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: اولفصل   

 
 

 
صورتش خيس از عرق بود و ھمزمان ميشد  چشمھايش را باز كرد و محكم به بازويم چنگ انداخت

رو در نگاھش ديد. بدنش سخت شده بود و مفصل ھاي دست و پاھايش چنان خشك  نا آگاھيترس و 
 شده بود كه براي خواباندنش روي تخت مشكل داشتم . 

يد انگار كه بخواد حرفي بزنه ولي قدرت بيرون دادن نفسش رو نداشته جيغ كوتاه و خفه اي كش
سياھي چشم ھايش باE رفت  باشه. صورتش كبود شده بود و ھمانطور كه بي صدا اشك ميريخت

بدنش به سمت باE قوس برداشت و به رعشه اي شديد افتاد و چنان سرش رو به دو سمت حركت 
ديدن صورت و اندام كوچك باريك و بچه گانه اش در اون حال  ميداد كه نگران شكستن گردنش بودم.
 از ھر شكنجه اي برايم سخت تر بود.

مي دونستم كه چه زجري رو داره تحمل ميكنه اين اولين بھاي نيمه زنده ماندن ھست اولين بھاي 
ين خوناشام شدن خودم ھم قبL اين تجربه دردناك رو پشت سر گذاشته بودم دلم نمي خواست در ا

 وضعيت تنھايش بگذارم.
كنار گوشش زمزمه مي كردم نترسه و تحمل كنه . وعده مي دادم كه اEن دردت تموم ميشه. در 

جواب خرخري از گلو كرد كه انگار ميخواست صدام كنه و ازم كمك بخواد و اين صدا چنان ترسيده 
بيرون ريخت كه با  كف زرد رنگي از دھانش سوزاند.مي  تمام وجودم راكه و ملتمسانه بود 

 دستپاچگي دستمالي برداشته و آن را پاك كردم.
باEخره تمام شد . در يك آن بدنش شل شده و آرام گرفت و ھر دو با ھم نفسي از سر خLصي و 

 راحتي كشيديم. 
ھانيه به خواب رفت و اينبار آرام با تنفسي طبيعي و يك نواخت سر بر بالشش گذاشت.چنان خورد 

ه احساس مي كردم چند سال پير تر شده ام شده بودم ك  
 " بھتره كمي استراحت كني " 

برونو وارد اتاق شد و آرام سر ھانيه رو نوازش كرد و موھاي روي صورتش رو كنار زد. در حالي 
 كه به خاطر بريدگي گلو صدايم ھمراه با خس خس بيرون مي آمد به سختي گفتم 

لي ترسيده "" نمي خوام تنھاش بزارم ... حتما خي  
 ناتسو ھم وارد اتاق شد و پيشنھاد كرد

 " بزار من پيشش بمونم "
 " نه ... خودم ھستم به من احتياج داره "

 ناتسو به ھانيه نزديك شد و صورتش رو لمس كرد 
" اون ديگه خوابيده . لباس ھاش خيس از عرق شده بھتره بري بيرون تا بتونم اونھا رو عوض 

 كنم "
تم مخالفت كنم ولي حق با ناتسو بود پيراھن و شلوار سفيد ھانيه از خون و عرق باز ھم ميخواس

تعويض بشوند. با كمي اتLف وقت صورتش رو خشك كردم و خيس و رنگين شده بود و Eزم بود كه 
بعد از بوسيدن سرش از اتاق بيرون رفتم. برونو ھمانطور كه دستش روي شانه ام بود من رو به 

دايت كردسوي آشپزخانه ھ  
 " بايد يه چيزي بخوري "

با بي حالي پشت ميز آشپزخانه نشسته و به دسته گلي كه ھانيه رويش گذاشته بود خيره شدم. برونو 
 تاكيد كنان گفت

  " بايد خوشحال باشي كه ھنوز زنده ھست "
 با بي حالي پرسيدم

 " واقعا زنده ھست ؟ "
ا لحني اينبار آرام تر ادامه داد " راستي گلوت چطوره ؟ " ما كه زنده ايم . نيستيم ؟ " اخمي كرد و ب

" 

www.takbook.com



 4 

 دستم بي اختيار به سمت پانسمان گلويم رفت كه ھنوز از داخل خونريزي داشت. 
 " بد نيستم "

 " خوب از پسش بر اومدي "
" اون شراره ماده سگ رو فراموش كن مشكل من اEن اون بچه ھست حاE ديگه ھيچ وقت نميتونه 

خونه بره بيرون . مجبوره خون بخوره .... خدايا من آينده اون بچه رو سوزوندم " روز ھا از  
برونو روي ميز خم شد و در حالي كه يك ليوان نسبتا پر از خون جلوي من ميگذاشت با لحني متھم 

 كننده گفت 
 " نكنه ناراحتي كه زنده مونده "

  " معلومه كه نه "
 " پس چي ؟ مشكلت چيه ؟"

ن ناراحتم كه ھانيه رو وارد زندگي خودم كردم و جونش رو بارھا در خطر انداختم. ديدي " من از اي
كه چطور عذاب ميكشيد ؟ وقتي ھمون عذاب رو ميكشيدي يادت ھست ؟ فكر ميكني تحملش براي يك 

 بچه چقدره ؟ "
شامي برونو با چھره اي در ھم كشيده سكوت كرد مي دونستم اون شكنجه چيزي نيست كه ھيچ خونا

 ھرگز بتونه فراموشش كنه . بعد از چند لحظه ادامه دادم
حتي اگر دخالت ميكردم و بعد ھانيه رو  " اگر اون شب از خونه بيرون نميرفتم يا دخالت نمي كردم
 به خانه اش ميرسوندم اگر نمي آوردمش پيش خودم ... "

 برونو حرفم رو قطع كرد 
ديگه وجود داره ؟ زندگي روزمره و اتفاقات اطراف ما با " اگر اگر اگر ميدوني چندتا اما و اگر 

. اگر اون رو نميديدي اگر ميديدي و كمكش نميكردي اگر كمكش ميكردي ھمين اگر ھا ساخته ميشه 
ولي پيش خودت نمي آورديش اگر اون رو به خاله اش نمي سپردي ..... راستي چي به سر خاله اش 

 اومده ؟ "
 شانه باE انداختم 

از كجا بدونم احتماE ھنوز ھم متوجه نشده كه ھانيه اونجا نيست " " من  
 برونو ايستاد و گفت

" به ھر حال ھوا كه تاريك شد برو ببين حالشون خوب باشه. اEنم برو كمي استراحت كن من ھم 
 ميخوام چندتا سايت رو چك كنم و مجبورم از اتاقت استفاده كنم "

و به ياد آوردمشبي كه ھانيه دزديده شده بود ر  
" راستي اون شب بعد از اينكه از اينترنت استفاده كرديگفتي حاE ديگه ميدوني بايد از كجا شروع 

 كنيم .... مربوط به اون سنگ ھا ميشه ؟ "
" سنگ ھا ؟ .... در مورد اونھا ھنوز مطمئن نيستم ولي اتفاقي كه داخل اون دخمه افتاده فقط يك 

.... "جواب ميتونه داشته باشه   
 وقتي متوجه شدم قد ادامه دادن نداره پرسيدم 

 " حاE اون جواب چيه ؟ "
 من و من كرد

" ھنوز اطLعاتم در اين مورد خيلي كمه ولي يكي رو ميشناسم كه ميتونه كمك كنه بيشتر سر در 
 بياريم "

 " يعني نقطه شروعت اين بود ؟ ... حاE ميخواي چكار كني ؟ "
ببينمش "" خوب معلومه بايد   

 " كجاست ؟ "
 " ايتاليا "

 " چي ؟ به جاي اين ھمه راه رفتن تا اونجا ميتوني با تلفني ايميلي چيزي باھاش تماس بگيري "
 سر تكان داد 

 " اون توي يك كلبه دورافتاده در مرز زندگي ميكنه و نع برقي داره و نه تلفني يا حتي كد پستي "
 " يعني بايد بريم ايتاليا ؟ "

تش رو به سمتم حركت داد انگش  
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 " تو نه .... تو با ما نمياي . مگه ھانيه رو فراموش كردي ؟ "
 اعتراض كردم 

" حق نداري توي اين شرايط من رو تنھا بزاري . من نميدونم بايد چكار كنم . نمي دونم چطور از 
وشنايي روز پس يك دختر بچه كه وقتي بيدار بشه تشنه بو خون ھست و ديگه ھيچوقت نميتونه ر

 رو ببينه بر بيام "
 برونو در حالي كه به نرمي شقيقه اش رو مي ماليد گفت

" ھانيه به زودي بيدار ميشه و خودم موضوع رو براش توضيح ميدم و براي روزھاي بعد ھم از 
ناتسوكو خواستم تا اينجا بمونه. اون رابطه خوبي با ھانيه داره و ميتونه به خوبي كمكش كنه و 

تبديل شد پس اون ميمونه ".... ناتسو ھم تقريبا وقتي ھم سن و سال ھانيه بود  اينكه  
 " وقتي ھم سن ھانيه بود ؟ . . . ببينم چه اتفاقي براش افتاد ؟ "

 دستي زير چانه اش كشيد و گفت 
ي " راستش نميدونم . . . اصL چه اھميتي داره ؟ فعL بايد از قضاياي ديگه اي سر در بياريم كه خيل

 مھمتر از قضيه ناتسو ھست "
" اي بابا بي خيال شو . گور باباي قضاياي ديگه اين ھمه عجله واسه چي ؟ بزار واسه يك وقت 

 ديگه "
" وقتي براي از دست دادن نداريم. تا به حال بخت يارمون بوده كه تونستيم به شراره و چوپاكابرا 

ن نبض بازي رو در دست بگيريم. بايد با برنامه برسيم و نابودشون كنيم از اين به بعد بايد خودمو
ريزي جلو بريم و براي اينكار بايد اطLعاتمون رو باE ببريم . داشتن اطLعات توي جنگ يكي از 

بفھميم كه چه نقطه ضعف مھم ترين عوامل پيروزي ھست تا از جريان سر در نياريم نمي تونيم 
 ھايي دارن و يا نقاط قوتشون چيه "

بلند شد و اضافه كرد  از جايش  
 " ديگه نبايد چشم بسته جلو بريم "

 " حاE چقدر طول ميكشه ؟ كي بر ميگردي ؟ "
 در حالي كه از آشپزخانه بيرون ميرفت گفت 

" من حتي نمي دونم كه آيا به اينجا بر مي گردم يا نه ؟ واسه ھمينه كه برا رفتن عجله دارم .ما 
 ھيچي نميدونيم "

 صداش كردم 
نوز حرفم تموم نشده كجا ميري؟"" ھ  

 در حالي كه از پله ھا باE مي رفت با صداي بلند جواب داد 
 " اينترنت "

 
 ھمزمان با جواب آخر برونو Eزارو وارد آشپزخانه شد و با صداي بلند گفت 

 " من ھيچ جا نميرم "
  م و فرياد كشيدمنمي دونم اون لحظه چه اتفاقي برام افتاد كه به يكباره اونقدر عصباني شد

 " خفه شو تو ھمون كاري رو انجام ميدي كه برونو ميگه "
خودم ھم از صداي خودم جا خورده بودم و باورم نمي شد كه اينطور از كوره در رفته باشم ولي در 
ظاھر ھيچ تاثيري ھم بر Eزارو نداشت . بعد از اينكه چند لحظه اي در سكوت به ھم زل زديم قبل از 

به عذرخواھي باز كنم گفت اينكه لب  
 " باشه ولي فقط ھمين يك بار. نميشه دو چيز رو با ھم داشت "

و آرام از آشپزخانه بيرون رفت از حرفي كه زده بود گيج شدم ولي اھميتي ھم ندادم جرعه ديگري 
 از ليوانم نوشيدم و به حرف ھايي كه بايد به ھانيه ميزدم فكر كردم. يعني من رو مي بخشيد ؟

 
****** 

 
وقتي به خودم اومدم متوجه شدم كه پشت ميز خوابم برده . كش و قوسي به خودم دادم و ھمينكه 

خواستم به اتاق ھانيه برم در اتاقش باز شد و انعكاس صدا برام مشخص كرد كه خود ھانيه از اتاق 
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بره و قبل از من برونو دست و پام رو گم كرده بودم و خدا خدا ميكردم كه از پله ھا باE بيرون آمده . 
 رو ببينه ولي ھانيه مستقيما سراغ من اومد و رنگ پريده و لرزان توي بغلم پريد 

" داداشم  خدا رو شكر كه حالت خوبه مي دونستم از پس اون ضعيفه بر مياي ... داشتم يه خواب 
 خيلي وحشتناك مي ديدم .... "

زد لباس ھا و موھاشو با اتLف وقت مرتب ھمچنان كه ھانيه از دردي كه حس كرده بود حرف مي
 كردم تا حرفش تمام شد. لبخند با مزه اش اينبار نه به خنده وادارم مي كرد و نه آرامم مي كرد

 " بگو ببينم اEن حالت چطوره ؟ "
 به تندي و طوري كه انگار اصL چيز مھمي نيست گفت 

 " من خوبم راستي .... "
صورتش  محو شد . در حالي كه لبخندش نم بسته شده بود افتاد و چشمش به باندي كه به دور گرد

آرام سرش رو پايين انداخت گرفت مي حالتي از ماتم زدگي   
" باز ھم ... به خاطر من .... گلوت  .... " صداش بغض آلود بود و لب پايينش ميلرزيد اشاره اي 

خواستم فرار كنم ... تقصير من بود " نصفه و نيمه به گلوم كرد " دوباره .... بخدا زورم نرسيد مي  
به سرعت و به بھانه خاراندن صورتش اشكش رو پاك كرد. صدايش در بغض محو شد و نتوانست 

 ادامه بده. يعني ميشد آب بشم و داخل زمين برم ؟ 
 

 براي دومين بار در زندگيم احساس بدبختي و بي چارگي مي كردم شانه ھاشو گرفتم
من ھم خوبه اين چيز ھا اصL مھم نيست تو فقط بگو اEن چه حسي داري ؟  " مقصر تو نيستي حال
 جاييت درد نميكنه ؟ "

ھانيه كه از شنيدن صداي فرو خرده و چشم ھام كه داشتند خيس ميشدند جا خورده بود به تندي سر 
 تكان داد 

 " نه نه من خوبم داداش "
د يك قدم عقب رفت و دستھاش رو كمي از دو طرف باز كر  

" ببين ھيچيم نيست. فكر ميكردم كارم تمومه ولي ... " دست و شانه اش رو به نشانه سر در 
در ھم  از بھت و درد  نياوردن تكان داد كه ھمين باعث درد گرفتن زخم پھلويش شد و چھره اش

و دستش رو به طرف زخم عميقي كه زير پيراھنش مخفي شده بود برد ولي به تندي مسير رفت 
و عوض كرد و به بھانه خاراندن شكمش به سختي گفت دستش ر  

 " ولي ... خوبم ... اEن "
و حاE پشت سر ھانيه ايستاده بوددستش رو ناتسو كه به آرامي و قدم زنان وارد آشپزخانه شده 

 روي شانه ھانيه گذاشت و گفت 
 " بزار برونو باھاش حرف بزنه "

من و من كردم    
برونو باھات كار داره " "  ھمراه ناتسو برو . . .  

 ھانيه شكاكانه پرسيد 
 " چيزي شده ؟ .... "

 با چشم ھاش سر تا پاي من رو بر رسي كرد و روي گلويم ثابت شد و با صدايي لرزان ادامه داد 
 " اتفاقي برات افتاده ؟ ... خيلي بده ؟"

تم در حالي كه سعي ميكردم اشكي از چشم ھام سرازير نشه محكم تر از قبل گف  
 "برونو باھات كار داره "

و پشت به ھانيه بر روي يك صندلي نشستم تا چھره ام رو نبينه ناتسو در حالي كه دستش روي 
شانه ھانيه بود اون رو به بيرون از آشپزخانه ھدايت كرد. ھانيه چنان ميلرزيد كه ارتعاشش رو توي 

وحشت زده گفت. در آخرين لحظه ايستاد و با صدايي به شدت ھوا حس ميكردم  
 " داداش چه اتفاقي واست افتاده "

 چيزي نمانده بود كه زير گريه بزنه. بدون اينكه رومو برگردانم اصرار كردم 
 " من خوبم .... خواھش ميكنم برو پيش برونو "
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ھانيه بعد از مكثي طوEني ھمراه با ناتسو پله ھا رو باE رفت تا يكي از بلند ترين و دلھره آورترين 
ظه ھاي زندگيم رو تجربه كنم . لح  

باEخره صداي پاھاي كوچك ھانيه كه از پله ھا پايين ميدويد رو شنيدم. ايستادم و خودم رو براي ھر 
 پيشامدي آماده كردم. وقتي ھانيه به چھارچوب در رسيد گفتم

 " باور كن چاره ديگه اي نداشتم .... "
ھرچه قدر ميخواھد عت به طرفم مي آمد زانو زدم تا ھانيه حتي نايستاد تا به حرفم گوش بده به سر

به سر و صورتم بزنه ولي اينكار رو نكرد و به در عوض تا جايي كه توان بدني اش اجازه مي داد 
 محكم بغلم كرد

" خيلي ترسيدم . . . خدا رو شكر كاش ھمون اول گفته بودي . فكر كردم خدايي نكرده ... خيلي 
 ترسيدم "

 بھت زده گفتم 
 " چي داري ميگي ؟ مگه ھنوز با برونو حرف نزدي ؟ "

 " آره ھمه چيز رو گفت "
 از خودم جداش كردم و نا باورانه گفتم

 " يعني تو مشكلي نداري ؟ "
" خوب معلومه .... اصL اھميت نميدم ك روزھا نميتونم از خانه بيرون برم يا اينكه نمي تونم برم 

... " مدرسه با .... با ... مجبور باشم  
 صداش كم كم پايين آمد و در ھمون حال ادامه داد 

 " مجبور باشم خون بخورم"
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 فصل دوم : 

 
 

جلوي تلوزيون نشسته بودم و بي ھدف شبكه ھا رو عوض ميكردم چيزي در دلم سنگيني ميكرد 
ردم شروع شده بود. دلتنگي ... احساس خوبي نداشتم و اين حس از وقتي با برونو خداحافظي ميك

ديگه فراموش كرده بودم كه دلتنگي چقدر ميتونه آزار دھنده باشه. سالھا بود كه فراموشش كرده 
بودم و حاE با مرگ پدر بزرگم و رفتن برونو به روزھاي كودكيم برگشته بودم .روزھايي كه دلتنگ 

اي كاش به خانه برگردند در حالي كه ته دلم پدر و مادرم بودم و در عالم بچگي مدام دعا ميكردم كه 
 ميدونستم كه ديگه ھيچوقت اونھا رو نميبينم .

تلوزيون رو خاموش كردم و ھمونجا روي مبل دراز كشيدم و به صفحه سياه تلوزيون چشم  
دوختم.در بدنم احساس كرختي ميكردم و زخم گلويم خارش گرفته بود كه اين به خاطر سرعت باEي 

م بود. با نوك انگشتھام تكه خون لخت شده اي كه به شكل خط باريكي روي گلويم مانده بھبودش ھ
بود رو لمس كردم به نظر خوب ميومد ولي ھنوز وقتي آب دھنم رو قورت ميدادم كامL دو پاره شدن 

حلقم از داخل رو حس ميكردم و از اون بدتر اين بود كه ميدونستم تا آخر عمر بايد اين حس رو 
كنم صداي باز شدن در اتاق ھانيه افكار مزاحم رو از سرم دور كرد . ناتسو با خونسردي  تحمل

ھميشگي كه مختص خودش بود از اتاق بيرون اومد چند ساعتي ميشد كه با ھانيه خلوت كرده 
بود.از شب قبل كه با ناتسو و ھانيه تنھا شده بودم صحبت كردن با ھانيه معذبم مي كرد حتي حضور 

ھم من رو معذب ميكرد اصL قابل مقايسه با زماني كه بقيه ھم حضور داشتند نبود. بعضي ناتسو 
وقتھا آرزو ميكردم اي كاش ناتسو ھم با برونو رفته بود ولي وقتي ياد ھانيه مي افتادم خودم رو 

لعنت ميكردم و به خاطر حضور ناتسو خدا رو شكر ميكردم ولي ھنوز ھم .... ديگه مثل قبل باھاش 
 راحت نبودم.

 
ھمينكه متوجه شدم ناتسو ميخواد به طرف من بياد چشمھام رو بستم و خودم رو به خواب زدم تا 
مجبور نباشم باز ھم در يكي ديگه از جلسه ھاي سه نفره ناتسو كه در مورد آشنا كردن ھانيه با 

كاني من رو مثL شرايط جديدش بود شركت كنم ولي ناتسو اھميتي به چشمھاي بسته ام نداد و با ت
 بيدار كرد 

  
 "پاشو رامين اون خيلي تشنه ھست ولي ھنوزم نميخواد به روي خودش بياره  "

 چشمھام رو باز كردم و با بي حالي سر جايم نشستم
 " چرا ؟ "

 " مسلمه ... بار اولش ھست و فقط دو شبه كه ديگه..... انسان نيست "
 با ناراحتي و تاكيد كنان گفتم

رو نزن " " اين حرف  
 شانه اي باE انداخت و گفت

" به ھر حال اEن ديگه يك خوناشام ھست و تشنه اگر اينطوري از خونه بيرون بره ممكنه به كسي 
 آسيب بزنه "

شبي رو كه به خاطر تشنگي كنترل خودم رو از دست داده بودم به ياد آوردم . ھانيه واقعا داشت 
 زجر ميكشيد 

اEن طاقت بياره ؟ "" واي چطوري تونسته تا   
 " تازه يادت افتاده كه خواھرت تشنه ھست ؟ عجب داداش خوبي ھستي "

 لحن ناتسو كامL بي غرض بود ولي باز نتونستم ازش نرنجم 
 "حاE بايد چكار كنيم ؟ "

 " خوب معلومه بايد تغذيه بشه "
 " اينو كه ميدونم منظورم اينه كه چجوري ؟ "

 " درست مثل ما "
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ز اينكه ھانيه رو با صداي بلند صدا كرد به سمت آشپزخانه رفت.و بعد ا  
ھانيه در حالي كه صورت عرق كرده اش رو با آستين پيرھنش خشك ميكرد از اتاقش خارج شد و 

 گفت
 " امشب خيلي ھوا گرم شده "

 و وقتي من رو ديد به طرفم اومد و با لحني نگران پرسيد
 "نكنه مريض شدي ؟ حالت خوبه ؟ "

سنگيني روي پاھام ايستادم  با  
 "خوبم عزيزم "

 دستم رو دور شانه اش انداختم و ھر دو به سمت آشپزخانه رفتيم. 
 " نگران اين گرما ھم نباش... درست ميشه "

 
گرفت دستھاش  ناتسو كه به لطف ھانيه به سرعت داشت فارسي حرف زدن رو البته با لھجه ياد مي

 رو به ھم كوبيد و گفت
شامه" ديگه وقتبيايد  "  

دونستم از كجا پيدا كرده روبروي  ناتسو پشت ميز نشسته و سه جام خون خيلي شيك رو كه نمي
خودش گذاشته بود . زير چشمي نگاھي به ھانيه انداختم بوي خون رو حس كرده بود و در حالي كه 

شاره اي به چشم ھاش به سرخي خون خيره شده بود  آب دھنش رو قورت داد. ناتسو با دست چپ ا
 صندلي كنار خودش كرد و  ادامه داد 

 " بيا اينجا عزيزم "
 ھانيه چشم از ظرف برداشت و در حالي كه عقب عقب به طرف در ميرفت با دستپاچگي گفت 

 " راستش من اEن اشتھا ندارم "
 ناتسو كه آمادگي چنين چيزي رو داشت از جاش بلند شد و ھانيه رو به طرف صندلي خودش برد

اشكال نداره عزيزم Eزم نيست به زور بخوري فقط دوست دارم پيشم باشي ھمين " "  
 

ھانيه شق و رق روي صندلي نشست و من ھم روبروش نشستم . ناتسو يكي از جام ھا رو جلوي 
 من گذاشت و يكي ديگه رو ھم جلوي ھانيه .

