودند.و سوده پچ پچی با هم کردند،سوده چشم ؼره ای به هاهانیه 

 همگی دور میز بزرگی نشستیم،رالؾ همچنان اینجا زندگی میکرد.باالخره 

ها ؼذا هارو آوردند و خودشون هم کنارمون نشستند،لبل از اینکه شروع کنیم هانیه به ماهور الؾ 

 نگاه کرد و بعد سریع از جاش بلند شد.

 _لبل از اینکه شروع کنید،بابا ماهور میخواد یه چیزی رو بهتون بگه!

هانی و  ت نگاهشون بینودادمهر و الوند گیج و مبه،دهماهور؟سوده و رام بلند زدن زیر خنبابا 

 .ماهور رفت و آمد میکرد

هم خندید و هانیه تازه فهمید چه سوتی ای داده،دست هاش رو جلوی دهنش گذاشت و از ماهور 

 زیر به پای سوده لمدی زد.



 Zahra.sknنویسنده: رلص تاریکی

506 
 

الوند به خودش اومد و از جاش بلند شد،اول نگاهی به ماهور انداخت که ماهور با سر تایید باالخره 

 کرد و گفت:

 _لصش طوالنیه پسر،یه ولت دیگه براتون تعریؾ میکنم.

به سمت هانیه رفت،هانیه یک لدم عمب رفت و هول شد.سریع دست هاش رو باال آورد و الوند 

 ت:گف

 _الوند به خدا من حامله ام!

 بار الوند بود که بلند زد زیر خنده.رامش از روی صندلیش بلند شد و اعتراض کرد:این 

 _ع،هانی والعا که!من میخواستم اول بگم باردارم.

که باعث شد دادمهر از جاش بپره و محکم رام رو بؽل کنه و باعث خنده ی همه  شوک سومو 

االخره توی آؼوش برادرش آروم بشه.الوند هم هانیه رو بؽل کرد و هانی مثل یه جوجه کوچولو ب

 گرفت.

لینا توی بؽل رادمان از خوشحالی گریه میکرد،سارا و امیر با لبخند به بمیه نگاه میکردند.اسوده 

 د.روی پای آراد نشست و بوسه ای روی لب هاش نشون

 روی دستم نشست،به ماهور نگاه کردم.گفت:دستی 

 _به خاطر اولین برخوردمون معذرت میخوام!

رسیده  لبهش زدم و محکم بؽلش کردم.همه چیز سر جای خودش بود،ما به تعادلبخندی 

ولی ما دیگه  هنوز هم خطر وجود داشت بودیم.هممون تؽییر کرده بودیم،درسته اون بیرون

 میدونستیم که با همدیگه از پس همه چیز برمیایم.

از بؽل ماهور اومدم بیرون،الوند رو پشت سرش دیدم.با لبخند به سمتم اومد،بیشتر از همه ولتی 

 .دستش دور کمرم حلمه شد و دم گوشم زمزمه کرد:رده بودکالوند تؽییر 

 که پیدا شدی،تا بی نهایت دوست دارم! _خوشحالم

 و با لبخند مث خودش زمزمه کردم: اش نشوندم ای روی گونهبوسه 

 !_منم دوست دارم مرد من
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 های مربوط به رمان:عکس 
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