 " من كه گفتم اEن .... "
 ناتسو وسط حرفش پريد 

ود اشكالي نداره نخورش "" ببخشيد حواسم نب  
 ولي جام رو گذاشت تا جلوي ھانيه بمونه

پره ھاي بيني ھانيه تكان ميخورد و عرق بيشتري روي صورتش نشسته بود ناتسو جام خودش رو 
 برداشت و طوري كه زير بيني ھانيه باشه به طرفش گرفت 

 " به سLمتي تو "
 و جامش رو سركشيد 

 
در سينه حبس كرده بود بيرون داد و به سرعت جامش رو برداشت و  ھانيه به يكباره نفسش رو كه

يك نفس سركشيد. وقتي جام رو روي ميز گذاشت و نگاھي حاكي از بھت زدگي اول به من و بعد به 
ناتسو انداخت يك آن در حالي كه دستش رو روي دھانش گذاشته بود طوري از جاش بلند شد كه فكر 

اينطور نشد و بعد از چند ثانيه در حالي دستش رو پايين آورد كه لبھاش  كردم ميخواد باE بياره ولي
 كشيده و تبديل به لبخند شده بود. كودن موابانه پرسيدم

 " چيزي شده ؟ "
سرش رو به نشانه منفي تكون داد  لبخندش ھر لحظه سرخوشانه تر ميشد  تا اينكه باEخره تبديل به 

پزخانه نبودقھقه اي شد و بعد ... ديگه توي آش  
بخور رامين بريم دنبالش " "  
اولين باري كه خون خورده بودم من ھم مثل ھانيه از خود بيخود شده بودم.  شامم رو به سرعت    

 سر كشيدم و پشت سر ناتسو بيرون رفتم .
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* * * * * * 

 
 

 يه موش كوچولوي سفيد رو فرض كنيد كه بين يه مشت خرت و پرت به سرعت اين طرف و اون
طرف ميره بدون اينكه شما حتي فرصت كنيد سرتون رو بچرخونيد ... يا اينكه بريد روي صندلي و 

 جيغ بكشيد....
ھمون حالت برا ھانيه ھم صادق بود. ھر بار روي پشت بام يه ساختمون مي پريدم تا تعقيبش كنم  

رو از خيابان  ميديدم كه اون توي كوچه بغلي پريده و وقتي توي كوچه ميرفتم صداي دويدنش
ميشنيدم و از ھمه بدتر مواقعي بود كه توي حياط خونه مردم قاه قاه زير خنده ھاي كودكانه ميزد. از 

طرفي ميدونستم كه اEن داره يكي از پر شورترين لحظات زندگيش رو تجربه ميكنه و دلم نميومد 
نش بودم .خرابش كنم (ھمون طور كه خودم تجربه كرده بودم ) و از طرفي ھم نگرا  

 
ھانيه با استفاده از بدن كوچك و انعطاف پذيرش به راحتي مانور ميداد و موانع رو رد ميكرد حتي 

ناتسو ھم بعضي وقت ھا ازش جا ميموند ولي باز خيلي سريعتر از من ميتونست خودش رو دوباره 
ت از شب ھم به اون برسونه . ھانيه داشت به سمت مركز شھر ميدويد جايي كه حتي در اين ساع

شلوغ بود و اين نگران كننده بود. نگرانيم وقتي بيشتر شد كه متوجه چند اتوميبل پليس شدم كه 
جلوتر از ما در حركت بودند سرعتم رو بيشتر كردم تا جلوشو بگيرم ولي كافي نبود ھانيه بيش از 

رو عوض كرد  حد سريع  بود . خوشبختانه اون ھم متوجه اتومبيل ھا شد و در يك لحظه مسيرش
واينقدر سريع توي كوچه فرعي پيچيد كه براي دنبال كردنش مجبور به ايستادن و چرخيدن بودم 

ولي اين كار رو دوست نداشتم در يك لحظه صحنه ھايي از فيلم ھاي رزمي رو به ياد آوردم كه كه 
ا ميتونستم بازيگرانش چند قدمي رو روي ديوار ميدويدند خوب سرعت من خيلي زياد بود پس حتم

اين كار رو انجام بدم و انجام دادم چند قدمي رو به صورت افقي روي ديوار دويدم و حتي خيلي 
سريعتر از دو نفر ديگه البته نه به صورت كامل متاسفانه بخت باھام يار نبود و در آخرين لحظه پاي 

به كف آسفالت كوچه  چپم به ناوداني كه بر روي ديوار نصب شده بود گير كرد و باعث شد به شدت
برخورد كرده و مثل توپ فوتبال غلت زنان مسير كوچه رو طي كنم نه ھانيه و نه ناتسو ھيچكدوم 

 متوجه زمين خوردن من نشدند.
لعنت كنان سر جايم نشستم و  بدن خودم رو معاينه كردم جز چند خراش سطحي آسيب خاصي نديده  

دگيري كنم مچ پاي چپم چنان تير كشيد كه نفسم بند آمد بودم ولي ھمينكه ايستادم تا دختر ھا رو ر
سريع زانو زدم و با ھر دو دست محل درد رو گرفتم و فشار دادم ھنوز از درد چشمھام بسته بود  و 
پلك ھام رو به ھم فشار ميدادم كه ناگھان صداي شليك گلوله اي من رو از جا پروند و پشت سرش 

ر كرد. صدا دقيقا از سمتي مي آمد كه ناتسو و ھانيه رفته صداي رگبار چند مسلسل گوشم رو پ
 بودند.

با دستپاچگي دوباره ايستادم و ھمينكه قدمي برداشتم دوباره مچ پام به شدت تير كشيد و باعث شد 
سكندري بخورم خيلي ترسيده بودم و خدا خدا ميكردم كه اين شليك ھا ربطي به ھانيه و ناتسو 

رو به ھم فشردم و به زور چند قدمي لنگ لنگان حركت كردم و كم كم  نداشته باشه دندان ھايم
شروع به دويدني دردناك كردم خيابان سوم به وسيله ماشين ھاي يگان ويژه بسته شده بود و چند 
ماشين پليس ھم وسط خيابان پارك شده بود كه چند سرباز پشت اونھا سنگر گرفته بودند صداي 

ه اعLم ميكرد تك تيراندازھا مستقر شده اند ھمين كه خواستم ببينم لوله بيسيم از دور شنيده ميشد ك
اسلحه سرباز ھا به طرف چه كساني نشانه رفته يك افسر پليس به سمتم دويد و با خشونت به گوشه 

 اي ھدايتم كرد 
 

 " مگه نميبيني دارن تيراندازي ميكنن "
 و بعد از چند لحظه سكوت با اخم پرسيد 

شب اينجا چكار ميكني ؟ "" اين موقع   
 با دستپاچگي جواب دادم 
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 " من ؟ ھيچي "
 شك و بد بيني در چشمھاش موج ميزد

 " ساعت از سه گذشته "
ھمزمان تند تند چشم ميدوندم تا ببينم چه كساني ھدف پليس ھستند افسر وقتي متوجه ترس و 

 نگراني من شد با لحني جدي تري پرسيد
از چي ميترسي ؟ " "چي شده ؟ چرا رنگت پريده   

 " ھيچي آقا صداي شليك شنيدم "
 " آره منم شنيدم برگرد و دستھات رو بزن به ديوار بايد بگردمت "

 " داريد اشتباه ميكنيد ميشه بگيد اينجا چه خبر ... "
 ولي اون به حرفم توجه اي نكرد و به زور من رو به ديوار چسبوند 

كن "" دستت رو بزن به ديوار و پاھاتو باز   
 " ولي داريد اشتباه ... "

سرباز ديگري ھم به كمك ما فوقش اومد و با پوتين به مچ پاي چپم ظربه زد تا پاھام رو از ھم باز 
كنه . از درد فرياد كوتاھي كشيدم و بدون توجه به اخطار پليس خودم رو از ديوار جدا كرده و با بدنم 

تم رو بدتر كرد و باعث شد چند نفري كه در اطراف سرباز رو به عقب ھل دادم كه اينكار فقط وضعي
 ايستاده بودند اسلحه آماده به شليكشون رو به طرف من بگيرند. سريع دستھام رو باE آوردم 

 " ھي آروم باشيد من كاره اي نيستم "
 افسر دستور داد 

 " بخواب روي زمين و دستھات رو بزار روي سرت "
م زانو زدم ولي در ھمون لحظه صداي يك تك تير و بعد از اون چاره اي جز اطاعت نداشتم  و آرا

رگبار گلوله از وسط خيابان بلند شد و انعكاس صدا باعث شد تصوير واضحي از اطراف در ذھنم 
شكل بگيره. اولين چيزي كه متوجه اون شدم ناتسو و ھانيه بودند كه روي پشت بام و درست باEي 

ميكردند.ماموريني كه اطرافم ايستاده بودند با شنيدن صداي گلوله ھا  سر ما دراز كشيده و به ما نگاه
روي زمين زانو زدند و اسلحه ھاشون رو به سمت صدا نشانه رفتند .ھمين يك لحظه برام كافي بود 
درد پايم رو ناديده گرفتم و با تمام توان و سرعت از بين محاصره سربازھا بيرون زده و فرار كردم 

قتي كه درون اولين خيابان فرعي پيچيدم ھيچكدام متوجه فرار من نشده بودند. به .احتماE تا و
سرعت از ديوار باE رفتم و روي پشت بام به سمت ناتسو و ھانيه دويدم ھانيه سر پا ايستاد و به 

طرف من دويد ظاھرا مستي حاصل از خوردن خون از سرش پريده بود ولي ھنوز به ھمديگه 
از سمتي ديگر صداي اخطاري بلند شدنرسيده بوديم كه   

 " ايست "
ھر دو سر جاھامون ميخكوب شديم مردي با لباس شخصي در حالي كه يك كلت در دست داشت به ما 
نزديك شد ابتدا به من و بعد به ھانيه نگاھي انداخت و با ديدن يك دختر بچه لحظه اي دوچار ترديد 

 شد 
 " اينجا چكار ميكنيد ؟ "

دادم به تندي جواب  
" صداي گلوله شنيدم " به ھانيه اشاره كردم و ادامه دادم " خواھرم روي پشت بوم بود و نگرانش 

 شدم اومدم دنبالش " 
 بعد از چند لحظه دوباره به ھانيه نگاه كرد و پرسيد

 " راست ميگه ؟ "
سرش رو ھانيه در حالي كه وانمود ميكرد حسابي ترسيده و شكه شده به تندي و به نشانه مثبت 

 تكان داد. مرد اسلحه اش رو پايين آورد و گفت
 " دختر جون ميدوني ساعت چنده ؟ "

 و رو به من پرسيد
 " اين وقت شب خواھرت چرا روي پشت بوم ھست "
 وانمود كردم كه انگار از دست ھانيه عصباني ھستم 
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زدم كه زود مياد " آخه اين خواھر من فضوله وقتي صداي آژير پليس از خواب بيدارم كرد حدس 
اينجا تا ببينه چه خبره ظاھرا كه ھمينطور ھم بوده ... " دستم رو به نشانه تھديد باE آوردم " 

 دختره فضول حقته كه بزنم ... "
 مرد به تندي دستم رو گرفت

 " خيلي خوب ديگه اينجا جاي اين كارھا نيست فقط زود بريد پايين از خونه ھم بيرون نيايد "
رو گرفتم و به سمت خودم كشيدم ولي ھمين كه خواستم روي خودم رو برگردونم صداي دست ھانيه 

 خش خش يك  بيسيم از زير پيرھن مرد بلند شد 
" ھر كس يه پسره با پليور سفيد و موي بلند ديد دستگيرش كنه و بياردش اينجا ممكنه مسلح باشه 

" ... 
شده ام نگاھي انداخت و به سرعت دستش رو  ھمزمان مامور به پليور سفيد و موھاي از پشت بسته

به سمت اسلحه اش برد ولي ھنوز كامL از غLف در نياورده بودش كه ناتسو با سرعت فوق العاده 
زيادي از نا كجا آباد ظاھر شد و ھفت تيرش رو از دستش قاپيد . مرد كه كامL برآشفته و غافگير 

اد كوتاھي خودش رو عقب كشيد و از پشت به زمين شده بود مثل اينكه كسي ترساده باشدش با فري
 Eخورد . مرد بيچاره حق داشت حتما من ھم اگر يك انسان بودم چنين واكنشي انجام ميدادم. احتما
فكر ميكرد كه يك جن ديده به ھر حال مامور پليس روي زمين نشسته و با چشمھاي گشاد شده به 

نگاه ميكرد.  لوله ھفت تيري كه به طرفش نشونه رفته بود  
نفسم رو كه نمي دونم كي نگھش داشته بودم بيرون دادم و نشستم تا نگاھي به مچ پايم بيندازم . 

 ھانيه كنارم زانو زد 
 " چي شده ؟  پات چش شده ؟ "

 " چيزي نيست " جورابم رو كمي پايين كشيدم و ادامه دادم " زمين خوردم "
 ھانيه جيغ كشيد 

 " واي چقدر ورم كرده "
 " ھيسسس ممكنه صدامونو بشنون "

حق با ھانيه بود مچ پام چنان ورم كرده بود كه به كفشم فشار مياورد. ناتسو در حالي كه اسلحه رو 
 ھنوز آماده نگه داشته بود نشست تا نگاھي بندازه 

 " بد جوري ورم كرده بايد بريم خونه... تا اونجا كولت ميكنم "
باشه صدام رو باE آوردم  ناباورانه بدون اينكه دست خودم  

 " چي ؟عمرا "
غير از اينكه اون يك دختر بود غرورمم اجازه نمي داد چنين چيزي رو قبول كنم اصL امكان نداشت 
ھيكل من تقريبا دو سه برابر ھيكل كوچولو و شرقي ناتسو بود با در نظر آوردن خودم كه به گردن 

يين پاھام روي زمين كشيده ميشن خنده ام گرفته بود ناتسو آويزون شدم درحالي كه از زانو به پا
 ناتسو اخم كرد

 " چيه ؟ چرا ميخندي فكر كردي نمي تونم ؟"
 

قبل از اينكه بتونم جوابش رو بدم صداي خشن و نخراشيده مردي از طرف ساختماني نه چندان 
 دورتر از ما بلند شد

ه از اين به بعد شليك كنيد يكيشون رو ميكشيم " ما اينجا سه تا گروگان داريم به ازاي ھر گلوله اي ك
" 

 ايستادم و رو به پليس خلع سLح شده پرسيدم 
 " بگو ببينم اينجا چه خبره ؟ "

 مرد كه با وجود سردي تقريبي ھوا عرق روي صورتش نشسته بود جواب داد
ون ھست ھيچ " دوستاتون توي محاصره ھستن ... بھتره اسلحتون رو كنار بزاريد اين به نفع خودت

 راھي نداريد... بدترش نكنيد "
 در حين صحبت كردن مدام چشمھاش به شكلي عصبي بين من ناتسو و ھفت تيرش ميگشت 

" صبر كن ببينم دوست كيه ؟ ما با اين موضوع ھيچ ارتباطي نداريم با تو ھم دشمني نداريم كار 
 احمقانه اي نكن تا آسيبي بھت نرسه "
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اور نكرده مشخص بود كه حرفم رو ب  
" خوب اگه اينطوره اسلحه رو زمين بزاريد قول ميدم از اين موضوع چيزي به كسي نگم شما كه 

 كاري نكرديد از چي ميترسيد ؟ "
 دستم رو روي  ھفت تير گذاشتم و ناتسو اسلحه رو پايين آورد 

 " از اين ميترسم كه اون گروگاه ھا كشته بشن "
ود گفتمرد كه كمي خيالش راحت تر شده ب  

 " ما نميزاريم كشته بشن "
 و با كمي ترديد روي پاھاش ايستاد. طعنه زدم

 "تو يكي كه ظاھرا خيلي ھم حرفه اي نيستي "
" پليس برا اين جور موقع ھا نيروھاي ويژه داره كه ھمشون ھم مستقر شدن .ھر لحظه ممكنه يكي 

د؟ اگه با اونا ارتباطي نداريد تفنگم رو پس از تك تير اندازھا ما رو ببينن ... حاE ميخوايد چكار كني
 بديد "

 از ناتسو خواستم تا نگاھي به اطراف بندازه 
 " بيشتر از اين نميخوام با تو يكي به دو كنم و  وقت رو تلف كنم . بھتره از جات تكون نخوري" 

 نيم اشاره اي به ناتسو كردم و ادامه دادم
 " سرعت و مھارت اون رو كه ديدي ... "

ناتسو اسلحه رو پشت كمر بند و جلوي شكمش جا داد تازه متوجه شدم كه وقت نكرده بود مانتو 
بپوشه  و روسري سرش كنه . اينطوري خيلي جلب توجه ميكرد و توي چشم ميزد كه اين ھم خيلي 

 جالب نبود.  به سمت لبه پشت بام رفتم مرد اصرار كرد 
ه كشتن ميديد تو حتي نميتوني درست راه بري ... "" ھم خودتون رو و ھم اون گروگان ھا رو ب  

 Lولي ديگه به حرفش گوش نميدادم براي اينكه از خيابان ديده نشم خم شده و بعد از اون وقتي كام
به لبه رسيدم روي زمين دراز كشيدم . ساختماني كه گروگان گيرھا در اون مخفي شده بودند تقريبا 

حياط نصبتا بزرگي بود. چيز بيشتري رو نميتونستم تشخيص  صد متر با ما فاصله داشت و پشتش
بدم پس برگشتم تا با ناتسو مشورت كنم و اون ھم بدون اينكه احساسش رو از چھره يا صداش بروز 

 بده با اشاره دست گفت
" سه تا تك تيرانداز اونجا ھستن و دوتا ھم اونجا پليس ھم اونجا و پشت اون كوچه سنگر گرفته 

امور ھم پشت خونه ھستن و سه چھار تا ھم روي پشت بام ھستن . دوتا كماندوي سياه چند تا م
پوش ھم ميخوان از طريق سقف و فضاي باز پشت خونه به داخل نفوذ كنن ولي ظاھرا منتظر 

 دستور ھستن" شانه اي باE انداخت "شايد ھم كماندو نباشن "
 ھانيه رو به من پرسيد 

خطرناك ھست اينھمه پليس اينجاست اونا ميدونن بايد چكار كنن "" ميخواي چكار كني؟ خيلي   
 مامور ھم دخالت كرد 

" قبل از اينكه به اونجا برسي پليس دستگيرت ميكنه يا حتي بدتر از اون تك تيراندازھا تو رو مي 
 بينن و به خيال اينكه با اونھا ھستي بھت شليك ميكنن بھتره حماقت نكني جون گروگان ھا رو توي

 خطر ننداز بزار مذاكره كنن اگه كاري بكني و اوضاع به ھم بريزه حتما گروگانھا رو ميكشن "
 حاE ميفھميدم كه زيادي تند رفته بودم و تصميمم عجوEنه بوده ولي ھنوز ترديد داشتم. 

 " ناتسو ميتوني ببيني چند نفر ھستن ؟ "
يه مرد جلوي در ھست و دستھاش رو " نه... مخفي شدن ولي گروگان ھاشون رو ميشه ديد چون 

از پشت به در بستن و دوتاي ديگه كه زن و بچه ھستن ھم جلوي پنجره ھستن اونا رو سپر 
 خودشون كردن "

 " بچه ؟ "
 مامور پليس با شنيدن صحبت غير فارسي ما گيج شده بود 

 " صبر كن ببينم نكنه شما منافق ھستيد ؟ "
 با دھن كجي جواب دادم

خارجي ھا شيطاني ھستن و دارن براي ما نقشه ميكشن  "" آره ھمه   
 خيلي ترديد داشتم به اميد كمك فكري از ناتسو پرسيدم
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؟ "  " نظر تو چيه  
 شانه اي باE انداخت 

 " رئيس تويي "
 اعتراض كردم

 " كي من رو رئيس كرده ؟ بگو ديگه ميخوام نظرت رو بدونم "
و باEخره ھمراه با يك آه طوEني شانه ھايش پايين  چند لحظه اي لبھاش رو روي ھم فشار داد

 افتادند
" باور كن نميدونم بايد چكار كنيم از طرفي اون گروگانھا و از طرف ديگه خطر درگير كردن 

خودمون در اين ماجرا ... ولي ما امتيازھايي نسبت به پليسھا داريم كه اونا فاقد اون ھستن ... به ھر 
" حال تصميم با خودت ھست  

 ھانيه كه از حمايت ناتسو نا اميد شده بود اصرار كرد
 " داداش تو رو خدا نرو... ببين آسيب ديدي .شايد خدايي نكرده دور از جونت پات شكسته باشه "

 ناتسو گفت
 " نشكسته "

 " خوب شايد مو برداشته باشه اگه بھش فشار بياريد زبونم Eل ممكنه بدتر شه "
تماس از چھره اش ميباريد ادامه داد در حالي كه اضطراب و ال  

 " من حس خوبي ندارم .اين خيلي خطرناكه"
 حسابي توي شك و ترديد افتاده بودم و تصميم گرفتن برام خيلي سخت بود .رو به ناتسو گفتم

" تو برو حركت ھاشون رو زير نظر بگير من ھم ميرم به اطراف نگاھي ميندازم تا شايد يه نقطه 
ه از اون بتونيم به گروگان ھا برسيم "ضعف پيدا كنم ك  

 " چرا تو نميري اونجا رو زير نظر بگيري و من برم اطراف رو ببينم ؟ به خاطر آسيب ديدگيت ... "
" ميدونم منظورت چيه ولي من نميتونم خوب منطقه رو زير نظر بگيرم فراموش نكن كه چشمام به 

 خوبي تو نميبينن "
رفت  به يكباره چھره ناتسو در ھم  

 " چيزي شده ؟ "
 نگاھش رو به طرف ديگري گردوند 

" نه نه ... فقط ... ميدوني ... برونو برا من يه افسانه ھست يكي كه اصالت يك خوناشام واقعي رو 
 داره و حاE كه ميبينم تو ھم مثل اون ھستي ... "

 حرفش رو تاييد كردم
ر واقع  لياقتش رو ندارم "" ميدونم منظورت چيه ... من در اون حد نيستم ... د  

 ناتسو به تندي گفت 
 " نه منظورم اين نبود فقط ... برام عجيبه "

" خيلي خوب داره دير ميشه بيا شروع كنيم گوشيت رو سايلنت كن ھر اتفاقي افتاد بايد با ھم در 
 تماس باشيم "

 به پشت سرم اشاره كرد
 " ميخواي ھانيه رو با اون پليسه تنھا بزاري ؟ "

ينم يك مشكل اساسي ديگه بود با ناراحتي رو به مامور كردم و پرسيدما  
 " بايد با تو چكار كنم ؟ "

 مرد اصرار كرد
 " ھيچي اسلحه ام رو برگردونيد و ھرجا ميخوايد بريد بيخودي واسه من و خودتون دردسر ..."

رش كوبيد و باعث ولي نتونست حرفش رو ادامه بده چون ناتسو در يك چشم به ھم زدن مشتي به س
شد بيھوش روي زمين بيفته. سريع سر و گردن مرد رو گرفتم تا به زمين برخورد نكنه و بعد از اون 

اعتراض كردم    
 " چرا زديش اون پليس بود "

 با بي خيالي جواب داد 
 " آره... توي دست و پامونم بود ... نگران نباش خوب ميشه "
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ح دادم بيخودي بحث نكنم.به ھر حال مشكل حل شده بود پس ترجي  
 "خيلي خوب .  برو ساختمون رو زير نظر بگير من ھم ميرم و خيلي زود بر ميگردم "

 "باشه .مراقب باش كه ھم پليس ھا تو رو نبينن و خLفكارھا رو ھم تحريك نكني "
 اسلحه رو از زير پيرھنش در آورد و كنار مرد بيھوش گذاشت و در ھمون حال ادامه داد

اينجا نميمونم اون پشت ديد بھتري داره . مراقب ھانيه باش ""منم   
 ھانيه اعتراض كرد

 " من ھم باھات ميام دلم شور ميزنه نميزارم تنھا بري "
 "ھمين اEنش ھم كلي وقت از دست داديم بحث نكن و ھمينجا بمون "

ن بھتره پليورت رو " نه داداش تو رو خدا اگه من باھات باشم پليس ھا كمتر بھت شك ميكنن در ضم
 در بياري و موھات رو پشت يقه پيرھنت قايم كني "

 
ظاھرا عقل ھانيه بھتر از خودم كار ميكرد سريعا پليورم رو در آوردم و موھاي پشت سرم رو مخفي 

 كردم
 " وقت ندارم باھات يكي به دو كنم ولي يادت باشه كه اصL حرف گوش كن نيستي "

 " ببخشيد "
بريم " " اشكالي نداره  
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 فصل سوم : 
 
 

سعي ميكردم درد رو نا ديده بگيرم ولي اين كار ھر لحظه  برام سخت تر ميشد . ورم كم كم از نوك 
انگشت ھا تا زير زانويم پيشروي كرده بود و احساس ميكردم كه پايم در حال سوختن ھست . ھانيه 

ار ميكرد استراحت كنم.حاE ديگه اوضاع در خيابان ھاي اطراف با قبل مدام زير لب غر ميزد و اصر
فرق كرده بود اون موقع تمركز پليس روي يك نقطه بود ولي از وقتي كه من رو ديده بودند چند 

نفري رو براي كشيك دادن و جستجو در اطراف مامور كرده بودند و به ھمين دليل ما مجبور بوديم 
ي پشت بام ھا حركت كنيم . خوشبختانه پرژكتورھايي كه خانه مورد نظر و تمام خيلي آرام و در تاريك

اطراف رو روشن كرده بود چند دقيقه اي ميشد كه با تھديد گروگان گيرھا خاموش شده بودند و كمي 
كار براي ما راحت تر شده بود. يكي دوبار نقاطي رو براي نفوذ پيدا كرده بوديم ولي وقتي با ناتسو 

ميگرفتم تا راه نفوذ رو تاييد كنه مخالفت ميكرد و از ماموريني كه اون مناطق رو زير نظر تماس 
 گرفته بودند خبر مي داد .

كم كم داشتم نا اميد ميشدم كه ھانيه پيرھنم رو كشيد و با دست به لبه پشت بام ساختماني كه ھمجوار 
 مخفيگاه گروگان گيرھا بود اشاره كرد.

 " اونجا رو "
شت بام باE آمده بود و حد اقل نيم متر با سطح فاصله داشت. ولي يك مشكل وجود داشت لبه پ  

" از اينجا نميتونيم بريم آخه قبل از اينكه به اونجا برسيم تك تيراندازي كه اونجا ھست ما رو ميبينه 
" 

 پا فشاري كرد
ميتونه ببيندمون اگرم " قسمتي كه توي ديدش ھست طولش يك و نيم متر ھم نيست اگه تند بدويم ن

 ديد كاري از دستش بر نمياد "
 " نميتونيم بدويم و بعد سينه خيز بريم اگه مستقيما داخل خونه ھم بپريم خLفكارا متوجه مون ... "

صحبتم رو با حس حركتي در سمت ديگر قطع كردم و به سرعت ھانيه رو پشت يك كولر كشيدم 
في نزد . ھم زمان سر مردي از ساختمان پناھگاه گروگان خوشبختانه ھانيه ھم با درك موقعيت حر

گيرھا بيرون آمد و به ديد زدن اطراف پرداخت. بعد از چند لحظه كه در سكوت مطلق گذشت صداي 
 فرو خرده اي ھيس ھيس كنان پرسيد 

 " اون باE چه خبره ؟ "
 مرد ديده بان توضيح داد 

 " ھمه جا پر از ماموره ھمه جا ھستن "
ديگر در حالي كه ضعيفتر ميشد زمزمه كرد صداي   

 " نشونشون ميدم "
 " كجا؟ ميخواي چكار كني؟ "

 صداي مرد دوم بلند و واضح از سمت خيابان شنيده شد
"آھاي ... سگاتون رو صدا كنيد ھيچكس نبايد روي پشت بام ھا باشه. اگه كسي رو ببينم عواقبش با 

 خودتونه "
بلند شد و بعد از چند دقيقه چند نفري كه بيشتر در ديد بودند از صداي خش خش بيسيم ھا از دور 

جمله شخصي كه محل ما رو زير نظر داشت پست خودشون رو ترك كردند ولي ھمچنان چند نفر در 
 خفا منتظر ماندند . مرد ديده بان گزارش داد

 " دارن ميرن "
 " ھمشون ؟ "

 " آره... فكر كنم "
نگاه كن " " برو باE و ھمه جا رو خوب  

 صداشو بلند كرد
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 " چي ؟ عمرا ... ميخواي سوراخ سوراخم كنن؟ "
 مرد ديگر با عصبانيت تھديد كرد

 " كره خر ميري باE يا خودم سوراخ سوراخت كنم ؟ "
مرد در حالي كه دو دلي و اضطراب از ھيكلش ميباريد به آھستگي و با احتياط باEتر آمد و بعد از 

غت سرش رو به اطراف چرخوند گفتاينكه چند بار به سر  
 " كسي نيست "

 " داري اعصابم رو خورد ميكني برو باE و ھمه جا رو بگرد "
 

از ترس ديگه بحث نكرد ولي ھنوز كامL خودش رو باE نكشيده بود كه به يك باره سرش به طرفي  
ود فرياد كشيد چرخيد و خودش رو به سرعت پايين انداخت و در حالي كه صداش از ترس لبريز ب  

 " ھنوز ھستن يكيشون رو ديدم ميخواست با تفنگش من رو بزنه "
البته اين حرفش يك دروغ بود اون مرد جايي نبود كه بتونه ھيچ كدوم از مامورھا رو ببينه ولي از 

 ترس باEتر اومدن وانمود كرد كه كسي رو ديده و اين كارش عواقب بدي داشت.
انيت بيش از پيش نجوا كردصداي ديگر با خشونت و عصب  

 " نشونشون ميدم ... حروم زاده ھا فكر كردين شوخي ميكنم ؟ "
 و چند لحظه بعد با صدايي بلند و دو رگه كه مخلوطي از فرياد و جيغ بود خط نشان كشيد

 " ميكشمش حاE كه اينطور شد يكيشون رو ميكشم "
بايلم شروع به لرزيدن كرد با عجله جواب صداي ھق ھق كودكي خردسال بلند شد و ھمراه با اون مو

 دادم
 " چيه ؟ "

 ناتسو در حالي كه مشخص بود در حال دويدن ھست خبر داد
 " پليسا اEن حمله ميكنن با گاز اشكاور شروع ميكنن دخالت نكن تو رو ھم ميكشن "

 به تندي جواب دادم 
 " برگرد برو خونه اينجا نمون ما ھم ميايم "

م و به دست ھانيه دادمگوشي رو قطع كرد  
 " زود برو خونه "

اجازه اعتراض به ھانيه ندادم و به طرف لبه پشت بام رفتم ھنوز نميدونستم ميخوام چكار كنم ولي 
خودم رو به تقدير سپردم .صداي شليك گاز اشكاور شليك شد  و بعد از اون شليك ھاي بي وقفه شرع 

نگاه كردم ھر سه گروگان ھنوز سر جاشون بودند با اين شد. بدون احتياط از لبه پشت بام به پايين 
تفاوت كه چند نفر سعي در باز كردن و فراري دادن آنھا داشتند . صداي انفجاري از داخل خانه 

شنيده شد و بعد از اون نيروھاي مجھز به ماسك مثل مور و ملخ به داخل خانه ھجوم بردند. ھر سه 
حت كنترل پليس ميرسيد ولي اتفاقي افتاد كه من رو شكه كرد گروگان باز شدند و اوضاع به نظر ت

يكي از اشخاص ماسك دار از خانه بيرون پريد و پسر بچه اي رو كه دائم سرفه ميكرد از دست 
 مامور ديگري قاپيد و اسلحه اش رو به طرف سر پسرك گرفت. 

بكنه در حالي كه لوله احتماE موفق شده بود ماموري رو سر به نيست و ماسكش رو از آن خودش 
اسلحه رو به سر پسرك ميفشرد به سمت مردي كه ظاھرا پدر بچه بود و مجروح شده بود فرياد 

 كشيد
 " تو به خاطر توله سگت ھمه چي رو گا...ي منم اونو ميگ.... "

فرصتي براي فكر كردن نبود پس بدون انديشيدن به عواقب عملم خودم رو به طرف مرد مسلح 
و ھمينكه روي سرش فرود اومدم تيري شليك شد و ھر سه تامون روي زمين پھن  پرتاب كردم

 شديم.
پسر بچه بي حركت و بر روي شكم نقش بر زمين شده بود و گروگان گير كه در سمتي ديگر سعي  

در ايستادن داشت. پسر بچه مطمئنا  بيشتر از سه سال نداشت و من نتوانسته بودم جلوي مرگش رو 
اسلحه اش رو پيدا كرد و به سمتش دويد ولي قبل از اينكه بتونه از روي زمين برش بگيرم. مرد 

داره به سمتش حمله ور شدم در يك لحظه در ذھنم به شكلي ناخواسته ھانيه رو به جاي اون پسر 
بچه تصور كردم و با تنفر بي حد و اندازه اي  با ھر دو  دست قاتلش رو ھل دادم البته ميخواستم 
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بدم تا دستش به اسلحه اش نرسه و بتونم حسابش رو برسم ولي چيزي در درون وجودم  فقط ھلش
منفجر شد و ھل دادن من تبديل به پرتاب اون مرد شد و چنان به ديوار پشت سرش برخورد كرد كه 

 صداي شكستن و خورد شدن استخان ھاش رو شنيدم.
ني كه گروگان گرفته شده بود جيغ كشان به نظر نميومد زنده بمونه ولي برام ھيچ اھميتي نداشت ز

خودش رو از محاصره مامورين بيرون كشيد و به سمت جنازه فرزندش دويد. ديدن اين صحنه با 
پيش زمينه قبلي كه در ذھنم شكل گرفته بود ياس و نا اميدي رو در وجودم دواند از روي نزاري 

ميرسيد دويدن ھا جيغ كشيدن ھا و  روي زمين زانو زده و نشستم. ھمه چيز به نظر صحنه آھسته
گريه ھا ھمه چيز مثل صحنه ھاي اسلوموشن فيلم ھاي سينمايي به آھستگي جلو ميرفتند مردي كه 
ظاھرا پدر پسربچه بود در حالي كه گلوله اي به زانويش اصابت كرده و قادر به حركت كردن نبود با 

دا ميزد. به دست كوچك و مشت كرده ھر دو دست به سر خودش ميكوبيد و مرتب نام پسرش رو ص
كودك خيره شدم شايد قصد داشت قبل از مرگ از خودش دفاع كنه. اين صحنه ھا شبيه كابوس 

وحشتناكي از جلوي چشمم ميگذشتند كابوسي كه به حد نھايت خود رسيده و آرزو داشتم كه وقت 
يد مشت پسرك  در حالي كه در بيداري و رھايي از آن برسه و اين اتفاق افتاد كابوس به پايان رس

آغوش مادرش بود ھمراه با چشم ھاش باز شد و ھر دو دستش رو دور مادرش حلقه كرد ظاھرا 
 كامL سالم بود و فقط شوكه شده بود .

ھنوز وقت نكرده بودم خوشحال شم كه لگد محكمي به كمرم خورد و باعث شد كه از اون حالت 
گردنم رو گرفت و با خشونت روي زمين خواباند پاي پوتين ماورائي بيرون بيام . سربازي پشت 

پوشش رو روي كمرم گذاشت و سرباز ديگري شروع به بازرسي بدنم كرد و در ھمون حال دستھام 
رو عقب كشيدند و از پشت دستبند زدند.شخص ديگري دستش رو در موھام فرو برد و كشان كشان 

ردند . كيسه اي زبر و بد بو بر سرم كشيدند و اتومبيل به سمت اتومبيلي سياه رنگ بردند و سوارم ك
بيدرنگ حركت كرد و به سمت شمال شھر به راه افتاد .  ھوا تاريك بود و با وجود كيسه اي كه به 

سرم كشيده بودند مطلقا ھيچ جا رو نميديدم ولي ميتوانستم مسير و اطرافم رو حس كنم . بعد از نيم 
مئن بودم يك مجتمع تجاري ھست نگه داشت نميدونستم كه چرا من ساعت اتومبيل در جايي كه مط

رو اونجا برده بودند در اتومبيل باز شد و باز با خشونت پياده ام كردند و به سمت مجتمع تجاري 
كشاندند و بعد از آن پلكاني زير پايم ظاھر شد كه ھرگز از وجودش با خبر نبودم حدود دوازده متر 

 پايين رفتيم 
 
 

اين قسمت حذف شد ييل مسائلبه دل  
 
 
 
 

 
 
 
 

اينبار از ھل دادن و خشونت خبري نبود كمربند و بند كفش ھام رو تحويل دادم و وارد بازداشتگاه 
شدم . دو نفر ديگه ھم اونجا بودند يه پسر ھم سن و سال خودم كه گوشه اي افتاده و مثل يك جنين 

و دو سه ساله با موھاي فر و ريش بلند كه  در خودش جمع شده بود و ميلرزيد و دومي مردي سي
به خوردن ناخنش مشغول بود.ھمزمان با بسته شدن در بازداشتگاه پسر ناخوش از جا پريد و چھار 

 دست و پا به طرفم اومد.
 " تونستي چيزي با خودت بياري؟ "

 بھت زده پرسيدم 
 " چي ؟ "

 با لحن ملتمسانه اي زار زد 
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ي به منم بده اEن دو روزه كه خمارم بخدا دارم ميميرم "" تو رو خدا اگه چيزي دار  
 با ناراحتي گفتم

 " متاسفم چيزي ندارم "
با شنيدن جواب من ھمانجا روي زمين پھن شد و در حالي كه گريه كنان دستش رو به زمين ميكوبيد 

نھاش نگاه به خودش فحش ميداد كه چرا اين بL رو سرش اومده. مرد موفرفري در حالي كه  يه ناخ
 ميكرد  لبخند زشتي روي صورتش شكل گرفت و  گفت

 " تو ھم كه بھت نرسيده "
 پرسيدم

 " منظورت چيه ؟ "
" برا زغال فروش ادا در نيار ميدونم چكاره اي يه عمريه دارم خمارا رو شارژ ميكنم با يه نظر 

اخن انگشت كوچكش ميدونم كي اينكارست و كي  نيست تو ھم داري خمار ميشي" و در حالي كه ن
 رو ميجويد ادامه داد " واسه من فيلم بازي نكن "

خيسي عرق رو روي پيشانيم حس كردم حتي نفسم بيش از حد گرم شده بود من ھم خمار بودم من 
ھم با پسر معتادي كه در خودش مي پيچيد فرقي نداشتم. البته خماري اون براي كسي خطر نداشت 

تادم كه ھيچوقت نگران تغذيه اش نبود و ھميشه اعتقاد داشت ھرجا مه ولي من .... به ياد بنيتو اف
آدم ھست كلي ھم خون ھست.من ھم بايد كاري ميكردم .فرار كردن راحت بود ولي اينطوري وضع 
 خودم رو بدتر ميكردم حاE كارت شناساييم رو داشتن و پيدا كردنم براشون مثل آب خوردن بود .

نفر استفاده ميكردم يك قدم به طرف مردي كه ھنوز با ناخن ھاش مشغول  بايد از تنھايي با اون دو
 بود برداشتم و اين كار باعث شد به من توجه كنه

" چيه نوش دارو ميخواي ؟ بيرون از اينجا آشنا دارم و ميتونم برات جور كنم ولي خرجش باEست 
 اگه ترياك ميخواي ..."

 وسط حرفش پريدم
ھا ھستي كه جووناي مردم رو بدبخت ميكنه " " پس تو يكي از اون خوك  

دست از جويدن ناخن ھاش برداشت و در حالي كه از بين دندانھاي به ھم فشرده اش حرف ميزد 
 تھديد كرد

 " حواست باشه چي ميگي خر لنگ اينجا نه كسي كمكت ميكنه نه ميتوني از دستم فرار كني "
 بيشتر تحريكش كردم

جا ديگه مامان جونت نيست كه بري پشت چادرش قايم بشي ""  پس خودت ھم ميدوني اين  
 

صورتش چنان دگرگون و وحشتناك شد كه بي اختيار احساس خطر كردم ولي ديگه دير شده بود 
 طرف مثل يك گاو وحشي نفسش رو از بينيش بيون ميداد فرياد زد

 " برا من شاخ ميشي بچه قرطي ؟ "
يك گاو شده بود و من ھم  احساس كردم كه يك ماتادور ھستم  و بلند شد و به سمتم دويد واقعا شبيه

بدنم رو قوس دادم و چرخيدم و ضربه نسبتا محكمي به سرش كوبيدم . موفرفري محكم به ديوار 
 كوبيده شد و به پشت روي زمين پھن شد .

 
  Lاين كار رو غذا حاضر بود ولي ھنوز يك مشكل وجود داشت. معتاده ناظر تمام اين اتفاقات بود.اص

دوست نداشتم ولي مگه چاره ديگه اي ھم بود ؟ كاري رو كه شروع كرده بودم بايد تمام ميكردم. قدم 
زنان پشت سر پسره رفتم و قبل از اينكه روشو برگردونه با پاي سالمم ضربه اي به پشت سرش زدم 

ھمراھم نبود بايد از و به خودم قبوEندم كه اينطوري درد خماري نميكشه . سرنگ يا چيز مشابھي 
 دندانھايم استفاده ميكردم و جايي رو گاز ميگرفتم كه در ديد نباشه. 

به طرف موفرفري برگشتم و پاچه شلوارش رو باE زدم ولي با صحنه اي مواجه شدم كه موجب 
منقبض شدن معده ام شد. دور تا دور پاشو چيزي شبيه پشم يك گوسفند سياه پوشونده بود و بدتر از 

ون بويي بود كه ازش متساعد ميشد و روي گوسفند سياه رو ھم سفيد ميكرد. قبل از اينكه شروع ا
به عق زدن كنم پاچه شلوارش رو پايين كشيدم و با ناراحتي سراغ ديگري رفتم. در مورد اون 

مشكلي وجود نداشت سعي كردم فقط اونقدري بنوشم كه سر پا نگھم داره. ھنوز در حال مكيدن زخم 
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دم كه صداي قدم ھاي تندي از بيرون شنيدم سريعا بدن ھر دوتاشون رو طوري قرار دادم كه به بو
 نظر خواب بيايند و خودم ھم دراز كشيدم. 

 پنجره كوچكي كه درون در بود باز شد
 " رامين راد مھر "
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 فصل  چھارم :

 
 

   
 

ت من و طرف ديگر دست سرباز بود از پنجره ھا نور آفتاب به داخل مي تابيد يك سر دستبند دور دس
و فضاي راھرو بيش از حد روشن و داغ بود . به بھانه درد پايم خواستم كه با تكيه به ديوار حركت 
كنم تا حسابي از پنجره ھا دور باشم و سرباز كه پسري كم سن و سال بود قبول كرد و با صبوري 

د.سر حرفش مون  
باEخره به اتاق مورد نظر رسيديم ولي داخل نرفتيم سربازي كه دم در ايستاده بود دستور داد كه  

منتظر بمانيم. از وقتي كه ماھيتم عوض شده و به خوناشام تبديل شده بودم ھميشه صدايي براي 
 شنيدن در اطرافم وجود داشت. فرقي نميكرد كه صداي كوبيده شدن چكشي بر روي ديوار يك

آپارتمان در خياباني ديگر باشد و يا راه رفتن يك سوسك چندش آور آلماني زير تختم به ھر حال 
خيلي زود با اين مساله ھم كنار آمده بودم و ديگر اھميتي به صداھاي اطرافم نميدادم مخصوصا اEن 

حال  كه در يك ساختمان شلوغ  در مركز شھر بودم ديگه خودتون حسابش رو بكنيد ولي با اين
نميدونم چي باعث شد كه به صحبت ھاي افرادي كه داخل اتاق بودند توجه كنم شايد آشنا بودن 

صداي يكي از آنھا بود شايد ھم موضوع بحثشان در ھر صورت چيزي در صحبت ھايشان توجه من 
 رو جلب كرد 

 
 " ھمش كه اين نيست ... اينجا شيراز بود. اونجا رو بگو كه چه خبره ... "

ه بابا ... توي تھران اوضاع خيلي فرق ميكنه با اون جمعيتش و با اون بزرگيش ... خيلي " آر
 وحشتناكه كنترلش توي شيراز اينقدر سخت بود چه برسه به اونجا "

" كنترل كدومه ؟ مگه خودمون فھميديم كه چي شد چي نشد ؟ اصL گزارش مربوط به جنازه ھا 
نھا جنازه ھايي كه سرشون قطع نشده بود رو ؟ "توي پزشكي قانوني رو چي ميگي؟ يا ت  

 " يعني واقعيت داره ؟ "
" آره ھر دوتا جنازه توي بيمارستان مفقود شدن اون بھيار بيچاره كه ميگفت مرده ھا زنده شده 

 بودن ھنوز ھم مشكل پريشان حالي داره "
 صداي ھورت كشيدن نوشيدني بلند شد و بعد از اون ادامه داد 

يق ما كه نفھميديم چي شد چي نشد ولي باز ھم برا ماموريت بايد بريم... به ھر حال ميگن "  آره رف
 تجربه ھامون به درد ميخوره "

 " كي حركت ميكني؟ "
 آھي كشيد

 " چند ساعت ديگه "
" خيلي وحشتناكه ما كه ھمه سوراخ سمبه ھاي شھرمون رو ميشناختيم باز ھم اسير حمله ھا بوديم 

. "تھران ديگه ..  
" شنيدم اونجا اوضاع خيلي وخيم تر از شيرازه تا به حال خيلي سعي كردن موضوع لو نره و باعث 

 ترس عمومي نشه ولي ديگه كار تمومه به زودي ھمه ميفھمن "
 "ببينم ... نظر خودت چيه ؟ "

 با ترديد جواب داد 
 " در چه مورد؟"

يعه ھا رو ميگم؟ ""اي بابا مجبورم نكن توضيح بدم خودت ميدوني ديگه شا  
 با ترديد بيشتري گفت
 " كدوم شايعه ھا ؟ "

" اه خيلي نامردي . آدمو مجبور ميكني يك تنه يه ھمچين موضوعي رو پيش بكشه منظورم .... 
 خوناشام ھاست "
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موھاي پشت گردنم سيخ شد و شش دانگ حواسم متمركز بر موضوع شد. بعد از يك سكوت نسبتا 
جواب داد طوEني تته پته كنان   

 Eچي بگم وا ... Eنميدونم ... چي بگم ؟ ... اگه ھر موقع ديگه اي بود مسخره ات ميكردم ولي حا "
"... 

مرد ديگر كه مشخص بود از وقتي سوالش رو پرسيد نفسش رو ھم حبس كرده بود ھوا رو با 
 سروصدا از ريه اش بيرون راند و گفت 

تي حتي متين ھم خودش رو به اون راه زد و جوابم رو " خدا رو شكر كه حد اقل تو رو راست ھس
 سر باE داد "

" خوب حق داره ما ھم نبايد اين حرف ھا رو پيش بكشيم اينا ... خوب ... خرافات... به ھر حال كار 
 ما با منطق و واقعيات ھست نه با ... اين چيزا "
 " خوب آره ... ولي قبول كن كه خيلي عجيبه "

ي كه لرزش كوچكي در صدايش پديدار شده بود تاييد كرد مرد ديگر در حال  
" آره ... حتي اEن ديگه جنازه ھا رو قايم نميكنن ھمه جنازه ھا به شكلي خونشون كشيده شده ... 

 حتي اثر بزاق ھم روي زخم ھاشون پيدا شده ... خدا خودش رحم كنه "
 

ه اين سرعت قضيه لو رفت؟ "" چطوريه كه اونجا اينقدر مخفي كاري ميكنن ولي اينجا ب  
" راستش اينجا ھدف بچه ھا بودن و ... خوب ميدوني كه بچه ھا حساسيت ايجاد ميكنن ولي ظاھرا 
اونجا بيشتر به بي خانمان ھا كارتن خوابھا ... زنھاي خيابوني و خLصه اونايي كه كسي دنبالشون 

تر از اين حرف ھا ھست ديگه داره از  نميگرده حمله ميكنن البته نه ھميشه ... قضيه خيلي بحراني
 دست در ميره "

 " منظورت چيه ؟ "
" امم ... ببين من بايد ھمين امروز حركت كنم و كاراي زيادي دارم ميشه بعدا در موردش حرف 

 بزنيم ؟ "
 با دستپاچگي گفت
 " اوه آره البته "

ردم به حرف ھايي كه شنيده و بعد از چند تعارف در باز شد و شخصي از آن خارج شد .حتي وقت نك
 بودم فكر كنم  سربازي كه دم در ايستاده بود به ھم قطارش اشاره كرد 

 " ميتوني بري "
وقتي وارد اتاق شدم حسابي جا خوردم. ماموري كه دو شب پيش در لباس شخصي روي پشت بام 

يش بود و البته باھاش برخورد كرده بودم حاE در لباس فرم پليس و ستاره ھايي كه بر شانه ھا
 معني اونا رو نميدونستم پشت ميز نشسته بود.نگاه گذرايي به ما انداخت و خطاب به سرباز گفت 

 " بازش كن خودتم برو بيرون Eزم نيست منتظر باشي برو سر پستت "
سرباز اطاعت كرده و دستبند رو از دستم باز كرد و بعد از اينكه احترام نظامي رو به جا آورد اتاق 

و ترك كرد ر  
 " ميتوني بشيني "

 سري تكان دادم و بر روي يكي از صندلي ھا ولو شدم 
 " پات چطوره ؟ "

 " ممنون بد نيست "
 " ببينم ... اول از ھمه بگو شخصي به اسم سھراب رادمھر ميشناسي ؟ "

 آھي كشيدم 
 " البته .... پدربزرگم بود "

به درجه اش اشاره كرد "سرھنگ ... ولي يه  " خدا بيامرزدش ... من نيما مشايخ ھستم ... "
زماني زير دست پدر بزرگت بودم و تا ھمين اواخر ھم زياد مي ديدمش عجيبه كه ھميشه از نوه 

 گوشه گير و منزويش تعريف و تمجيد ميكرد ولي حاE من ھمون پسر رو اينجا ميبينم "
از جاي خودش بلند شد و بعد از  بدون ھيچ جوابي سرم رو از شرم پايين انداختم. سرھنگ مشايخ

 اينكه يك استكان چاي جلوي من گذاشت روبرويم نشست 
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 " خوب ... نوه سھراب خان ... خودت بگو جريان چيه؟ "
 زمزمه كردم 

 " كدوم جريان ؟ "
 با صبوري توضيح داد

فر ھم " گروگانگيرھا اعتراف كردن و اسمي از تو نبردن . گروگان ھام تو رو نميشناسن و چند ن
ديدن كه تو روي سر يكي از گروگان گيرھا پريدي و اون بچه رو نجات دادي  ... ميدونيم كه يه 

 جورايي به پليس ھم كمك كردي و اEن از نظر بقيه بي گناھي "
 توي حرفش پريدم

 " بقيه ؟ "
 صداشو پايين آورد 

بختانه اسلحه ام رو " معلومه تو و دوستات من رو خلع صLح كرديد و بيھوش ولم كرديد خوش
برگردوندي ولي اگه اينكار رو نميكردي يه آبرو ريزي بزرگ برا من ميشد و حسابي از دستت شاكي 

 ميشدم "
 جرعه اي از استكان چاييش رو نوشيد

" ولي خوب ... دلم نمي خواد كه تو رو توي دردسر بندازم چون جرمت بدجوري سنگين ميشه و تو 
اينكه نميخوام اتفاقي كه بين ما افتاد رو لو بدم و خودم رو زير سوال  ھم كه نوه آقاي رادمھري و

ببرم تو مجرم نيستي و به زودي آزاد ميشي پس خيالت راحت باشه باھام رو راست باش اونجا چكار 
 ميكردي؟ "

 با دودلي جواب دادم 
بازي در بيارم ... " خوب قضيه اونقدرام پيچيده نيست من از اونجا رد ميشدم و خواستم يه قھرمان 

 ھمين "
 " اونايي كه باھات بودن چي؟ اون دختر ژاپنيه ... "

 به تندي گفتم 
 " ژاپني ؟ نه بابا اون مشھديه "

 چشماشو تنگ كرد
 " ولي تو باھاش انگليسي حرف زدي "

 " خوب ميخواستم شما متوجه حرفامون نشي "
 آھي كشيد و سر پا ايستاد 

از ھستن ؟ "" يعني گوشاي من اينقدر در  
 با دستپاچگي گفتم 

 " نه ... بL نسبت "
 پشت ميزش رفت 

" به ھر حال من زياد وقت ندارم تو ھم كه ميخواي مخفي كاري كني پس بايد بي خيال شم ... چاييتو 
 بخور سرد ميشه "

 
 

************ 
 

ه بود كه باEخره بعد از يه سري كاغذ بازي و امضا و بازجويي دو سه ساعت از غروب آفتاب گذشت
اجازه دادند كه از اداره پليس خارج شم . ھمينكه از كنار اتاقك سرباز دم در رد شدم ھانيه توي بغلم 

 پريد
 " خدا رو شكر نميدونستم بايد چكار كنم ناتسو ميگفت زود ولت ميكننا ولي من ..."

 كمي بين خودمون فاصله انداختم 
 " ھاني اEن وسط خيابونيم "

د و در حالي كه دست به كمر ميزد رو به سرباز دم در جيغ كشيد عقب كشي  
 " اذيتت كه نكردن؟ "
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 سرباز ناله كرد 
 " گفتم كه اينجا كسي رو نميزنن اينم داداشت تو رو خدا برو ديگه "

 با خودم زمزمه كردم 
 " آره اينجا نه ولي جاھاي ديگه ... "

ه شد خداييش يه جورايي وحشتناك شده بود. چشم ھانيه چند ثانيه اي با عصبانيت به سرباز خير
ھاش .... طوري بود كه وقتي رو برگردوند صداي نفس لرزان سرباز رو كه از دھانش بيرون ميداد 
رو به خوبي شنيدم . پياده به راه افتاديم تا خانه فاصله زيادي نبود. اون منطقه نزديك به جايي بود 

م كه براي بار اول ھانيه رو ديده بود  
 " راستي دار و دسته شراره وقتي تو رو بردن چه بLيي سر خالت اومد ؟ "

 شانه باE انداخت 
 " ھيچي ... احتماE اEن فكر ميكنه من رفتم زير ماشين مردم "

 " از نظر مالي مشكل ندارن ؟ "
 سرش رو پايين انداخت 

 " ھمين كه فھميد شوھرش مرده رفت سراغ يكي ديگه "
  با تعجب گفتم

 " ازدواج كرد؟ "
ھمونطور كه به زمين نگاه ميكرد به نشانه مثبت سر تكان داد. ظاھرا از اعمال خاله اش خجالت 

 ميكشيد پس بحث رو عوض كردم 
 " برونو تماس نگرفت؟ ناتسو چطوره ؟ " 

 خنده دوباره به لب ھاش برگشت
سريع گفت " خون " " نه نگرفت ناتسو ھم  خوبه اEنم رفته برا ... اممم ... " خيلي  

 " از دست من عصباني نبود؟ "
 " واي چرا خيلي عصباني شده بود ھمش سر من غر ميزد ... دختر خوبي ھا ... مگه نه؟  "

نگاه موزيانه اي به من انداخت تا متوجه منظورش بشم . خوب شد كه خون در رگ ھام جاري نبود 
 واE حسابي سرخ شده بودم . من و من كردم 

خوب "" آره   
 پافشاري كرد 

 " خيلي ھم خوشكله "
 " آره... "

لب ھاش كشيده شد و لبخند كاملي روي صورتش پديدار شد   
 " دوستش داري ؟ "

 دوباره خدا رو شكر كردم كه قلبم وايساده وگرنه اEن صداي تاEپ و تولوپش گوشم رو كر ميكرد
 " آھاي اين حرف ھا چيه ؟ "

 آه كشيد
كردم ميتونم باھات راحت باشم اگه يك وقت خودمم ... "" من رو باش فكر مي  

 لبخند موزيانه اش پھن تر شد و من رو ھم وادار به خنديدن كرد ضربه آرومي به پشتش زدم
 " دختره چشم سفيد "

در ظاھر ميخنديدم ولي توي دلم آشوب بود . ھانيه ديگه نميتونست با ھيچ انساني ازدواج كنه ھنوز 
دم كه بوي ضعيف و نا آشنايي وارد بينيم شد ديگه فاصله زيادي تا خانه نمونده توي ھمين فكر بو

 بود و اين بو بي شك از ھمون طرف ميومد. دستم رو روي شانه ھانيه گذاشتم و نگھش داشتم 
 " صبر كن "

 ھانيه ھم ايستاد و به تقليد از من بو كشيد ولي چيزي دستگيرش نشد .شكاكانه پرسيد
 " چي شده ؟ "

 چشمھاش به تندي روي كوچه ھاي تاريك اطراف ميگشت
 " بوي .... خوناشام مياد "

 به تندي گفت 
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 " خب حتما ناتسو ھست ... "
 " نه ... ناتسو اين بو رو نميده ... دوتا ھستن "

 بي قرار شد 
 " كجا ھستن ؟ "

 با سر به خانه مان كه چند متري دورتر از ما بود اشاره كردم
 " اونجا "

نم رو كشيدآستي  
 " بيا بريم "

 " خونمون رو بديم دست دزدھا ؟ "
 محكم تر آستينم رو كشيد 

 " با پليس تماس ميگيريم  "
" پليس ؟ بيخيال ... تو بدو برو توي رستوراني كه دوتا خيابان باEتر ھست ھمونجا با ناتسو تماس 

 بگير و جريان رو بھش بگو "
 ترس توي صورتش دويد و اصرار كرد 

عمرا اگه بزارم من رو ھمينجا بكاري ھر جا بري باھات ميام ""   
 با جديت گفتم 

 " غلط ميكني ... "
 ولي با ديدن چھره بھت زده اش پشيمان شدم و درحالي كه روبرويش زانو مي زدم بازوھاشو گرفتم 

 " ببخش عزيزم ... ھيچ اتفاقي برا من نميفته . قرار نيست به اين راحتي ھا بميرم "
له كرد نا  

 " آخه پات ضربه ديده "
 " اي بابا ديگه خوب شده بدو برو ببينم چكار ميكني "

نگاھي به خانه انداخت و با شك و دودلي چند قدمي دور شد و چند بار به عقب نگاه كرد و بعد 
تصميمش رو گرفت و در حالي كه گوشي موبايلش رو به دست ميگرفت شروع به دويدن كرد . تا 

تونستم بي صدا كليد رو توي در چرخوندم و آھسته وارد خانه شدم... جايي كه مي  
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 فصل  پنجم :

 
 

 
پاورچين از راھروي ورودي گذشتم وھمزمان با ديدن صحنه روبرويم حسابي شكه شدم . وضعيت 

جمع شده و  خانه وحشتناك بود . ھرچيزي يك طرف افتاده بود تمام مبل ھا بر عكس شده فرشھا ھم
گوشه اي رھا شده بودند. گلدانھا شكسته و خاكشون ھمه جا پخش شده بود.  تمام كشوھا كشيده 
شده و ھرچيزي كه داخلشون بود به طرفي افتاده بودند. وقتي چشمھام به خورده شيشه ھاي آبي 

م به لرزه افتاد رنگي افتاد كه زماني شمعدان ھاي قديمي و مورد عLقه مادر بزرگم بودند از خشم بدن
ولي با حس حركتي در اتاق پدربزرگم حواسم رو به اون سمت معطوف كردم. دو نفر بودند دو نفر 
كه به خودشون اجازه داده بودند اتاق پدربزرگم رو زير و رو كنند. طي دو سه روز گذشته بيش از 

ايد سزاي كارشون چند قطره خون نخورده بودم و احساس ضعف ميكردم ولي برام اھميتي نداشت ب
 رو ميديدند. آھسته به سمت اتاق راه افتادم و ھمزمان مكالمه اي بين دو متجاوز شروع شد

 
 "رفيق اينجا پر از چيزاي عتيقه ھست "

 " ھمشون رو جمع كن تا با خودمون ببريم تھران ولي بايد چيزي كه دنبالش اومديم رو ھم پيدا ... "
 

ن من حرفش رو قطع كرد و به تندي به ھم دستش اعLم خطر كرد و مرد سيه چرده و بلند قد با ديد
ھمدستش ھم كه پسري كم سن و سال بود و ھنوز مويي در صورتش نروييده بود به سرعت چاقويي 

بيرون كشيد و گارد حمله گرفت.اتاق تقريبا تاريك بود خيلي وقت بود كه Eمپ سوخته اتاق رو 
ري كه اونجا رو روشن ميكرد از آباژر بود كه اون ھم گوشه اي نتوانسته بودم عوض كنم و تنھا نو

افتاده بود . نور كمي از بيرون به داخل ميتابيد كه ھمين ھم براي چشمھاي تيز بين اونھا كافي بود و 
 براي چشمھاي من كم. مرد مسن تر ھمراه با پوزخندي شريرانه گفت

رو كه ميخوايم پيدا كنيم " " شايد اين رفيقمون بتونه كمك كنه تا زودتر چيزي  
پررويي و لحن گزنده اش اعصابم رو بيش از پيش به ھم ريخت.نفس عميقي كشيدم و با خونسردي 

ساختگي آرام تپانچه اي قديمي و البته خالي رو از روي ديوار برداشتم و از طرف لوله به دست 
تاق رو پشت سرم بستم و اتاق گرفتم. لبخند كريه متجاوز سياه پوست پھن تر شد ولي ھمينكه در ا

 در تاريكي مطلق فرو رفت... نميديدمش ولي احتماE ديگه نميخنديد . 
 

ضربه اي به در زدم و به وسيله انعكاس صدا به راحتي از طريق گوشھايم بينا شدم و حمله كردم. 
كاري به صورتش دفاع كوركورانه مرد بلند قد بي فايده بود بي ھيچ مشكلي با قنداق تپانچه ظربه اي 

زدم  و يك لگد جانانه ھم چاشنيش كردم تا در حالي كه ھواي داخل سينه اش ھمراه با فرياد خفه اي 
از دھانش خارج ميشد محكم به ديوار خورده و روي زمين بيفته. پسره كمي باھوشتر بود و به جاي 

اد ھم دستش رو شنيد بي مشت انداختن بيخودي سعي ميكرد كليد برق رو پيدا كنه و وقتي صداي فري
خيالش شد و به طرف در دويد ميدونستم كه سن و سال زيادي نداره و البته من ھرگز وحشي نيستم 
ولي نميدونم توي اون لحظه چه اتفاقي برام افتاده بود كه اينقدر بي رحم و سنگدل شده بودم و قبل 

خودش به سمتي ديگر پرتابش كردم از اينكه به در برسه از پشت يقه اش رو گرفتم و به كمك شتاب 
 و اين باعث شد تا با سر به ديوار برخورد كنه و نقش بر زمين بشه.

نميدونم كه آيا در خوناشام ھا ھم آدرنالين ترشح ميشه يا نه ولي به ھر حال از مبارزه ام لذت مي  
من رو ببينن و بردم و دوست داشتم كه جدي تر پيش بره پس در رو باز كردم تا حريف ھام بتونن 

راحت تر به سمتم حمله كنند ولي وقتي مردي رو كه پشت در آماده ايستاده بود ديدم حسابي جا 
خوردم اون يك خوناشام نبود واE از قبل بوشو حس كرده بودم. لباسي مشكي رنگي پوشيده و از 

بتوانم حركتي انجام اونجايي كه پشت به نور ايستاده بود چھره اش رو واضح نميديدم. قبل از اينكه 
بدھم دستش رو به سمت من تكان داد و چيزي سفيد رنگ در ھوا پاشيده شد و ھمزمان اتاق به دور 
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سرم شروع به چرخيدن كرد پلك ھام سنگين شد و پاھام به سرعت ضعيف شدند طوري كه احساس 
 ميكردم بر روي دو تكه چوب ترد و شكننده ايستاده ام .

و به سمت غريبه حركت كردم دوباره دستش رو تكان داد و سنگيني بيشتري سعي كردم مقاومت كنم 
سرم رو فرا گرفت و ديگه توان ايستادن و به ھوش بودن رو نداشتم و آخرين چيزي كه ديدم برق 

 خشونت بار چشم ھاي  ھانيه بود كه با جيغ بر روي مرد پريد و ...
 
 

 * * * * * * * 
 
 

رو به بدترين شكل ممكن حس ميكردم سرمايي كرخت كننده كه از درون بعد از مدت ھا دوباره سرما 
استخوان ھايم بيرون ميزد. فرقي نمي كرد كه چشم ھام باز باشند يا بسته به ھر حال ھمه جا در 
تاريكي مطلق فرو رفته بود و من در فضايي بي انتھا تنھا بودم فضايي خالي و پوچ كه تنھا جسم 

يش افتاده و از درد به دور خود كز كرده بودم.جامدش زميني بود كه رو  
درد وحشتناكي وجودم رو فرا گرفته بود احساس ميكردم بدنم در حال دو پاره شدن ھست انگار كه 

گوشت و رگ و پي ام بخواھند به زور از استخوانھا جدا شوند ھر چند مي دانستم كه اين روحم 
جايي بسيار دور صداي گريه و آه و ناله بچه گانه ھست كه سعي در جدا شدن از جسمم را دارد. از 

اي ميشنيدم كه به شكل زجر آوري برايم آشنا بود. بعد از مدت كوتاھي ھمانطور كه صداي گريه 
دورتر ميشد از سمت ديگر صداي دلنواز موسيقي شروع به نزديكتر شدن كرد و چنان گيرا و قوي 

ه موسيقي دادم كه نوايي دل انگيز با آن ھمراه ميشد بود كه درد رو از درونم ميزدود. حواسم رو ب
كه آن صدا رو ھم ميشناختم. ياداوري صداي EEيي مادرم برايم شگفت انگيز بود صدايي كه سالھا 

نشنيده و فراموشش كرده بودم.ھمانند نوزادي كه در آغوش مادرش ھست و بي خبر از ھمه دنيا به 
 خواب رفته احساس امنيت ميكردم. 

 
ز دل تاريكي نقطه اي نوراني پديد آمد و نورش كمي اطرافم رو روشن كرد حاE ديگه احساس دو ا

 پارگي نداشتم  درد نداشتم آزاد شده بودم و ... باEي سر جسدم ايستاده بودم.
به صورتي كه زماني مال من بود خيره شدم چشمھا كامL باز بودند و درد و وحشت درونشان موج  

E يي شيرين مادرم قطع شد و اينبار صداي پدرم رو از نقطه نوراني كه ھر لحظه پر ميزد. صدايE
نورتر و نزديك تر ميشد شنيدم لحنش رو به خوبي به ياد داشتم و اين برايم عجيب بود كه ميدانستم 

 حرف ھايي رو ميشنوم كه وقتي تازه راه رفتن رو ياد گرفته بودم به من گفته ميشد
ف ... ياE پسرم نشون بده كه ميتوني "" بيا از اين طر  

با تمام وجود دوست داشتم كه به حرف پدرم گوش كنم و بھش ثابت كنم كه قادر به راه رفتن ھستم 
ولي احساس تعلق خاطري كه به جسمم داشتم مانع از حركتم ميشد نقطه كم كم بزرگ تر شد و 

شن دنيايي به دور از ھر چيزي كه بد دنيايي در وراي خودش به نمايش گذاشت دنيايي زيبا و رو
ميخواندمش جايي كه اھميت نداشت انسان ھستي يا خوناشام آنجا خانه بود خانه اي ابدي و ازلي كه 

ھميشه به آن تعلق داشته و خواھم داشت انگار كه مدتي در سفر بودم و حال با تمام وجود از 
 برگشت به خانه خوشحال بودم.

كسي درك شده باشد شعاع نور مھتابي رنگي بر من و جنازه ام تابيد  انگار كه احساسم از سوي
نوري كه ھمچون نردباني من رو به دنيايي كه به آن تعلق داشتم وصل ميكرد. ولي ھمچنان دوست 

نداشتم جسدم رو رھا كنم . خم شدم تا بدن بي جان خودم رو بردارم و ھمراه با خودم به دنياي ديگر 
قدر سنگين بود كه حتي نميتوانستم ذره اي از جا تكانش بدھم.ببرم ولي جنازه اون  

  
 " رامين صدامو ميشنوي؟ " 

راست ايستادم و به اطرافم نگاه كردم جز تاريكي چشمم چيز ديگري در خارج از شعاع نور نميديد 
 شكاكانه پرسيد.

 " ناتسو؟.......... اين تويي ؟ "
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 "رامين؟... رامين صدامو ميشنوي ؟"
ناتسو مثل موج ضعيف راديو به سرعت كم و زياد ميشد.صداي   

 " تو نبايد تسليم بشي "
 نميدونم به چه زباني حرف ميزد ولي ھرچه كه بود به خوبي مي فھميدمش

 " منظورت چيه كه تسليم نشم؟ ناتسو؟ تو كجايي؟ نميتونم ببينمت "
 كمي واضح تر گفت

ي "" من نزديكتم خيلي نزديك فقط سعي كن پيدام كن  
كم كم متوجه شدم كه صدا رو از درون سرم ميشنوم يا به طور دقيقتر سر جسمانيم. زانو زده و 

 گوشم رو به جسد نزديكتر كردم
 " تو اينجا چكار ميكني؟ بھتره كه بري ... من ديگه زنده نيستم "

ادي بود اين حرف رو بي ھيچ احساسي گفتم اصL برايم مھم نبود كه مرده ام اصL اين يك چيز ع
 انگار كه ھميشه در انتظارش بوده ام . پس دوباره با اطمينان بيشتري تاكيد كردم 

 " من اEن مردم"
 ناتسو كلمه به كلمه گوشزد كرد

 " تا وقتي كه صداي من رو ميشنوي زنده اي. تو ھنوز نمردي "
 اعتراض كردم

كردم " اونجا رو ببين اون جا " نمي خوام زنده باشم ميخوام برم " با دست به شكاف نور اشاره 
 جايي ھست كه من بايد برم "

 " من چيزي نميبينم رامين ... سعي كن من رو پيدا كني "
 " چرا بي خيال من نميشي ؟ من ميخوام برم خونه "

 چند ثانيه سكوت كرد و با لحني آرام تر گفت
 " ھانيه اين رو نميخواد "

سياه پوش حمله كرده بود به ياد لحظه آخر افتادم كه ھانيه به مرد  
 " ھانيه ؟ حالش خوبه ؟ اون كجاست ؟ "

 " اونم ھمين نزديكي ھاست ولي زياد خوب نيست ... داره گريه ميكنه"
 قلبم فشرده شد 

 " چرا؟ "
 " چرا كه نه؟ اون داره حامي خودشو از دست ميده ... دوباره تنھا ميشه "

كه از ابتدا ميشنيدم داره بلند تر ميشه. اين صداي كم كم احساس كردم صداي ريز ناله و گريه اي 
گريه ھانيه بود. اصL تحمل شنيدنش رو نداشتم ديگه به خودم اھميت نميدادم فقط ميخواستم لبخند 

 رو بر لبھاي خواھر خوانده ام برگردونم 
 " چطور ميتونم بيام اونجا ؟ چطور ميتونم دوباره زنده بشم "

 " من رو پيدا كن "
ي ؟ "" چطور  

 " فقط كافيه صدامو دنبال كني  "
نگاھم رو با حسرت به دنياي ديگر برگرداندم. حضور خانواده ام رو به خوبي حس ميكردم با صداي 

 بلند فرياد زدم
 " متاسفم... يكي ھست كه به من احتياج داره "

 بعد از چند لحظه صداي خنده ريز مادرم رو شنيدم  
ده "" واي پسرم حاE ديگه مردي ش  

 پدرم با صدايي ذوق زده گفت
 " ديدي ؟ من كه بھت گفتم .... اون پسر خودمه "

سنگيني ترس از نا اميد كردن پدر و مادرم از قلبم دور شد و به جاي اون گرماي اطمينان وجودم رو 
فرا گرفت صورت روحاني و جسماني ام رو به ھم نزديك كردم و در چشمھاي بي فروغ خودم خيره 

ار كه بخوام ردي از ناتسو در آن پيدا كنم. سرم سنگين شد و چشم ھام سياھي رفت. آخرين شدم انگ
 صدايي كه شنيدم صداي گرم و پر مھر پدر بزرگم بود 
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 " بھت افتخار ميكنم "
 

 
 

******************** 
 
 

م. پلك سر درد و حالت تھوع  شديدي داشتم و وقتي چشم ھام رو باز كردم ھمه چيز رو تار مي ديد
ھام رو به ھم فشردم و وقتي دوباره باز كردم متوجه شدم ھمچنان درون اتاق خواب پدربزرگم ھستم 

و روي تختش دراز كشيدم اولين چيزي كه به ذھنم رسيد اين بود كه نبايد اينجا باE بيارم .راست 
ه سرشون روي نشستم و اطرافم رو بررسي كردم ھانيه و ناتسو ھر كدوم در دو طرفم  در حالي ك

تخت بود به صورت نشسته به خواب رفته بودند.با ديدن چھره ھانيه كه پوستش در خواب مثل ھر 
خوناشام ديگه اي به رنگ نيلي جسد در آمده بود احساس سنگيني كردم و رومو ازش برگرداندم. در 

اون حالت عذاب  واقع يك خوناشام خواب فرق چنداني با يك جسد نداره و ديدن حالت چھره ھانيه در
آور بود. حالت تھوعم به سرعت در حال محو شدن بود ولي ھمچنان سردرد داشتم و احساس 

 ميكردم كه ھر لحظه ممكنه چشمھام از حدقه در بيان. 
كنار تخت نشستم و دستم رو بر روي شانه ناتسو گذاشتم تا بيدارش كنم  بدون اينكه چشمھاش رو 

 باز كنه گفت
رامين فقط خستم... "" من خواب نيستم   

 در حالي كه سعي ميكردم صدايم ھانيه رو بيدار نكنه گفتم
 " چرا سر جات نخوابيدي؟ "

 صداش متعجب بود 
" خواب ؟ " به زور سرش رو از روي تخت برداشت و به من خيره شد " رفيق من تو خلصه بودم 

 مگه يادت نيست ؟ "
 " چي ؟ خلصه ؟ "

رتش كنار زدموھاشو با خستگي از جلوي صو  
 " آره ... يادت نيست ؟ مثل يه بچه پاتو زمين ميكوبيدي و ميگفتي ميخواي بري خونه ؟ "

دوباره چشم ھاش رو بست و سرش رو روي تخت گذاشت . دوباره به ياد تنھا شدن ھانيه با دزد ھا 
ناتسو رو  افتادم و سريع وراندازش كردم ولي ظاھرا مشكلي براش پيش نيامده بود . دوباره شانه

 تكان دادم تا متوجه من بشه 
 " چه اتفاقي افتاد؟ ھانيه حالش خوبه ؟ "

 با آزردگي سرش رو باE آورد
 " آره اون خوبه فعL حال من خرابه . خواھش ميكنم بزار كمي استراحت كنم خيلي خستم "

به صورتش بلند شدم و كمكش كردم روي تخت دراز بكشه وقتي چشم ھاش رو بست ايستادم و كمي 
خيره شدم احساسم نسبت به اون عوض شده بود انگار كه يك عمر ھست كه اون رو ميشناختم. 

وقتي من رو به دنبال خودش به زندگي كشيده بود لحظه اي وجودمون به ھم گره خورده و 
احساساتمون يكي شده بود حاE ميدونستم كه ناتسو با وجود ظاھر شادش خL ھاي بزرگي توي 

اره ترس ھا و افسردگي ھايي كه اگر با تمام وجودم حسشون نميكردم ھرگز باورم نميشد وجودش د
مربوط به ناتسو باشن. نيروي شديدي من رو وا ميداشت تا دستم رو جلو ببرم و صورتش رو لمس 

 كنم ولي در آخرين لحظه دستم رو پس كشيدم.
سات مLطفت آميز شده بودم. خوب ... شايد به خاطر حرف ھايي كه ھانيه زده بود دوچار اين احسا 

چرا كه نه؟  من ھيچوقت چنين تجربه ھايي نداشتم .  ھانيه رو بغل كردم و بيرون بردم و حتي وقتي 
روي تخت خوابوندمش بيدار نشد ظاھرا اونم بدجوري خسته بود. بعد از اينكه پيشاني خواھر كوچكم 

احساساتي شده بودم خنده ام گرفته بود. واقعا چرا رو بوسيده و سرش رو ناز كردم از اينكه اينقدر 
 فكر ميكردم بعد از مرگ پدر بزرگم براي ھميشه تنھا ميشم؟ 
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خيلي تشنه بودم ولي ھيچ خوني درون يخچال نبود. ساعت از  دو ظھر گذشته بود و خورشيد بدون  
تصميم گرفتم با جمع  مزاحمت ھيچ ابري در آسمان ميتابيد پس امكان خروج از خانه رو ھم نداشتم.

و جور كردن ريخت و پاش ھا سر خودم رو گرم كنم تا زمان سريع تر بگذره . بعد از اينكه كارم با 
اتاق نشيمن تمام شد به طبقه باE و اتاق خودم رفتم. اوضاع اونجا خيلي بدتر بود ھر چيزي گوشه 

ول و مجموعه پLك ھاي طL به اي افتاده بود طوري كه براي راه رفتن مشكل داشتم. بسته ھاي پ
ھمراه ساعت پدربزرگم و ھرچيز گرانقيمت و كوچك ديگه اي كه توي اتاقم بود روي ميز و جدا از 

 ديگران قرار داده شده بودند. خوشحال بودم كه وقت نكردند اونھا رو با خودشون ببرن. 
افتاد ھمان كه سنگ ھاي ميخواستم تصميم بگيرم كه از كجا شروع كنم كه چشمم به كشوي دراور 

درون شانه ضحاك رو درونش گذاشته بودم كشو بيرون كشيده شده بود و كامL خالي بود ابتدا فكر 
كردم كه حتما سنگ ھا گوشه اي افتاده اند ولي بعد از دو ساعت و نيم وقتي تمام اتاق رو به حالت 

 عادي برگرداندم ھيچ اثري از سنگ ھا پيدا نكردم. 
اپ دويدن و باE آمدن ھانيه از پله ھا بلند شد و من به شكل ناخودآگاه برگشتم و طوري صداي تاپ ت

 ايستادم تا براي پريدن و شيرجه زدن ھانيه بر روي خودم آماده باشم.
 
 

* * * * * * * * * 
 
 

 ھانيه در حالي كه كنار من نشسته بود دوباره پافشاري كرد
اتسو يه جادوگره "" نخير خودم ديدم... داداش باور كن ن  

 اخمھاي ناتسو در ھم رفته بود و دست ھاش رو به سينه گره كرده بود
 " اينطوري نيست كه تو ميگي . يه خورده مودب باش بچه "

 ھانيه جا خورد و من به دفاع از ھانيه توضيح دادم 
صي ھست " نه ناتسو اينطوري فكر نكن ھانيه منظوري نداره لغت جادوگر توي زبان ما صرفا شخ

كه با جادو سر و كار داره و  معاني ديگه اي كه توي زبان ھا و فرھنگ ھاي ديگه ھست شاملش 
نميشه. اينجا جادوگر معناي بدي نداره و در واقع توي ايران خيلي راحت تر از كشور ھاي ديگه 

 مسائل متافيزيكي درك و باور ميشه "
 ناتسو كمي نرم تر شد 

ر و كار ندارم "" به ھر حال من با جادو س  
 ھانيه كه يه جورايي بغض كرده بود ساكت موند دستم رو دورش حلقه كردم و پرسيدم

 " خوب قھرمان كوچولو باEخره تعريف ميكني كه چطوري نجاتم دادي ؟ "
 تمام اثرات غم زدگي از صورتش پاك شد و با خوشحالي گفت

.. "" آره من با ناتسو تماس گرفتم و خودم برگشتم اينجا .  
 ياداوري كردم

 " ولي من نگفتم اين كار رو بكني "
 لحظه اي مكث كرد و با صدايي آرام تر گفت 

 " ولي من يه خواب بد ديدم "
 " اون وقت كي اين خواب رو ديدي؟ "

 لب ھاش رو به ھم فشار داد و بعد از چند لحظه جواب داد 
 " راستش خواب نديدم فقط ديدم "

وي خودش فرو رفته بود  سرش رو بلند كرد تا نگاه موشكافانه اي به ھانيه ناتسو كه تا اون موقع ت
بندازه. مشخص بود كه ھانيه براي شرح دادن اين اتفاق مشكل داره و من كه قبL ھم با اين موضوع 

 روبرو شده بودم ترجيح دادم از توضيح معافش كنم
 " خوب بعد چي شد؟ وقتي برگشتي... "

يد ھانيه دوباره باE پر  
 " آره من اومدم تو خونه و اون مرديكه ك... "
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 به تندي توي حرفش پريدم
 " ھاني فحش نده "

در حالي كه دھانش روي حرف ك متوقف شده بود با چشمھاش به ھر دويمان نگاه كرد و باEخره 
 گفت

 " كله گنده ... " و با نيش باز ادامه داد " آره ميخواستم بگم كله گنده "
با جديت ھانيه رو تشويق به حذف كلمه ھاي بي ادبانه از جمله ھاش ميكردم ولي اينبار مدتي بود كه 

 نتونستم جديتم رو حفظ كنم و جلوي خنده ام رو بگيرم
 " خوب ؟ "

" خLصه پريدم روشو تا ميخورد كتكش زدم آشغال حر... " دوباره متوقف شد . ابروھاي من و 
داشم رو اذيت كرده "ناتسو باE رفت " ھركسي رو كه ... دا  

 ناتسو گفت 
 " وقتي ھيجان زده ميشي خوشم مياد "

 ھانيه با نيش باز تر ادامه داد 
" يه كيسه اي داشت كه ھمش ميخواست دستش رو داخل اون ببره ولي من اون رو ازش گرفتم و 

 اينقدر موھاشو كشيدم كه گريه اش گرفته بود "
اد با خوشحالي و آب و تاب بيشتري ادامه د  

" اون دوتا جنازه ميخواستن بھش كمك كنن ولي اونا ... خوب اونا دوتا جنازه بودن پس ھيچ غلطي 
 نميتونستن بكنن ولي بعد اون كله گندھه يه ... "

 چھره اش در ھم رفت و دستش رو روي شانه اش گذاشت
 " يه چيزي بھم زد كه دردم اومد "

وه اي رنگ و كوچكي بر روي پوست سفيدش جا با پريشاني پيرھنش رو كنار زدم. سوختگي قھ
 خوش كرده بود. 

 " چيزي نيست داداش... ناتسو يه خورده پماد سوختگي بھش كشيد. باور كن اصL درد نداره "
 از بي عرضه گي خودم عصباني بودم

 " بعدش چي شد "
 ھانيه با ترديد گفت 

 " فكر كنم ناتسو سر رسيد و اونا ھم فرار كردن "
ني پرسيدمبا نگرا  

 " چرا ميگي فكر كنم ؟ "
 ناتسو توضيح داد

 " شكه شده بود " با دست نيم اشاره اي به شانه ھانيه كرد " شك الكتريكي "
 كنترلم رو از دست دادم و در حالي كه از عصبانيت دندانھايم به ھم ساييده ميشدند داد زدم

 " گوه خورد مرديكه توله سگ "
 ھانيه نيشش باز شد 

فحش دادي " "داداش  
 اين حرف باعث شد خنده ام بگيره و با حركت سر عذرخواھي كردم.

 " خوب ناتسو ... چرا گذاشتي برن؟ "
 چشماي بادميشو گشاد كرد

" خوب معلومه شما دوتا روي زمين ولو شده بوديد و معلوم نبود چه اتفاقي براتون افتاده وقتي 
 اون طردست رو ديدم خيلي براتون نگران شدم "

 " طردست ؟ منظورت جادوگره؟ "
 سرش رو به طرفين تكان داد

" نه نه اين موضوع به اين سادگي ھا نيست ھر كسي نميتونه جادوگر باشه اونا فقط شبه جادوگر 
 ھستن "

 " خوب اون طردست چه بLيي سر من آورد؟ "
 و با ياداوري اتفاقي كه برام افتاده بود تنم به لرزه افتاد
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ارچ سمي رو توي صورتت پاشيده بود "" گرد يك نوع ق  
 " ولي من داشتم ميمردم "

 لرزش آني بدن ھانيه رو زير دستم حس كردم
 ناتسو شانه باE انداخت

 " نكنه فكر كردي يارو ميخواسته سر به سرت بزاره ؟ "
ن يا " نه ... منظورم اينه كه برونو گفت خوناشام ھا به اين سادگي ھا نمي ميرن مگه اينكه خفه بش

 سرشون ... "
 به خاطر ھانيه نخواستم كه حرفم رو ادامه بدم . ناتسو متوجه شد ولي عمدا حرف من رو ادامه داد

 " سرشون رو قطع كنن ھمينو ميخواستي بگي؟ بس كن اون ديگه بايد اين چيزھا رو بدونه "
 از دستش ناراحت بودم ولي مشخص بود كه اھميت نميده 

از راه ھا ھست در واقع يكي از راه ھاي قطع ارتباط مغز با بدن راه ھاي  " قطع كردن سر فقط يكي
ديگه اي ھم وجود داره مثل ھمون گرد سمي كه روي تو پاشيده شد كه باعث فلج شدن مغز  و در 

 نھايت مرگ ميشه "
 داشتيم به جايي كه عLقه داشتم در موردش بدونم ميرسيديم

. ميدونم كه ربطي به دارو و اين چيزھا نداشت اشكالي نداره " ولي به لطف تو اEن زنده ھستم ..
 اگه بپرسم چطور اين كار رو كردي ؟ "

ھانيه در حالي كه با چشمھاش ناتسو رو مي پاييد و نگران عكس العمل ناتسو بود با آرنجش ضربه 
 اي به من زد و نجوا كرد

 " با جادو "
 ناتسو بعد از چند لحظه سكوت گفت

ود من ھست "" اين توي وج  
 در حالي كه حاE من ھم نگران عكس العمل ناتسو بودم به آرامي پرسيدم 

 " جادو ؟ "
 " آره "

خيلي كنجكاو شده بودم و از طرفي نميخواستم كه ناراحتش كنم . پس چند لحظه اي با خودم كلنجار  
 رفتم و وقتي ناتسو متوجه بي قراري من شد خودش ادامه داد

 
جود بعضي ھا وجود داره كه گاھي ميتونه اونقدر كم يا ضعيف باشه كه حتي خود " جادو فقط تو و

شخص ھم متوجه جادوي درونش نشه ولي بعضي ھا متوجه ميشن و شروع به مھار اون ميكنن... 
 حاE ھركس با توجه به توانايي كه داره ميتونه تردست ... شمن يا جادوگر و ساحره بشه "

رن؟ "" تردست ھا جادوي كمي دا  
" در واقع بيشترشون ندارن و فقط حقه ميزنن اونا از ابزارھاي مختلف براي رسيدن به منظورشون 

 استفاده ميكنن "
 با خودم زمزمه كردم

 " پس واقعا قدرت ھاي جادويي وجود داره "
 با تاكيد گفت

 " نه اونطوري كه ھمه فكر ميكنن "
 بعد از چند لحظه مكث ادامه داد

د ھستند .اصL اينطور نيست كه يك جادوگر دستش رو تكون بده و چيزي به وجود " قدرت ھا محدو
بياره يا روي جارو پرواز كنه و با چھارتا كلمه يه خونه رو غيب كنه. البته من در مورد گذشته ھا 

اطLعات زيادي ندارم افسانه ھاي زيادي از مادرم در مورد جادوگرھاي خيلي بزرگ و قديمي شنيدم 
دونم كدوم واقعي و كدوم دروغ ھست ولي به ھر حال مطمئن ھستم كه توي اين دوره ھيچ كه نمي

 جادوگر قدرتمندي وجود نداره "
 پرسيدم 

 " مادربزرگت ھم يه جادوگر بزرگ نبو...."
 توي حرفم پريد 
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 " ساحره ... اون يك ساحره لعنتي بزرگ و قدرتمند "
 " و ... تو ؟ "

ساسي يك مجسمه شده بود زمزمه كرددر حالي كه صورتش به بي اح  
" من نوه ھمون زنم . اين يك ارث نا خواسته ھست. وقتي من متولد شدم ساحره سياه متوجه اين 
 موضوع شد و سعي كرد من رو قرباني كنه تا جادويي كه درون من بود رو به خودش جذب كنه "

ناتسو در ھم شكست ناتسو به  سكوت پر تنشي بينمون برقرار شد كه با به صدا در آمدن موبايل
 گوشي اش نگاھي انداخت و به سرعت چھره اش تعقير كرد و به ھمون ناتسوي سرزنده تبديل شد. 

 " سLم برونو خيلي منتظر تماست بوديم "
 صداي برونو رو ميشنيدم ايتاليايي صحبت ميكرد و بسيار ھيجان زده بود.ناتسو پاسخ داد

 " Perchè " ؟  
 

نيدن جواب برونو اسپيكر گوشيشو فعال كرد برونو با ھمون ھيجان داد زد ناتسو بعد از ش  
 " رامين؟"

 " سLم برونو "
 با خوشحالي گفت

 " سLم پسر ھمه چي داره درست ميشه . تو كاري كردي كه ھمه رو نجات ميده باور ميكني ؟ "
 با تعجب پرسيدم 

 " من چكار كردم ؟ "
 برونو جواب داد

نايي كه از جنازه ضحاك برداشتي كافيه كه اونا رو نابود كني تا ارتباط بين دو " اون سنگ ھا ھمو
دنيا قطع بشه و كسايي كه توي اتحاد شركت كردند قدرتشون رو از دست ميدن باورت ميشه ؟  به 

 ھمين راحتي "
 آب دھنم رو قورت دادم 

 " اون سنگ ھا رو دزديدن "
دند فرياد زدند برونو و و ناتسو در حالي كه شكه شده بو  

 " چي ؟ "
 " سنگ ھا ... اونا رو ازمون دزديدن "

 و اين بار ھر دو با ھم كلمه ديگري رو فرياد زدند
"Porco Mondo" 

 
 ھانيه خودش رو به من نزديك كرد و نجوا كرد 

 " فكر كنم فحش دادن "
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 فصل ششم :
 

دادناتسو روبرويم نشست و يك استكان خون به دستم   
 " زياد نيست . قبل از اينكه بتونم بيشتر پيدا كنم ھانيه باھام تماس گرفت "

 " تو و ھانيه چي؟ "
 " نگران نباش ما خورديم اين رو واسه تو نگه داشته بوديم "

 " من چقدر بيھوش بودم ؟ "
 ناتسو با بي حالي جواب داد 

 " تقريبا دو شب "
 با نا اميدي گفتم

رسيدن " " پس حتما تا به حال  
" " آره ... حداقل ميدونيم بايد كجا دنبالشون بگرديم. ببينم تو مطمئني كه گفتن تھران؟  

 استكان رو سر كشيدم و روي ميز گذاشتمش
 " شك ندارم... اون روز برا بار دوم بود كه ميشنيدم "

 " منظورت چيه ؟ "
از اينكه خوب گوش داد  جريان صحبت ھاي سرھنگ مشايخ رو با دوستش براش گفتم. ناتسو بعد

 گفت
 " جدي جدي انگاراونجا يه خبرايي ھست "

 " برونو چي گفت ؟ "
" ميخواست ھرچه زودتر برگرده "   

 از خجالت دستھام رو روي صورتم گذاشتم 
 " من ھمه رو نا اميد كردم ... حس خيلي بدي دارم "

ن كار حسابي غافلگيرم كرد. ناتسو دستھام رو از روي صورتم برداشت و توي دست خودش گرفت اي  
" تو كسي رو نا اميد نكردي.اين فقط يك موقعيت خوب ھست كه تو به ھمه ھديه اش كردي . در 

واقع خود تو يك اميد ھستي اگر برونو تو رو پيدا نكرده بود اEن ھمه ما توي فكر يك مرگ پر افتخار 
 بوديم ولي با وجود تو اميدوار به پيروزي ھستيم "

ا حرف ھاش بلكه فشار دستش ھم برام اطمينان بخش بود و ھمزمان تجربه اي جديد در نه تنھ
وجودم شكل گرفت. اشتياقي كور و رميده. انگار تازه داشتم براي اولين بار ناتسو رو مي ديدم 

چشمھا لبھا و بينيش و حتي انحناي گونه ھاش ھمه برام جديد و جذاب شده بود. نميدونم ظاھرم 
ن شده بود كه ناتسو دستش رو عقب كشيد چقدر پريشا  

 " حالت خوبه رامين ؟ "
انگار كه درون خلصه فرو رفته بودم . دست راستم بي اختيار باE اومد و به سمت صورتش جلو 

رفت. چشمھاي ناتسو دستم رو تعقيب كردند و وقتي انگشت ھام صورتش رو حس كردند استخوان 
ديگري نشان نداد.انگشتھامو به آرامي از روي گونه اش فكش كمي تكان خورد ولي عكس العمل 

پايين آوردم و در حالي كه پوست ظريف و ابريشمينش رو زير دستم حس ميكردم نيرويي  جاذبه 
مانند صورت ھامون رو به ھم نزديك كرد اونقدر كه نفسھاي نا منظمش رو روي پوستم حس 

 ميكردم. 
 " من آماده ام "

آمد و باعث شد ھر دومون از جا بپريم و سر پا بايستيم. ھانيه وقتي اين  ھانيه از اتاقش بيرون
 عكس العمل رو از طرف ما ديد گفت

 " واي يعني اينقدر منتظر من بوديد ؟ "
 با دستپاچگي گفتم 

 " نه ... بريم ديگه داره دير ميشه "
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رد حاE ميفھميدم چرا نيم نگاھي به ناتسو انداختم كه داشت به تندي شالش رو روي سرش مرتب ميك
وقتي از كنار ديوار پارك نزديك خونه مان ميگذشتم پسرھا به تندي دست ھاشون رو توي جيبشون 

 ميچپاندن و دختر ھا روسري يا شالشون رو مرتب ميكردن ... واي .......  
 

 
* * * * * * * * * * * 

 
ن راه افتاديم. اخيرا خيلي كم از بعد از اينكه ناتسو موفق شد شش كيسه خون كش بره به سمت تھرا

ماشينم استفاده ميكردم و در كل رانندگي برام خيلي كسل كننده شده بود. ناتسو جلو و ھانيه عقب 
نشسته بود و من مدام حركات ناتسو رو زير نظر داشتم . فكرم خوب كار نميكرد گاھي احساس 

حق ميدادم و حركت ناتسو به سمتم رو حماقت ميكردم و از كارم خجالت ميكشيدم ولي بعد به خودم 
 به خودم ياداوري ميكردم. 

من تا به حال چنين تجربه اي نداشتم اصL چطور اين اتفاق افتاد ؟ من ناتسو رو به چشم يك دوست 
 ... Eمي ديدم ھمين ولي حا 

د و من اين ھانيه .... آره اون باعث شده بود ھانيه عLقه به ناتسو رو توي وجودم شعله ور كرده بو
رو تا به حال تشخيص نمي دادم .در واقع فاصله دوستي و عLقه رو نميشناختم و حاE ديگه در كنار 
ناتسو خيلي معضب شده بودم. ھانيه خيلي زود خوابش برد و از اون به بعد در سكوت شب مشغول 

يكردم كه چطور بايد به رانندگي بودم . نگاه ناتسو بر جاده بود و ھيچ حرفي نميزد. به اين فكر م
اوضاع رو به حالت عادي در بيارم اگر قرار بود اينطوري پيش بره اين وضعيت برام به يك شكنجه 

تمام عيار تبديل ميشد. حرف ھاي زيادي رو توي ذھنم سبك و سنگين ميكردم و مرتب اونا رو 
رفت عوض ميكردم نميدونستم بايد چطور شروع كنم تا اينكه باEخره از زبانم در  

 " معذرت ميخوام "
 ناتسو كه غافلگير شده بود پرسيد 

 " واسه چي؟ "
 اين برام سوال خيلي سختي بود. تته پته كردم

 " من ... نميدونم چي شد دست خودم نبود يه دفعه اتفاق افتاد "
 بعد از چند لحظه مكث گفت

 " يعني اشتباه كردي؟ اEن پشيموني ؟ "
 به تندي جواب دادم 

منظورم اين نبود فقط ..." از طريق آينه ھانيه رو چك كردم " فقط  نمي خواستم ناراحتت " نه نه 
 كنم. اين كارم خودخواھانه بود باور كن دست خودم نبود. قول ميدم كه ديگه .... كه ديگه ... "

 حاE نوبت من بود كه غافلگير بشم ناتسو به سمت من خم شد و صورتم رو بوسيد ....
ون من رو بوسيد ...لعنتي ... ا  

 اعتراف ميكنم كه جنبه اش رو نداشتم و خشكم زده بود 
"مسلمه كه ھنوز دوستيم خودت رو اذيت نكن. اگه ناراحتم ميكرد مطمئن باش مثل بقيه با مشت 

 ميكوبيدم توي دھنت "
ه بعد از اينكه اين حرف رو زد صندليشو كمي خواباند و چشم ھاش رو بست و من ھمچنان خشكم زد

 بود و جاي بوسه ناتسو روي صورتم مورمور ميشد .  
.... 

نزديكي ھاي شھر يزد بوديم كه موبايلم به صدا در اومد و باعث شد ھر دو ھمسفرم از جا بپرند. 
مانيتور موبايلم نشان ميداد كه برونو پشت خط ھست گوشي رو به ناتسو دادم و ازش خواستم 

بعد از مكالمه اي كوتاه به زبان ايتاليايي ناتسو با ناراحتي  جواب بده.( روي جواب دادن نداشتم )
 گوشي رو قطع كرد و به جاده خيره شد. وقتي فھميدم نميخواد چيزي بگه ازش پرسيدم 

 " برونو چي گفت "
 آھي كشيد و جواب داد

 " سفرشون عقب افتاده ... ظاھرا Eزارو گم شده "
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شه ؟"" يعني چي گم شده ؟ مگه بچه ھست كه گم ب  
 سرش رو به طرفين تكان داد

 " برونو فكر ميكنه كه اين كار برادران مورتيس ھست "
 "كيا؟ "

 "ھنري و پل مورتيس"
 " آھا ھمون دوتا برادري كه توي اون اتحاد لعنتي شركت داشتن ؟ "

 " آره "
 " پس اونا تو ايتاليا ھستن؟ "

 " توي رماني برونو و بنيتو اEن بخارست ھستند "
ھم بايد بريم اونجا ؟ " " ما  

 " نه . پيدا كردن اون سنگ ھا خيلي مھم تر ھست. اگه اونا رو از بين ببريم ھمه چيز حل ميشه "
 لحنش حسرت بار بود

" اصL اون لعنتي ھا از كجا فھميده بودن كه سنگ ھا پيش ماست ؟ چرا تا به حال دنبال سنگ ھا 
 نيومده بودند ؟ "

ين رو گفت و خيلي زود ھم به چيزي شك كرد ولي تا خودش نخواد حرف " دفعه قبل برونو ھم ھم
 بزنه بھتره كه نپرسي چون جواب سر باE ميده "

يكي دو ساعت قبل از طلوع خورشيد تھران بوديم و يك راست به نزديكترين ھتل رفتيم. نميتونستيم  
در اتاق بغليشون ساكن شدم. ھمه با ھم اتاق بگيريم ناتسو و ھانيه با ھم اتاق گرفتند و من ھم   

 
 

 * * * * * * * 
 

ھمين كه آفتاب غروب كرد ماشين رو از پاركينگ ھتل بيرون آورده و ھمراه با ناتسو و ھانيه 
شروع به گشت زني كرديم .خيابان ھا پر از پليس و ايست بازرسي بود و تنش در ھر جايي ديده 

ان باورش كنن.ميشد انگار كه ھمه چيزي رو ميدونستن كه نميخو  
ھانيه پرسيد   

 " حاE بايد چكار كنيم؟ "
 ميدونستم جوابم نا اميدانه ھست ولي جواب ديگه اي نداشتم

 " بايد بگرديم "
 " كجا رو؟"
 " نميدونم "
 ناتسو گفت

 " حتما پليس يه چيزايي ميدونه "
 " خوب آره برا چي؟ "

 " شايد بتونم يه اطLعاتي به دست بيارم "
 " چطوري؟ "

 شانه باE انداخت
 " يه سري پرونده رو ميدزدم"

 با ناراحتي گفتم
" اين كار درست نيست اول كه نميخوام توي خطر بيفتي دومم توي فارسي بھتر ھست بگي ... كش 

 برم "
شانه اي باE انداخت و با چھره اي متبسم به خيابان خيره شد. اون شب رو تا صبح بيخودي توي 

سته به ھتل برگشتيم. ھانيه و ناتسو به اتاقشون رفتن و من بعد از اينكه ماشينم خيابان ھا گشتيم و خ
رو به پاركينگ ھتل بردم به سمت ورودي ھتل راه افتادم. دربان كه مردي سالخورده و مودب بود 

 بعد از سLم و خوش آمد گويي گفت
 " آقا لطفا شب ھا بيرون نريد "
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 " براي چي ؟ "
 به تندي گفت
ارت ندارم ما به تمام مسافر ھا اين رو ميگيم متاسفانه خيابان ھاي تھران شب ھا زياد " قصد جس

 امن نيست "
 " شما ميدونيد كدوم قسمت ھا نا امن تر ھست ؟ "

 آه كشيد
" در كل ھيچ جا امن نيست ولي من شنيدم كه توي شھرك طالقاني وضعيت از ھمه جا بدتره مردم 

ان نيستن "حتي توي خانه خودشون ھم در ام  
 " شما ميدونيد مشكل چي ھست ؟ "

 پيرمرد شانه باE انداخت 
" واE چي بگم بعضي ھا ميگن قضيه تروريستي ھست و كار منافق ھاست بعضيا ميگن يه ديوانه 

 زنجيري توي شھر ھست. نه يكي نيست حتما بيشتر ھستن امكان نداره يكي باشه..."
سرشو جلو آورد و زمزمه كرد   

ز من بپرسي ميگم كار دولته ... حتما ميخواستن يه آزمايش ھسته اي بكنن ولي ھمه چي به " اگه ا
 ھم ريخته و حاE نميتونن جلوشو بگيرن "

از استدEلش خنده ام گرفته بود ولي جلوي خودم رو گرفتم و موادبانه تشكر كردم. حداقل حاE يك 
 نشاني دقيقتر داشتم . 
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 فصل ھفتم :
 
 
 

ھنوز دو سه ساعتي مانده بود تا خورشيد غروب كنه ولي با وجود ابر ھاي تيره اي كه در آسمان 
بود مشكلي براي بيرون رفتن نداشتيم. حرف ھاي دربان نگرانم كرده بود. از ناتسو خواستم تا ھانيه 

و من ھم اين كار رو كردم و توي  رو بيدار نكنه و ناتسو ھم ازم خواست تا يك يادداشت براش بذارم.
يادداشت اول از ھانيه عذرخواھي كردم و بعد از اون به عنوان يك برادر بزرگتر تاكيد كردم كه از 

اگه من رو به عنوان برادر بزرگترت قبول  –ھتل بيرون نياد و براي اينكه خيالم راحت بشه جمله 
رو ھم چاشنيش كردم . –داري   

ده بيرون بريم تا دقيقتر ھمه جا رو بررسي كنيم . ناتسو ھم مثل من مدت ھا بود اينبار ميخواستيم پيا
كه در روز روشن از سايه خارج نشده بود و ھر دوتامون ھيجانزده بوديم . بعد از اينكه آدرس رو 
از يك دكه روزنامه فروشي پرسيدم خيلي آرام و گردش كنان به راه افتاديم . ساعت يازده شب بود 

مكان مورد نظرمون رسيديم . شھرك طالقاني . كه به   
اينجا ديگه اثري از پليس نبود ھمه جا كامL در سكوت فرو رفته بود و ھيچ كسي ديده نميشد طوري 

 كه صداي قدم ھايمان در طول خيابان ھا پخش ميشد. ناتسو بعد از كمي بو كشيدن گفت
 " به بوھا دقت كردي ؟ "

 " آره "
شامه "" اينجا پر از خونا  

 " ولي ھيچ كدوم نزديك نيستن "
 "بايد آماده باشيم .  پات چطوره ؟ "

 پامو زمين كوبيدم 
 " از قبلش ھم بھتر شده . بو از اين طرف مياد "

از خيابان به يك كوچه نسبتا تاريك پيچيدم و وقتي به وسط ھاي كوچه رسيده بوديم ناگھان در دوتا 
گري جلوي ما قرار داشت باز شد و چند مرد مسلح به چاقو و از خانه ھا كه يكي پشت سر ما و دي

چماق از خانه ھا بيرون ريختند  و ما رو محاصره كردند. ناتسو به تندي نيزه اش رو از آستر 
كاپشنش بيرون كشيد و بعد از كشيدنش به دو سمت كه باعث ميشد طولش دو برابر بشه و 

طرف نمايان ميكرد آماده حمله شد اين كار رو اينقدر  چرخاندنش از وسط كه تيغه ھاي تيز رو در دو
سريع انجام داد كه ھمه شان لحظه اي شكه شدند  بازوي ناتسو رو گرفتم تا حمله نكنه مسلما ھيچ 

 كدوم از اون مردھا خوناشام نبودند
مد شخصي كه مسن تر از بقيه به نظر ميرسيد در حالي كه نيم نگاھي به نيزه داشت يك قدم جلوتر آ

 و پرسيد
 " اينجا چكار ميكنيد ؟ "

 صداش خشن و كينه توزانه بود 
 " فقط داريم رد ميشيم "

 انگار از قبل جوابش رو آماه كرده بود گفت
 " اين رو كه ميبينم . پرسيدم اينجا چكار ميكنيد ؟ "

 دست ناتسو رو رھا كردم و به مرد نزديك شدم 
چه خبره و چرا مردم ميميرن " " كار مھمي داريم ... بايد بفھميم اينجا  

 نگاه پرسش گرانه ناتسو رو پشت سرم احساس كردم. مرد مسن پرسيد
 " تو پليس ھستي؟ "

 " نه ... مگه شما پليس ھستيد ؟ "
 " نه ... ولي اينجا محله ماست شما چي ؟ "

 لحنم رو كمي صميمي تر كردم 
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ا از شيراز اومديم ... اEن ديگه ھيچ جا " اين مسئله ربطي به يك محله يا حتي يك شھر نداره . م
 امن نيست "

 زمزمه اي در بين جمع شروع شد مرد دندان قروچه اي كرد و گفت
"من بھتون ميگم چه خبره ... يك مشت قاتل راه افتادن و دارن مردم رو ميكشن و ما حدس ميزنيم 

 كه شما دوتا ھم از اونھا ھستيد "
جويي بود معلوم بود كه زخم خورده ھست من ھم از اين  چشمھاش پر از كينه و عطش انتقام

 موضوع استفاده كردم 
" برادر من كشته شده ... ما داغ ديده ھستيم .اگه يكي از عزيزان شما كشته ميشد مينشستيد و ھيچ 

 كاري نميكرديد؟ "
 فرياد كشيد

و بگيرن ""  پسر من ھم مرده. ھمه كساني كه اينجا ھستند ميخوان انتقام عزيزاشون ر  
 " احساستون رو درك ميكنم و از صميم قلب متاسفم ولي ... شما حريف اونھا نميشيد "

 يكي از مرداني كه پشت سرمون ايستاده بود گفت
" ما خودمون ميدونيم .... ميدونيم كه اونھا دراكوE ھستند ولي برامون مھم نيست... ھيچكس ديگه 

 اي نبايد بميره "
رد كه به نظر سرگروه ميومد دستش رو بلند كرد و كم كم ھمه ساكت شدند زمزمه ھا شدت گرفت م  

 " ما از پسشون بر نميايم ... اونوقت شما بر ميايد ؟ چطور؟ چه فرقي بين ما و شما ھست؟ "
 با تاكيد گفتم

" اوE اسلحه ھاي ما واقعي ھستند " ھمزمان به چند نفري كه كارد آشپزخانه در دست داشتند 
دم كه باعث شد اخمھاشون توي ھم بره و تا حدودي دسته ھاي زرد و قھوه اي كاردھا رو اشاره كر

 مخفي كردند 
 " ثانيا ما براي اين كار آموزش ديديم و تجربه Eزم رو داريم ... باور كنيد كه براي خودتون ميگم "

 قمه نيم متري خودش رو جلوي صورتم گرفت
نه من انتقام پسرم رو ميگيرم "" برام مھم نيست كه حريفشون ميشم يا   

با حركتي سريع كه براي يك انسان معمولي قابل ديد نيست قمه رو از دستش در آوردم و قبل از 
 اينكه كسي درك كنه كه چه اتفاقي افتاد اون رو برگرداندم 

اشيد " حاE كه اينطوره حداقل بيشتر مراقب باشيد و آموزش ببينيد ... در ھر حال اميدوارم موفق ب
 ... ما بايد بريم "

 مرد كه ھمچنان شكه بود آرام قمه رو از دستم گرفت و پرسيد 
 " ميخوايد تھران بمونيد ؟ "

 " ممكنه "
 با دست به خانه ھايي كه از اونھا بيرون آمده بودند اشاره كرد و گفت 

 " اگه خواستيد ميتونيد مھمان ما باشيد ... و به ما كمك كنيد "
اي زدم لبخند دوستانه  

 " ممنون . شايد يك وقت ديگه ... ھدفمون يكي ھست پس بعيد نيست باز ھم ھمديگه رو ببينيم "
سري تكان داد و بي ھيچ حرفي برگشت بعضي ھاشون ھنوز مشكوك بودند و قانع نشده بودند ولي با 

تند و به ديدن نيزه ناتسو و حركت سريع من عLقه اي به اعتراض كردن نداشتند و يكي يكي برگش
 سمت درھايي كه ھمچنان باز بود رفتند تا باز كمين كنند .

دوباره راه افتاديم و بو رو تعقيب كرديم ناتسو نيزه اش رو ھمچنان به دست گرفته و آماده حمله 
بود. به چھره مسممش نگاه كردم و سعي كردم به خودم بقبوEنم اين دختر دوست داشتني كه از اون 

اي ھميشه در كنارم خواھد بود. ناتسو كه سنگيني نگاھم رو حس كرده بود سر دنيا اومده بر
صورتش رو يكباره به سمت من برگرداند و باعث شد كه با دستپاچگي لبخند بزنم ولي ناتسو نخنديد 
. اون بازومو چنگ زد و من رو به كناري كشيد تا ھر دومون پشت يكي از اون سطل زباله ھايي كه 

برقي ھست پنھان بشيم. ناتسو كنار گوشم زمزمه كرد شبيه كLه بابا   
 " حواست كجاست ؟ ... اونجا رو ببين "
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به آخر خيابان چشم انداختم ولي چيزي نمي ديدم به ھر حال به قدرت بينايي ناتسو ايمان داشتم . از 
ن در حالي كه اينكه اينقدر احمقانه رفتار كرده بودم احساس بدي داشتم. بعد از چند دقيقه پيكر دو ز

به سمت ما حركت ميكردند نمايان شد.ھر دوشون آرايش غليظ و اغراق آميزي داشتند و در حالي كه 
به ھم چسبيده بودند با ترس و لرز و آرام قدم بر ميداشتند. ھيچكدوم از اونھا خوناشام نبودند ولي 

تظر بمانيم. يكي از زنھا در بويي كه ھمراه با نسيم از پشت سرشان ميامد باعث شد كه سر جايمان من
 گوش ديگري ھيس ھيس كرد

 " مگه نگفتي خونش نزديكه ؟ "
 " ديگه چيزي نمونده تندتر راه بيا "

صداي تق تق پاشنه ھاي كفششان بلند تر و تندتر شد و كمك كرد تا موقعيت دو خوناشامي كه در 
 پشت سرشان در حال تعقيب آنھا بودند رو تشخيص بدم

ا معلوم كه ما رو توي خونش راه بده ؟ "" اصL از كج  
 " معلومه كه راه ميده دوتامون قراره مفت و مجاني باھاش باشيم حتما قبول ميكنه "

 " اگه تنھا نبود چي ؟ "
 شانه باE انداخت

 " فقط كار ما زياد ميشه "
 " خوب پول ميده؟ "

چقدر خطرناكه ؟ "" خفه شو يك وقت اسم پول رو نياري ھا ميدوني شب بيرون موندن   
خوناشام ھا نزديكتر شدند و درون نور قرار گرفتند يك زن و مرد جوان و تقريبا سي ساله كه ھر 

كدام باEي يك و ھشتاد قدشون بود و مثل گربه با احتياط و بي سر و صدا حركت ميكردند.  از برق 
يكتر آمدند مرد سري عرقي كه روي صورتشون نشسته بود معلوم بود كه حسابي تشنه ھستند.نزد

 تكان داد و ھر دو نفر با ھم حمله كردند .
شمشيرھايي رو كه به سختي زير لباسم جاسازيشون كرده بودم بيرون كشيدم و ھمراه با ناتسو از 
مخفيگاھمون بيرون پريديم . يكي از زنھا با ديدن ما جيغي كشيد و كيفش از دستش افتاد. دو جين 

سائل پيشگيري كننده بھداشتي از كيفش بيرون ريخت و ھمزمان خوناشام لوازم آرايشي به ھمراه و
زن پاشو روي رژ لبھا گذاشت و محكم زمين خورد كه باعث شد خوناشام مرد ھم براي كمك به 

ھمراھش توقف كنه. زنھا در حالي كه به واسطه پاشنه بلند كفش ھايشان خيلي احمقانه و مسخره 
شدند . خوناشام ھا با حالتي عصبي روبروي ما ايستادند و دو شمشير  ميدويدند جيغ كشان از ما دور

 بلند سامورايي در دستشون ظاھر شد كه اصL نفھميدم اونھا رو از كجا در آوردند .
به صورت خودكار من به سمت خوناشام مرد دويدم و ناتسو ھم با زنه روبرو شد. اعتماد به نفس 

ر يك لحظه شمشيرش رو در ھوا چرخاند و با سرعت خيره درون چشم ھاي حريفھم موج ميزد و د
كننده اي به قصد ضربه زدن به سرم پايين آورد ضربه اش رو به سختي دفاع كردم ولي خوناشام 

فرصتي به من نداد و سريعا ضربه ديگري به سمت بازوي دست چپم روانه كرد كه باز ھم دفاع كردم 
دفاع كردن كمتر ميشد طوري كه يكي از ظربه ھاش  و باز حمله كرد و ھر بار سرعت من براي

زخمي سطحي رو بر روي پاي چپم پديد آورد. ميدونستم كه اينطوري نميتونم طاقت بيارم پس عقب 
پريدم تا ھم استراحت كوتاھي كرده باشم و ھم از سLمت ناتسو مطمئن شم . ناتسو ھم وضعيتي بھتر 

چاEك بود ولي حريفش ھم از نظر قد و ھم از نظر مھارت از من نداشت با وجودي كه بسيار سريع و 
 يك سر و گردن از او باEتر بود .

مرد ھم كه مثل من نيم نگاھي به مبارزه ديگر داشت با لبخند مغرورانه اي به سمتم اومد و با 
چرخشي مبارزه  رو ادامه داد حركاتش ھيچ تفاوتي با قھرمانان فيلم ھاي رزمي نداشت.تمام ضربه 
 ھاش سريع و خشن و ھدفمند بودند و فقط به قصد قطع كردن سر و دست و پاھام فرود مي آمدند.

ضربه اي بسيار سريع به سمت گردنم روانه كرد كه براي دفاع كردنش به قدر كافي وقت نداشتم و 
اجبارا خودم رو عقب كشيدم و از پشت زمين خودم. مرد با فريادي از سر پيروزي شمشيرش رو با 

دت پايين آورد در آخرين لحظه ھر دو شمشيرم رو به شكل ضربدري جلوي صورتم گرفتم و باز ش
ھم موفق به دفاع شدم خوناشام كه كLفه شده بود با عصبانيت ضربه ديگري با شدت بيشتر از كنار 

به شمشيرھام زد و از اونجايي كه من روي زمين بودم و بيشتر تمركزم رو بر روي بلند شدن 
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ه بودم به قدر كافي دستھام دور قبضه محكم نبودند و ھر دو شمشيرم از دستھام خارج شدند و گذاشت
 چندين متر دورتر از ما روي زمين افتادند.

اينبار عLقه نداشت با خوشحالي كردن وقت رو تلف كنه و به سرعت دوباره آماده ضربه زدن شد  
ضربه اي رو بين پاھاش زدم طوري كه نيم متر  ولي من پيشدستي كردم و با كف پا و با تمام توانم

از زمين بلند شد و با صورت كنار من روي زمين افتاد از فرصت استفاده كردم  سر پا ايستادم و لگد 
ديگري به دستش زدم تا اونم مثل من خلع سLح بشه بي ھيچ مقاومتي شمشير از دستش رھا با 

 صداي جرينگ جرينگ گوشه اي افتاد. 
ھر دو دستش رو بين پاھاش گذاشت و در حالي كه نفسش باE نميامد روي زمين به خودش خوناشام 
 ميپيچيد. 

حاE من بايد ھرچه زودتر كار رو تمام ميكردم ولي با ديدن وضعيت وخيم ناتسو تعقير عقيده دادم 
خالي  نيزه از دستش افتاده بود و در حالي كه گوشه اي گير افتاده بود از ضربه ھاي حريفش جا

ميكرد. به سرعت به طرف زن كه پشتش به من بود دويدم و بعد از اينكه موھاشو در دست گرفتم به 
گوشه اي پرتش كردم مرد با ديدن اين صحنه فريادي كشيد و سر پا ايستاد و ناتسو ھم به سمت نيزه 

خواستم دوباره از اش دويد تا اون رو برداره. به طرف حريفم كه لنگ لنگان به سمتم ميامد دويدم مي
ھمون ضربه اي كه به گروگان گير زده بودم استفاده كنم ولي مرد دستم رو خوند و از سر راھم كنار 
رفت و با چرخشي پاي كشيده اش رو باE آورد و به پشت سرم ضربه زد . ضربه آنچنان شديد نبود 

ي دنگ دنگ شمشير و نيزه ولي حاE ميدونستم كه بدون شمشير ھم به خوبي قبل مبارزه ميكنه صدا
ناتسو و حريفش بلند شد از طرف ديگه پچ پچ ھايي كه در منازل اطراف بود داشت خطرناك ميشد 

 اونھا ميخواستند با پليس تماس بگيرن . 
خوناشام در حركتي غافلگير كننده به ھوا پريد و ضربه اي چنان محكم به سينه ام زد كه وقتي از 

سر و صدا از سينه ام خارج شد و به شدت به ديوار پشت سرم برخورد  زمين كنده ميشدم نفسم با
 كردم .

در طرف ديگر ناتسو از پشت روي گردن حريفش پريده بود و در حالي كه موھاشو ميكشيد مشغول 
گاز گرفتن شانه اش بود زن مرتب جيغ ميكشيد و دور خودش ميچرخيد تا بتونه ناتسو رو گير بندازه 

ده بود .كه البته بي فاي  
خوناشام با ديدن اين صحنه با عصبانيت فريادي كشيد و به سمت اونھا دويد و مشت محكمي به كمر 
ناتسو زد كه باعث شد نفسش بند بياد و بر روي زمين بيفته . خشم و كينه در وجودم گر گرفت اون 

پا ايستادم و  حق نداشت كه ناتسو رو بزنه احساس ميكردم مغزم داره منفجر ميشه . به سرعت سر
با قدرتي كه حس انتقام جويي درونم رو تحريك ميكرد به سمتشون دويدم مرد متوجه شد و برگشت 

تا باھام روبرو بشه و قبل از اينكه بھش برسم پاشو باE آورد و با كف پا ضربه اي به شكمم زد ولي 
خوناشام رو زمين زدم  ضربه اش نميتونست حس انتقام جويي درونم رو متوقف كنه  . به كمك بدنم

 و روي سينه اش نشستم دستھام رو مشت كردم و به نوبت و چكش وار توي سر و صورتش كوبيدم 
 " چي ميخواي از جون شوھرم تو رو خدا ولش كن "

انتظار چنين لحن ملتمسانه اي رو نداشتم و از ضربه زدن دست كشيدم . حريف ناتسو به شكم روي 
در حالي كه زانوي پاي راستش رو روي كمر زن گذاشته بود موھاش رو  زمين افتاده بود و ناتسو

توي دست ھاش گرفته بود و سرش رو باE نگه داشته بود. صدايم اينقدر كينه توزانه و وحشي بود 
 كه خودمم از لحنم جا خوردم 

 " بقيتون كجا ھستند ؟ "
 جواب داد

 " كدوم بقيه ؟"
ري به صورت ھمسرش كه حاE كامL بي حال شده بود ناتسو موھاشو كشيد و من ھم مشت ديگ

 كوبيدم. زن به يكباره ضجه زد
 " آقا تو رو خدا نزنش تو رو جون عزيزت نزنش. بخدا من از ھيچي خبر ندارم "

تا به حال كسي اينطور به من التماس نكرده بود ناتسو ھم مثل من خشكش زده بود اطمينان داشتم 
به ھر حال اونھا قاتل بودند و نبايد كوتاه ميامدمكه فيلم بازي نميكنه ولي   

 " مردم رو ميكشيد و انتظار بخشش ھم داريد ؟ "
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 زن زار زد 
" به خدا تا حاE كسي رو نكشتيم ما ھميشه تشنه ھستيم و فقط چند تا زخم كوچيك به آدمھا ميزنيم 

نطوري بشيم؟ بخدا ما آدمكش فقط اونقدر كه از تشنگي نميريم آخه تقصير ما چيه كه خدا خواسته اي
 نيستيم  "

ناتسو نتوانست در مقابل ھق ھق و گريه زن مقاومت كند و از روي بدنش بلند شد و من ھم كنار 
رفتم تا زوج خوناشام ھمديگه رو نوازش كنن و من و ناتسو ھم در دو طرفشون ھمانطور منگ 

ستم كه بايد چه عكس العملي نشان نشسته بوديم و تماشا ميكرديم حال غريبي بود اصL نمي دون
بدھم. احساس ميكردم كه اونھا فقط قرباني ھستند. صداي ماشين ھاي پليس كم كم به ما نزديك ميشد 

 ھمراه با ناتسو كمكشون كرديم تا از زمين بلند شوند
 " ببينم شما حالت خوبه ؟ "

 مرد ناله كرد
 " سرم داره ميتركه "

ي داريد كه بتونيم اونجا مخفي شيم ؟ "" پليس داره مياد اين طرف جاي  
 تنھا اشاره اي كرد و ھمراه با ھمسرش راه افتادند

ناتسو خيلي سريع اسلحه و روسري ھاشون رو از روي زمين برداشت و من ھم سراغ شمشيرھاي 
 خودم رفتم و پشت سر زن و شوھر راه افتاديم.

 
 

 
  * *  * * * * * * *  

 
 

ستمال مرطوب خون روي صورت ھمسرش رو پاك ميكرد ھر از گاھي با مھتاب در حالي كه با يك د
نگاھي غضبناك ھم به بررسي ما ميپرداخت و زير لب بر عالم و آدم لعنت ميفرستاد. خانه آنھا بسيار 

كوچك بود مبلماني در كار نبود و بايد روي موكت مينشستيم و تنھا تزئين اتاقي كه در اون نشسته 
ھارده اينچ و چند شمشير آويزان به ديوار بود .بوديم يك تلوزيون چ  

 آرش كه متوجه نگاه ھاي كنجكاوانه ناتسو شده بود به آرامي دست ھمسرش رو كنار زد و گفت
" اينجا ھميشه اينطوري نبوده ... از وقتي كه اين بL سرمون اومد ديگه ھيچكدوم نميتونستيم سر 

پرداخت ميكرديم. تازه اجاره ھمين خونه ھم ھست تنھا  كار بريم و كلي قسط و بدھي داشتيم كه بايد
كاري كه ميتونيم انجام بديم آموزش كنگفو ھست كه اونم چون فقط شبھا و در يك نوبت انجامش 

 ميديم درآمد زيادي نداره "
 پرسيدم

 
 " شما ھر دوتون مربي كاراته ھستيد ؟ "

 تصحيح كرد
 " كاراته نه كنگفو "

ش به ھمراه ماھيچه ھاي سفت و Eستيك مانندش رو به ياد آوردم بدن سخت و انعطاف پذير  
 " احتماE حرفه اي ھستيد درسته؟ "

 شانه اي باE انداخت 
 " قبل از اينكه اين بL سرمون بياد عضو تيم ملي بودم "

 مھتاب لبريز از غرور گفت
 " آرش قھرمان آسيا ھست "

كرد و دوباره به ياد تشنگيشان افتادم .بطري فلزي  و با دستاني لرزان عرق روي پيشاني اش را پاك
رو از جيبم در آوردم و جلوشون گذاشتم و ناتسو ھم يك بطري شيشه اي و مشجر به دست مھتاب 

 داد و بعد از چند لحظه  كه چشمھاي گرد شده  ھر دوشون به بطري ھا بود باEخره آرش پرسيد
س اين ھمه خون رو از كجا آورديد ؟ "" اينھا خون ھستند ؟ اگه شما آدم نميكشيد پ  
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 اينبار نوبت من بود كه شانه باE بيندازم 
 " تا به حال توي بيمارستان كيسه خون نديديد ؟ "

دھانشون از تعجب باز مونده . حاE كه ديگه اون كينه و غضبي كه قبL در چھرشون بود از بين 
ده بودند. ديگه به نظرم ترسناك نميامدند رفته و جاي خودشون رو به دو صورت كنجكاو و ساده دا

بلكه بر عكس  اونھا زوجي بلند قامت خوش تيپ و با چھره اي دوست داشتني بودند در چشمھاشون 
 سادگي و گرمي موج ميزد .

 " چقدرش رو ميتونيم برداريم ؟ "
 ناتسو جواب داد 

 " ما تشنه نيستيم ھمش مال شما فقط بطري ھا رو برگردونيد "
به ھم انداختند و دوباره چشم ھاشون به سمت بطري ھا برگشت آرش در حالي كه آب دھانش  نگاھي

 رو قورت ميداد گفت
 " تا به حال نشده بود كه بيشتر از چند قطره خون بخوريم "

 تشويقشون كردم
 " پس منتظر چي ھستيد ؟"

ا سر به ھمسرش آرش بطري بطري من رو برداشت و چند قطره از اون رو امتحان كرد و بعد ب
 عLمت تاييد داد و ھردوشون خيلي سريع بطريھا رو تا ته سر كشيدند آرش با ھيجان گفت

 " واي احساس ميكنم ميتونم پرواز كنم "
مھتاب زير لب تشكري سريع كرد و بلند شد تا بطري ھا رو به آشپزخانه ببره و اونھا رو بشوره. 

 ناتسو ھم ايستاد و گفت 
به زخمش بندازم "" ميرم يه نگاھي   

 و پشت سر مھتاب به آشپزخانه رفت.  از آرش پرسيدم
 " چه اتفاقي براتون افتاد ؟ چي شد كه تبديل به خوناشام شديد؟ "

 آرش در حالي كه اخم ميكرد آھي كشيد و با ناراحتي جواب داد 
 " تصادف كرديم  ... ما رو بردند به بيمارستان و خون بھمون تزريق كردند ..."

سط حرفش پريدم و  
 " چي ؟ يعني ميخواي بگي توي بيمارستان خون اشتباھي بھتون تزريق كردن ؟ "

 حاE ميفھميدم كه چرا وقتي گفتم از كيسه ھاي خون تغذيه ميكنيم اينقدر متعجب شدند
 با سر تاييد كرد

ھمه  " آره ... ھمون شب توي بيمارستان شروع شد . خيلي وحشتناك بود ھمه بدنم درد ميكرد
 مسكن ھا بي فايده بودند البته بعد از يك مدت درد از بين رفت و بعد تشنگي شروع شد و ... "

 آب دھانش رو قورت داد و سرش رو پايين انداخت 
 " وقتي ته مونده خون يه پسره كه دستش با شيشه بريده بود رو خوردم فھميدم چه اتفاقي افتاده "

نجواگونه ادامه داد اشك توي چشمھاش جمع شد و با صدايي  
" مھتاب حامله بود و بعد از تصادف فكر ميكردم كه حتمي بچه آسيب ديده ولي اينطور نبود دخترم 
صحيح و سالم بود ما خيلي خوشحال بوديم ولي  بعد از اينكه اون خون ھاي لعنتي رو به ما تزريق 

ات تقصير من بود بايد بيشتر كردند دخترم  ....  " دستھاشو روي صورتش گذاشت " ھمه اين اتفاق
 دقت ميكردم اگه اينقدر با سرعت زياد رانندگي نميكردم "

 مھتاب كه از آشپزخانه برگشته بود دستش رو روي شانه آرش گذاشت 
 " اين تقصير تو نيست عزيزم قبL ھم در موردش حرف زديم "

 
 ناتسو كنارم نشست و من ھم به قصد عوض كردن جو پرسيدم 

؟ ظاھرا غير از شما خوناشام ھاي ديگه اي ھم اين اطراف ھستند " " بقيه چي  
 آرش در حالي كه بطري ھا رو از ھمسرش ميگرفت و به ما بر مي گرداند جواب داد 

" آره ھست گاھي وقت ھا اونا رو ميبينيم ولي باھاشون كاري نداريم ... اونا ضعيف ھستند نميتونن 
مدت ديگه اھميت نميدن . قصي القلب ميشن و مثل آب خوردن خودشون رو كنترل كنن و بعد از يك 

 آدم ميكشن "
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 باEخره مھم ترين سوال رو پرسيدم  
 " تا به حال بين اوناي ديگه يك سياه پوست نديديد؟ "

 بعد از كمي سكوت و چند نگاه پرسشگرانه اي كه به ھم انداختد مھتاب جواب داد
ش رو بخوايد ھر روز كه ميگذره تعداد خوناشام ھا بيشتر " شايد ديده باشيم شايد ھم نه . راست

 ميشه ... ميشه بپرسم كه چطور اين اتفاق براي شما افتاد ؟ "
ناتسو به تندي خودش رو جمع كرد و با حركت سرش جواب منفي داد . چشمھاي زن و شوھر به 

ا ما صادق و روراست سمت من برگشتند يه جورايي نا مردي بود اگر من ھم جواب نميدادم اونھا ب
 بودند 

 " يك خفاش گازم گرفت "
برام جالب بود كه ھيچ كدوم تعجب نكردند و اين اولين بار بود كه كسي اين مساله رو خيلي راحت و 
با بي خيالي مي پذيرفت. نگاھي به ساعت انداختم و متوجه شدم اگر زودتر بر نگرديم قبل از روشن 

  شدن ھوا نميتونيم به ھتل برسيم
 " ميخوام باھاتون يه معامله اي بكنم "

 كمي مكث كردم و وقتي از اينكه بپرسند (چه معامله اي؟) نا اميد شدم ادامه دادم 
" شما به ما كمك كنيد تا مخفيانه بقيه خوناشام ھايي كه اين اطراف و ھرجاي ديگه اي كه شما ازش 

مدت خون مورد نيازتون رو تامين ميكنيم  مطلع ھستيد رو ببينيم و ما ھم عLوه بر اينكه توي اين
 يادتون ميديم كه چطور ميتونيد بدون اينكه كسي رو بكشيد ھميشه خون در دسترستون باشه "

 نگاه سريعي به ھم انداختن و به ھمون سرعت جواب دادن
 " قبوله "

 مھتاب كه كمي از جواب سريع و متفق القول خودشون خجالت كشيده بود با كمرويي گفت
" باور كنيد كه خيلي سخته ھميشه گرسنه باشيد و ھميشه نگران وعده بعدي غذاتون باشيد كه بايد 

 از كجا پيدا كنيد "
 خيالش رو راحت كردم

 " نگران نباش دركتون ميكنيم "
 شماره ھامون رو رد و بدل كرديم و آماده رفتن شديم كه فكر ديگري ھم به نظرم رسيد 

ھم آموزش ميديد ؟ "" راستي ...  شما خصوصي   
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ھشتم :فصل   
 
 

در آسانسور باز شد و ھانيه در حالي كه اخم كرده بود دست به سينه منتظر ايستاده بود. ميخواستم 
دستم رو كه دور ناتسو حلقه كرده بودم بردارم ولي ديگه دير شده بود. اخم ھانيه جاي خودش رو به 

و بعد از چند لحظه چشم ھاش رو به سمت باE چرخوند و به سمت اتاقش غافلگيري و شگفتي داد 
 برگشت و در ھمون حال غرغر ميكرد

" رفتن خوشگزروني . ميخواستن من رو دك كنن آره ديگه بچه مزاحمه . اصL من كيم ديگه ؟ ا ا ا 
 ا حاE داداشم كم رو ھست اين ناتسوي آب زير كاه رو نميگي ؟ "

ردن ھانيه اصL كار سخت و وقت گيري نبود ولي در عوض شب بعد خيلي زودتر دلجويي و راضي ك
از ما بيدار و آماده بيرون رفتن شد . ناتسو ھمه چيز رو براش تعريف كرده بود و ھانيه ھم نسبت به 
اين موضوع به شكل عجيبي خوشحال و ھيجان زده بود. بعد از تھيه لباس ھاي ورزشي و مناسب  

رش و مھتاب حركت كرديم .به سمت خانه آ  
 

* * * * * * * * * * 
 

تگرگ به شدت روي سقف سوله مي باريد و سر و صداي بلندي ايجاد ميكرد . مكاني كه آرش و 
مھتاب براي آموزش دادن به ما انتخاب كرده بودند كم نور و با امكاناتي بسيار محدود بود. تاتامي 

سيماني داشت. جعبه ھاي كوچك و بزرگ ھر جايي  فقط چھار متر مربع بود و بقيه سوله سطحي
ديده ميشد و حتي اگر آرش توضيح ھم نميداد كامL مشخص بود كه درون يك انبار ھستيم كه البته 

 متعلق به مربي ھاي جديدمون نبود.
آرش و مھتاب بسيار سختگيرانه باھامون كار ميكردند مھتاب با ناتسو و ھانيه كار ميكرد و آرش به 

موزش ميداد. اون شب با توجه به باران و تگرگي كه بي امان ميباريد فرصت بيرون رفتن رو من آ
 از دست داديم و دو شب بعد ھم اوضاع به ھمين شكل بود. 

 " حواست رو جمع كن "
آرش دوباره چوبش رو عقب برد و آماده حمله شد ھر دوشون اساتيد حرفه اي و با تجربه اي بودند 

كم و كاست به ما آموزش ميدادند و سرعت يادگيري ما ھم نسبتا خوب بود . ھانيه و صادقانه و بي 
مثل يك ژيمناست مرتبا پشتك وارو ميزد و به اين سمت و اون سمت مي پريد و گاھي اونقدر اين كار 
رو سريع انجام ميداد كه خودش ھم ذوق زده ميشد. ناتسو ديگه از اون روش ھميشگي و حلقه وار 

اش استفاده نميكرد بسيار تند و تيزتر از قبل شده بود و طوري نيزه اش رو سريع و تكراري 
ميچرخوند كه ديدنش ممكن نبود .خود من ھم مرتبا در حال پيشرفت بودم و اين موضوع رو با تمام 

وجود احساس ميكردم ضربه ھام دقيقتر و قويتر شده بودند و ديگه موقع ضربه زدن به اجسام 
م نميشد. حاE ديگه از پاھام بيشتر از دستھام استفاده ميكردم آرش سختگيرانه اين سخت مچ دستم خ

استايل جديد رو در بدنم جا ميانداخت و مدام ياداوري ميكرد  پاھا خيلي قويتر و كارآمدتر از دست ھا 
 ھستند. 

 " خيلي خوب برا امشب كافيه " 
ر كرده بودم و وقتي ديدم كه ھمه برگشتن و به اين رو آرش يا مھتاب نگفتند و در واقع من اظھار نظ

 من نگاه كردن با كمي خجالت زدگي  ادامه دادم
 " ما بايد برگرديم به ھتل "

ھمه به ساعت كوچكي كه روي ديوار نصب شده بود نگاه كردند و با سر تاييد كردن. ھانيه در حالي 
 كه دست مھتاب روي شانه اش بود گفت 

نيومده "" ولي ھنوز بارون بند   
 " چه فرقي ميكنه ؟ قراره با ماشين بريم "
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 " منظورم اينه كه تو آسمون اينقدر ابر ھست كه وسط ظھر ھم ميتونيم به ھتل برگرديم "
 مھتاب براي بار پنجاھم ھانيه رو بوسيد و گفت

 " حق با اونه "
ت دادن دخترشون مھتاب و آرش عLقه شديدي به ھانيه نشون ميدادن كه احتماE به خاطر از دس

 بود. آرش گفت
 " من و مھتاب با ھم صحبت كرديم و ھر دومون دوست داريم كه بيايد پيش ما "

نگاھي محبت آميز به ھانيه كرد و ھانيه ھم با لبخندي جوابش رو داد ميدونستم كه از محبت ھاي 
ھانيه چنين صبري  شديد و پشت سر ھم اونھا كLفه شده ولي به خوبي بردباري به خرج ميداد كه از

واقعا بعيد بود . كمي مكث كردم پيشنھادشون وسوسه ام كرده بود در واقع پول زيادي برام نمونده 
بود و ھتلي كه در اون اتاق گرفته بوديم به شدت گران بود. با وجودي كه در دلم چيز ديگه اي 

 ميخواستم گفتم
به شما زحمت داديم " " نه ممنون نميخوايم مزاحم شما بشيم ھمينجوريشم خيلي  

 مھتاب گفت
"زحمت؟ شما واسه ما جز رحمت چيزي نداشتيد برا آموزش ھا پول خوبي به ما داديد و غذامون رو 

 تامين كرديد اين حداقل كاري ھست كه ما ميتونيم براتون انجام بديم "
 آرش تاييد كنان حرف ھاي ھمسرش رو ادامه داد 

ي زياد ھست . اگر قبول كنيد لطف بزرگي در حقمون كرديد خيلي " در ضمن فاصله ھتل تا اينجا خيل
وقت ھست كه ما ديگه با ھيچكس معاشرت نداريم . شما كه خودتون وضعيت خونه ما رو ديديد يكي 
از اتاقھا كامL خالي و بي استفاده ھست دخترھا ميتونن اونجا بخوابن و من و تو ھم توي اون يكي 

 اتاق "
لم قند آب ميشد باز ھم تعارف تيكه پاره كردم با وجودي كه توي د  

 " آخه اينطوري بده اصL معلوم نيست كه كار ما توي اين شھر چقدر طول بكشه "
 مھتاب ھانيه رو به خودش چسبوند و گفت

" اصL مھم نيست خيلي وقته كه تنھا شديم و از ھمه فراري ھستيم . حداقل شما مثل خودمون 
كنيد"ھستيد و ما رو درك مي   

 در حالي كه از چشم ھاي نا اميد و لب و لوچه آويزان ھانيه خنده ام گرفته بود گفتم
 " ما ھم خوشحال ميشيم كه با شما يك جا باشيم"

حد اقل اينطوري روزھا بيشتر ميتونستم ناتسو رو ببينم ھر چند كه تنھا شدن باھاش ديگه محتمل 
 نبود.ناتسو گلوشو صاف كرد

نظر من و ھانيه رو ھم خواستي بگو " " خوب اگه يه وقت  
 تا جايي كه تونستم لبخند عذرخواھانه اي زدم و پرسيدم 

 " نظر تو چيه ؟ "
 ناتسو چشمكي زد و گفت 

 " قبوله "
ھمه نگاه ھا به سمت ھانيه برگشت و ھانيه ھم بعد از اينكه صورت ھاي مشتاق آرش و مھتاب رو 

ا مطمئن گفتبررسي كرد با لبخندي زوركي و صدايي ن  
 " خوشحال ميشم "

 و نتيجه اين حرفش يك بوسه ديگر از طرف مھتاب بود. خيالم راحت شد ...
واي اين اولين باري بود كه جايي دعوت ميشدم و اونو بدون ھيچ كمرويي مي پذيرفتم و قرار بود  

 مھمان كساني بشيم كه چند شب پيش به قصد كشت ھمديگه رو زده بوديم ...
تره ما بريم وسايلمون رو از ھتل بياريم و تسويه حساب كنيم " " خوب بھ  

 رو به ناتسو پرسيدم
 " چقدر آذوقه واسمون مونده ؟ "

 ھنوز ھم برام سخت بود كه مستقيما از خون اسم ببرم
 " برا يك شب ديگه كفاف ميده ولي بعد از اون بايد حتما يه فكري بكنيم "

 خطاب به آرش و مھتاب گفتم
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برگشتيم ميريم دنبال غذا "" وقتي   
 ھر دو با ھم سر تكان دادند 

 " عاليه "
 
 

* * * * * * * * * 
 
 

 
ساعت تقريبا ھشت صبح و ھوا ظاھرا سرد بود. باران و برفي در كار نبود ولي ابرھاي تيره رنگ 

از  مثل يك سقف بي روزن آسمان رو پوشانده بودند. خيابان ھا بسيار خلوت بود و مردم بسيار كمي
خانه بيرون زده بودند . من به ھمراه آرش و ھانيه وارد پارك شديم و به سمت چند جواني كه در 
وسط پارك در حال ورزش كردن بودند راه افتاديم . تعدادشون شش نفر بود و براي پايين آوردن 

 ريسك بايد اونھا رو از ھم جدا ميكرديم 
 . 

ماشينم روشن نميشه يه كمكي ميكنيد ھلش بديم؟"" صبح به خير ..... شرمنده ھر كار ميكنم   
 ھمگي ھمه با ھم راه افتادند به تندي گفتم 

 " نه نه سه نفرتون كافي ھست مزاحم بقيه نميشم "
نگاھي به ھم انداختند و بعد از چند تعارف كوتاه سه نفر به ھمراه ما از پارك خارج شدند. يكيشون 

فاصله اي كه به نظر خودش كافي بود تا صداشو نشنويم در كه مرد چھارشانه و بلند قدي بود در 
 گوش رفيقش زمزمه كرد 

 " سروش اينھا چرا اين شكلي ھستند ؟ "
 " چه شكلي ؟ "

" ببينشون .. ھر سه تاشون ... يه جوري ھستن ... انگار ھزار ساله كه آفتاب به پوستشون نخورده 
" 
رو بشنوي پس سرعتم رو زياد كردم و با اشاره جالب نيست وقتي حرف ھايي كه پشت سرت ميزنن  

 به ماشينم كه در جايي مناسب براي ھدفمون پاركش كرده بودم گفتم 
 " ھمينه " 

 سوييچ رو به دست ھانيه دادم و خودم كنار بقيه ايستادم مردي كه ظاھرا اسمش سروش بود گفت
 " بھتر نيست خودتون پشت ماشين بشينيد ؟ "

 با صداي آرام گفتم 
 " اگه مونا بفھمه كه به خاطر بچه بودنش بھش شك كرديد حسابي دلخور ميشه "

 بعد از اون دست چپم رو در حالي كه باندپيچي اش كرده بودم از جيبم در آوردم 
 "من ھم كه با اين دست نميتونم رانندگي كنم "

 ھمه نگاھشون به سمت آرش برگشت . به تندي توضيح دادم
قب افتادست "" اون داداشمه ... ع  

آرش حسابي جا خورد خودم ھم خنده ام گرفته بود و براي اينكه خنده ام رو به چيز ديگري ربط بدم 
 به تندي گفتم

" راستش رو بخوايد رانندمون ھمونه " به سمت آرش برگشتم و با صداي بلند گفتم "ببين من 
 دستم درد ميكنه به آقايون كمك كن "

تكون نخورد .مرد قوي ھيكل گفت آرش با درك موقعيت از جاش   
 " نيازي نيست بزار راحت باشه "

وقتي ھر سه تاشون رو برگردوندن تا ماشيني رو كه ترمز دستي اش كشيده شده بود رو ھل بدن به 
سرعت سه تا پس گردني به سبك بنيتو حوالشون كردم و ھر سه با فاصله زماني كمي بر روي زمين 

م يكيشون رو كول كرديم و پشت درخت ھاي كنار پياده رو برديم وقتي افتادند .خيلي سريع ھر كدو
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رومو برگردوندم تا نفر آخر رو بيارم ھانيه رو ديدم كه نفر سوم رو روي شانه اش انداخته و داره 
 به سمت ما مياد. به از اينكه مرد بي ھوش رو روي زمين گذاشت پرسيد

 " چرا به من گفتي مونا ؟ "
 آرش ھم گفت

ن كه خوبه به من گفت عقب افتاده "" اي  
ولي من ھمچنان داشتم با تعجب به ھانيه نگاه ميكردم. ھيكل مردي كه ھانيه اون رو آورده بود 
تقريبا سه  چھار برابر ھيكل خودش بود و ديدن اين صحنه خيلي برام عجيب بود . وقتي ھانيه 

رو در آورد و گفت  متوجه موضوع شد به شكل اقراق آميزي ترق و تروق انگشتھاش  
 "اي بابا داداش اين كه چيزي نبود "  

 تاكيد كنان گفتم 
 " ديگه ھيچ وقت اين كار رو نكن"

 ھانيه با تعجب به انگشت ھاش نگاه كرد و گفت 
 " ولي من خيلي اين كار رو ميكنم. كار بديه ؟ "

 " انگشت ھات رو نميگم منظورم اينه كه ديگه چيزاي سنگين بلند نكن "
انيه كه خيالش راحت شده بود گفتھ  

 " نه داداش اونقدرا ھم سنگين نبود "
 با جديت گفتم 

 " فرقي نميكنه "
 آرش در طرفداري از ھانيه گفت

 " اي بابا اذيتش نكن درسته كه بچه ھست ولي اونم از خودمونه "
 و چشمكي به ھانيه زد
 " زورش زياد شده "

كه ھيچكدوممون قدرت بدنيمون بعد از تبديل زياد شده باشه " نه آرش اينطور نيست من فكر نميكنم 
" 

 قبل از اينكه چيزي بگه خطاب به ھر دوشون گفتم 
 " در واقع از وقتي كه اين اتفاق برامون افتاده يه انرژي كاذب توي بدنمون به وجود اومده "

 ھانيه پرسيد 
 " انرژي كاذب چيه ؟ "

 " يه چيزي شبيه دوپينگ "
 آرش گفت 

وقتي يكي دوپينگ ميكنه قدرتش زياد نميشه در واقع فكر ميكنه كه اينطوري شده و اگه كار بيش " 
 از حد سنگيني انجام بده ماھيچه ھاشون آسيب ميبينه و بعضي وقتا ھم پاره ميشه "

 اضافه كردم 
 " و بعضي وقتھا آسيب ھايي ميبينن كه تا آخر عمرشون درمان نميشه "

 آرش گفت 
ا مثل دوپينگه"" يعني واقع  

" آره تا به حال توجه نكردي وقتي كار سنگيني انجام ميدي ماھيچه ھات تا چند روز متزلزل ميشن 
 و دستھات ميلرزن ؟ "

 اخم كرد 
 " درسته "

 دستھام رو به ھم كوبيدم 
 " خيلي خوب ديگه بيايد كارمون رو شروع كنيم تا كسي نديدتمون "

 آرش اعتراض كرد 
رقي با قبل داره ما ھم آدما رو بيھوش ميكرديم و چند قطره ... "" آخه اين چه ف  

 وقتي سرنگ ھا رو از داخل جيبم در آوردم گفت 
 " اوه .. چرا تا به حال به عقل خودم نرسيده بود ؟ "
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 با خنده گفتم 
 " خوب معلومه تو عقب افتاده ھستي "

 آستين نفر اول رو باE زدم 
كمي سوراخ كن اگه خون زيادي بيرون ريخت مشكلي نيست كه يه " اول با نوك سوزن پوستش رو 

مقدار خون ازش بگيريم ولي اگه خون زيادي بيرون نزد اين نشون ميده كه طرف كم خون ھست و 
 بھتره كاري به كارش نداشته باشيم "

ناتسو و مھتاب سر رسيدند وناتسو وقتي ديد كه ھنوز كارمون تمام نشده يك سرنگ از جيبش در 
 آورد

 " عجله كنيد پسرا چقدر طولش ميديد "
 پرسيدم 

 " از اون سه تا خون گرفتيد ؟ "
 مھتاب جواب داد 
 " از دوتاشون " 

 " ولي به نظر ميرسه كه اين سه تا ھيچ كدوم كمبود خون ندارن "
 ھانيه بين حرف ھامون پريد 
 " چرا به من گفتي مونا ؟ "

 شانه اي باE انداختم
سم واقعيت رو نگم. اونھا قيافمون رو ديدند اگه يه وقت بخوان برن پيش پليس حد " ترجيح دادم ا

 اقل اسمي از ما ندارن "
 ھانيه صورتش در ھم رفت 

 " اسم خالم مونا ھست "
 " واي ببخشيد قول ميدم دفعه بعد به يه اسم ديگه صدات كنم "

 مھتاب گفت
اين موارد رسيدگي كنه " " اين روزھا سر پليس شلوغ تر از اينه كه بخواد به  

ورزشكارھا رو در حالت نشسته و  كنار ھمديگه به ديوار تكيه داديم و يك پتو روشون انداختيم تا 
 سرما نخورند . مھتاب سر تكان داد

 " خيلي خوشم مياد ... ديگه اصL از اين كارم احساس بدي ندارم "
 سري به تاييد تكان دادم 

ديگه ممكنه كسي ما رو اينجا ببينه .آقا آرش با بقيه بريد خونه من " حق با تو ھست . خيلي خوب 
 يه كار كوچيك دارم كه بايد انجام بدم "

 " چه كاري ؟ "
 " چيز خاصي نيست شما بريد من زود ميام "

 ناتسو نگاھي مشكوك به من انداخت و آخر سر گفت 
 " يك وقت اينجا نموني " 

 " نه نگران نباش مگه ديوونم؟ "
تسو سري تكان دادنا   

 " خيلي خوب مواظب خودت باش "
يكي ديگه از اون لبخندھاي دوست داشتني رو نثارم كرد و ھمراه با بقيه راه افتاد . ريه ام رو از ھوا 

پر كردم و قدم زنان داخل كوچه اي رفتم كه به يك خيابان باEتر وصل ميشد. باران نم نم شروع به 
ورتم رو نوازش ميكرد. ھرچند كه نيم ساعت بعد ھمون نسيم تبديل به باريدن كرد و نسيم مLيمي ص

طوفان شد ولي به ھر حال در اون لحظه داشتم حسابي ازش لذت ميبردم. جلوي ديوار نوشته اي كه 
مربوط به تاكسي تلفني ميشد ايستادم و موبايلم رو بيرون آوردم ولي وقتي متوجه شدم كه شارژ  

گندم لعنتي فرستادم و به دنبال يك نفر كه بتونه راھنمايم كنه راه افتادم.  گوشي تمام شده بر شانس  
 

 * * * * * * 
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تقريبا ساعت يك بعد از نصف شب بود كه به خانه آرش و مھتاب رسيدم و ھمينكه انگشتم رو روي 
 زنگ گذاشتم در باز شد و ناتسو بيرون پريد. با پريشان حالي سر تا پامو نگاه كرد پرسيد 

 " چه اتفاقي برات افتاده؟"
 چھره اش مضطرب بود
 "ھيچي چطور مگه ؟"
 با صداي بلندتري گفت

 " تا حاE كجا بودي ؟ "
 به گوسفندي كه معصومانه كنارم ايستاده بود اشاره كردم

 " ميخواستم اين رو بخرم "
 " يعني اتفاقي برات نيفتاده ؟ "

 " معلومه كه نه "
يكباره سيلي محكمي حواله صورتم كرد. در حالي كه ھاج و واج به صورت ناتسو در ھم رفت و به 

 ناتسو نگاه ميكردم با عصبانيت گفت 
" چطور ميتوني اينھمه بيخيال و بي مسئوليت باشي ؟ از صبح تا اEن غيبت زده بود و حاE با يك 

 گوسفند برگشتي و ميگي به خاطر اين بوده؟ "
به لكنت افتادم چشمھام داشتند از حدقه در ميومدن و  

" آره . به خاطر خونش . با وجود اين آرش و مھتاب ديگه ھيچوقت گرسنه نميمونن . فقط كارا اون 
 طوري كه ميخواستم پيش نرفت به خاطر ھمينم طول كشيد "

" پس چرا صبح نگفتي كه داري كجا ميري ؟ چرا ميخواستي تنھا بري ؟ "    
ن پول گوسفند رو بدم خودت كه ميدوني وضعشون " اگه با ھم ميرفتيم آرش نمي گذاشت م

 چطوريه"
 جيغ كشيد

 " چرا موبايلت رو خاموش كرده بودي ؟ "
ديدن ناتسو توي اون وضعيت برام سخت بود. دلم نميخواست به خاطر من اذيت شه. با لحني كه 

كجا بايد سعي ميكردم آرام باشه توضيح دادم كه شارژ گوشيم تمام شده بود و نميدونستم كه از 
 گوسفند بگيرم ولي ناتسو ھنوز قانع نشده بود و در حالي كه كم كم صداش بغض آلود ميشد پرسيد 

 " چرا اينقدر طولش دادي ؟ چرا اينقدر دير اومدي ؟ "
" مجبور بودم پرسون پرسون دنبال جايي كه گوسفند داشته باشه بگردم و اصL نميدونستم كه 

برھا ھم به خاطر باد و طوفان تكه تكه شدند و مجبور شدم يه جايي پناه اينقدر از اينجا دور ھست . ا
بگيرم و تا تاريك شدن ھوا صبر كنم . به خاطر گوسفند نميتونستم بدوم و بايد صبر ميكردم كه يك 

 ماشين سر برسه و بتونم باھاش برگردم "
چند بار دستش رو صورتش در ھم رفته و اشك توي چشمھاش جمع شده بود.با ترديد و دو دلي 

مشت كرد و باE آورد و در حالي كه مشخص بود درگيري سختي با خودش داره مشت آرامي به 
 سينه ام زد و يكباره زير گريه زد 

 " ديگه ھيچوقت اين كار رو با من نكن "
 حسابي از خودم متنفر شدم به خاطر يك حماقت اشك ناتسو رو در آورده بودم

ھيچوقت تكرار نميشه . قول ميدم تكرار نشه "" معذرت ميخوام . ديگه   
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 فصل نھم :
 
 

 " خودشه ؟ "
 با ناراحتي سر تكان دادم 

 " نه "
 آرش اصرار كرد

" بيشتر دقت كن تو كه ميگي چشم ھات ضعيف شدن اEنم ھوا تاريكه و اون يارو ھم كه سياه پوست 
 ھست "

وتاه ھست و خيلي ھم Eغرتره در ضمن اون تازه تبديل " مطمئنم كه اشتباه نميكنم اين قدش خيلي ك
 شده "

 اخم كرد
 " از كجا ميدوني؟ "

 اشاره كردم
 " خودت ببين "

مرد ھنوز نمي خواست قبول كنه كه يك خوناشام ھست و در حالي كه بارھا از كنار جسد نيمه 
دوباره نفريني زير لب مي متLشي شده يك گربه رد ميشد باز ھم بر مي گشت و با اكراه بو ميكشيد و 

كرد و بر مي گشت ولي باز ھم نمي توانست نسبت به خون گربه بي تفاوت باشه. داشبورد رو باز 
كردم و ظرف شيشه اي كوچكي رو از داخلش برداشتم و پياده شدم آرش در حالي كه مي دونست 

 جوابم چي ھست باز ھم ياداوري كرد .
ت "" اون شيشه آخرين جيره من و تو ھس  

 " براي ما گير آوردن خون سخت نيست "
به طرف مرد رفتم و ھمينكه اون متوجه من شد روشو برگرداند و طوري كه انگار از Eشه حالش به 
ھم ميخوره به راھش ادامه داد ولي ھنوز دو قدم ھم بر نداشته بود كه ايستاد و در حالي كه ھمچنان 

رو حس كرده بود  پشت به من بود ھوا رو بو كشيد اون بوي من  
 " امشب ھمه چي بوي خاصي گرفته اينطور نيست ؟ "

 برگشت و با اخم سر تا پاي من رو نگاه كرد
 " منظورت چيه آقا ؟ "

به گربه اي كه تاير يك اتومبيل از روي شكمش رد شده بود اشاره كردم و چيزي نگفتم مرد مسير 
د و بعد از اينكه آب دھانش رو قورت داد پرسيددستم رو دنبال كرد و چند لحظه اي به جنازه خيره ش  

 " شما ھم بوشو احساس ميكنيد ؟ "
 سر تكان دادم 

 " آره ... فقط تو نيستي "
 " چرا ؟ ... مگه اون گربه چجوري بوده كه خونش اينقدر بوي  ... "

 كمكش كردم 
 " بوي اشتھا آوري داره ؟ "

ي مطمئن شد دستش نمي ندازم قبول كردنگاھي از سر تعجبي ساختگي به من انداخت و وقت  
 " آره بوي خيلي خوبي داره "

 " مشكل از گربه يا خونش نيست اونا عادي ھستن من و تو ھستيم كه غير عادي شديم "
 سرش رو با ناراحتي تكان داد 

 " آره حدس ميزدم ... يه بيماري رواني "
ه بوي خيلي خوبي داره "" نه ... اين نه يك بيماري رواني ھست و نه خون اون گرب  

www.takbook.com



 52 

نگران شد و ترسيد كه شايد من ازش حرف بيرون كشيده بودم حتما تا به حال با شكارچي ھاي 
خوناشام روبرو شده بود . دستم رو داخل جيبم بردم و در حالي كه عقب ميرفت چشمھاش گرد شده 

 بود 
 " خون گربه در مقابل اين يكي ھيچي نيست "

كشيدم و به دستش دادم و در حالي كه بر ميگشتم پيشنھاد كردم ظرف رو از جيبم بيرون   
" بھتره خانوادت رو در جريان بزاري بعدشم بري پيش يه دكتر اگه اينكارو نكني ممكنه به ھر كسي 

 صدمه بزني"
دلم ميخواست بيشتر از اين كمكش كنم ولي ميدونستم كه اون فقط يكي از ده ھا خوناشامي ھست كه 

رھا و سرگردان شده اند . سوار ماشين شدم و بعد از اينكه حركت كردم رو به آرش  توي اين شھر
 گفتم

 " من بوي ديگه اي اين اطراف حس نميكنم "
 آرش به نشانه مثبت سر تكون داد 

" تنھا كسي كه اين اطراف ديده بودمش ھمون پسر واكسيه بود... اين يكي رو ھم كه شانسي پيدا 
 كرديم "

فتم با ناراحتي گ  
 " سه ھفته گذشته و ھنوز به ھيچ جا نرسيديم " 
 " نا اميد نباش ... برگرديم يا باز ھم بگرديم ؟ "

 " اين نزديكي ھا انتقال خون ھست ؟ "
 كمي فكر كرد و باEخره گفت 

 " آره بلوار كشاورز "
 ماشين و روشن كردم و با بي حوصلگي گفتم 
ميگي ميشناسم "" طوري اسم ميبري انگار من جايي رو كه   

 با ترديد گفت 
 " واسه چي پرسيدي ؟ اEن ساعت چھار صبحه ... ته خيابان بپيچ سمت چپ "

 " من از خون گوسفند خوشم نمياد ...  "
بعد از بيست دقيقه به ساختمان انتقال خون رسيديم و بعد از اينكه پياده شديم متوجه شديم كه تنھا 

حالي كه چند كيسه خون در دست داشتند از اتومبيلي پياده شدند و نيستيم . سه خوناشام ديگه ھم در 
 به سمت ساختمان دويدند. آرش نا باورانه گفت

 " معلومه دارن چكار ميكنن ؟ اومدن خون بدزدن يا اھدا كنن ؟ "
 ھيجان زده گفتم 

ديم و خون " اونا اينقدر عجله دارن كه متوجه ما نشدن . خدا رو شكر كه اون تازه خوناشام رو دي
 رو بھش دادم "

 آرش با تعجب به من نگاه كرد با سر اشاره كردم 
 " پسره كه آخر از ھمه ھست يكي از دزدايي ھست كه دنبالش بوديم "

 " واي چه شانسي ... ولي چرا دارن اون كيسه ھاي خون رو با خودشون داخل ميبرن ؟ "
 نا باورانه گفتم

وش كردي خودت چطور تبديل شدي ؟ اون خون ھا قاطي داره " يعني ھنوز متوجه نشدي ؟ ... فرام
 ميخوان جاشونو با كيسه ھاي معمولي عوض كنن "

 چشمھاش از وحشت گرد شد 
 " چرا ؟ "

" اگه تعقيبشون كنيم ھم ميتونيم بفھميم چرا اين كار رو ميكنن و ھم اينكه سنگھا و ھمدستش رو 
برونو از خوشحالي بال در مياره "پيدا ميكنيم . ايول با يه تير دوتا نشون .   

 آرش سرش رو با گيجي تكان داد 
" يعني اون يك اشتباه نبوده ؟" صورتش يك باره منقبض و خطرناك شد و از بين دندان ھاي به ھم 

 چفت شده اش غريد "  يعني اونھا دخترم  رو كشتن ؟ " 
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رفته بود . براي تعقيب كردن  خشم چشم ھاشو كور كرده بود و قبل از اينكه بتونم جلوشو بگيرم
ديگه دير شده بود و حاE تنھا كاري كه بايد ميكردم اين بود كه جلوي آرش رو بگيرم تا به پسره 

آسيب نزنه . از ديوار باE رفتم و از پنجره اي كه قبL باز شده بود داخل شدم اولين چيزي كه نظرم 
غلط زنان از سمتي به سمت ديگر ميرفت و  رو جلب كرد سر قطع شده يكي از خوناشام ھا بود كه

 صداي برخورد شمشيرھا و فرياد ھاي خشمگين آرش ھم به از ھمان نزديكي ھا ميامد. 
شمشيرھامو بيرون كشيدم و وارد راھرو شدم از بدن بي سري كه روي زمين افتاده بود خون 

ه شده بود در ديگري در چسبناكي به آرامي بيرون مي ريخت. ھمه جا پر از خون و كيسه ھاي پار
راھرو با صداي بلندي ( واسه من گوشخراش ) خرد شد و خوناشام باريك اندامي به پشت روي 

زمين افتاد آرش از اتاق بيرون آمد و بدون معطلي حمله كرد ھر چند خوناشام به نظر ورزيده ميامد 
ه ھربارزمين خورده و و به سرعت ضربات آرش رو دفع ميكرد ولي ضربه ھا اونقدر سنگين بود ك

 يا به عقب رانده ميشد فقط يك معجزه Eزم بود كه از پس آرش بر بياد و يا حداقل فرار كنه. 
به سرعت حواسم رو متمركز كردم و به دنبال نفر سوم ھمه جا رو زير نظر گرفتم و متوجه شدم كه 

واستم پسره رو بكشم و اون پسر زياد ھم دور نيست و در واقع درست پشت سرم قرار داره. نميخ
فقط جلو پريدم و گردنم رو از چاقوي تيز و بلندش دور نگه داشتم . ھمين كه رومو برگرداندم 

نوجوان با ديدن چھره من حسابي جا خورد شمشيرھامو غLف كردم و شريرانه ترين لبخندي رو كه 
 ميتونستم روي لبم آوردم. 

ند من شرورتر بود ولي در اون لحظه به خوبي ميشد ھر چند كه چشمھاي پسره ده ھا برابر از لبخ
ترس رو توي صورتش خوند احتماE داشت به اين فكر ميكرد كه من چطور ھنوز زنده ام و اونو پيدا 
كردم. آرش با فرياد گوشخراشي سر حريفش رو از تنش جدا كرد و روشو برگردوند تا كار نفر آخر 

بود يك قدم عقب رفت و با ترس و لرز چاقوشو باE رو يكسره كنه پسر كه خشم آرش رو ديده 
گرفت. خواستم جلوي آرش رو بگيرم كه اين يكي رو واسه من زنده نگه داره ولي لزومي نداشت 

اون با ديدن سن و سال پسره به شك افتاده بود ولي من ... واقعا چرا من بعضي وقت ھا اينقدر 
 سنگ دل ميشدم ؟ 

 " دوباره به ھم رسيديم "
ودم ھم از صداي خشك و بي روحم متعجب شدم چه برسه به پسره كه حاE چشمھاش ھر طرفي رو خ

 به دنبال يك راه فرار جستجو ميكرد.
 " اون سنگ ھا كجاست ؟ "

 آب دھانش رو قورت داد
 " نمي دونم "

 " اون دوستت چي ؟ اين رو ھم نمي دوني ؟ "
 " نه"

م عقب رفت و پشتش به ديوار چسبيد. لعنت... من واقعا يك قدم ديگر به جلو برداشتم و پسر يك گا
اون لحظه از ترسي كه در وجودش انداخته بودم لذت مي بردم و احساس ميكردم ميتونم ترسش رو 

 كنترل كنم 
" اين جوابي نيست كه من منتظر شنيدنش بودم خيلي بد شانسي اگه واقعا ندوني اون سنگ ھا كجا 

 ھستن "
خودش گرفته بود و طوري ميلرزيد كه شك داشتم بتونه اون رو نگه داره .  چاقوشو ھمچنان جلوي

حاE ديگه كمي دلم براش ميسوخت ولي چيزي رو كه گفته بودم بايد عملي ميكردم واE ھرگز دستم 
به سنگ ھا نميرسيد پس احساسات رو از سرم بيرون كردم و خودم ھم نفھميدم دقيقا كي دستش رو 

وي زمين افتاد آرش پشت سرم حركتي كرد شكستم پسر باجيغ ر  
 " رامين ؟ "

 بھش اھميت ندادم كنار دزد سنگھا زانو زدم و موھاشو توي دستم گرفتم
 " ھنوز ھم دوست نداري بگي ؟ "

تنھا چيزي كه از اون لحظه توي ذھنم مودنده فقط خشم افسار گسيخته بود احساس ميكردم اگر دلم 
خودم آتش بزنم ولي وقتي كه دستھاي سردي رو روي صورتم حس  بخواد ميتونم دنيا رو با خشم

كردم ھوشياري جاي خودش رو به زور توي سرم باز كرد و بعد از اون حس كنجكاوي باعث شد كه 
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از چيزاي ناراحت كننده غافل بشم . دنيا پيش چشمھام كم كم رنگ گرفت و متوجه چھره وحشت زده 
به آرامي پرسيدم آرش در چند سانتيمتري صورتم شدم .  

 " نكنه ميخواي من رو ببوسي ؟ " 
 عقب كشيد و با نفسي عميق روي زمين ولو شد و ھمراه با ھم يك سوال رو پرسيديم

 " معلوم ھست تو چته ؟ "
 " معلوم ھست تو چته ؟ "

 آرش ناله اي كرد و به ديوار تكيه داد . با ناراحتي گفتم
جا بريم احتماE اين ساختمون يه نگھباني چيزي داره "" مگه خونه خالته ؟ پاشو بايد از اين  

 با بي حالي جواب داد
 " توي تھران ديگه كسي واسه نگھباني كشيك نمي ده مگه اينكه پول خونشون رو بھشون بدي "

 شانه اي باE انداختم
 " خوب چه بھتر اينطوري حسابي وقت داريم از پسره حرف بكشيم "

ه يكباره باE پريد و شق و رق روي پاھاش ايستاد دوباره صورتش ھمين كه اين حرف رو زدم ب
 خنده دار شده بود. نا باورانه گفت

" اون بدبخت كه تمام جرم ھاي عالم رو گردن گرفت فقط كم مونده بود بگه من بن Eدن ھستم و 
 خLص "

ھم پيچيد. چند  چشمھاش روي دست راستم ثابت شد و وقتي كه به دستم نگاه كردم دل و روده ام به
طره مو بين انگشتھام پيچيده شده بود و قسمت ھايي ھم با چيزي كه به نظرم پوست سر بود ھمراه 

 با خون مزين شده بود. دستم رو طوري كه انگار يك عقرب روي اون ديده باشم تكان دادم 
 " پسره كجاست "

 آرش كLفه شده بود
ھست خودت طوري موھاشو كشيدي كه گردنش  " اي بابا تو معلوم ھست چي ميگي؟ توي راھرو

 شكست "
 وحشت زده فرياد زدم 

 " مرد ؟ "
 " نخير زندست منتھا ديگه حسابي نا كار شده "

 " ميشه ازش حرف كشيد ؟ "
 چشاش گشاد شد

" نخير پاك عقلش رو از دست داده ... من اEن اسم تمام ايل و تبارش به اضافه شماره كفششون رو 
ا بيا بريم ھوا داره روشن ميشه "دارم تو رو خد  

گيج شده بودم ولي تصميم گرفتم به آرش اعتماد كنم البته عLقه اي ھم به ديدن دست گلي كه به آب 
 داده بودم نداشتم پس فقط ياداوري كردم

 " چند لحظه صبركن يادت رفته واسه چي اومديم اينجا ؟ "  
 
 

 * * *  * * * * * * * * 
 

 با ناراحتي گفتم
 " تو از كجا ميدوني اون راستش رو گفته ؟ "
 آرش توي چشم ھام خيره شد و با تاكيد گفت 

" اون دروغ نمي گفت ... اگه كسي موھاي من رو ھمراه با پوست ذره ذره از سرم جدا كنه و 
طوري آروم گردنم رو بشكنه كه تمام لحظات درد رو به كاملي حس كنم وصداي خورد شدن مھره 

وشم رو پر كنه حاضرم تمام جرم ھاي دنيا رو گردن بگيرم تا دست از سرم برداره ولي ھاي گردنم گ
 اون گردن نگرفت ... "
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آرش در حالي اين حرف ھا رو ميزد كه در نگاھش دوگانگي فاحشي وجود داشت و نميتوانست 
از  تصميم بگيره كه در مورد من چطور فكر كنه از طرفي خودش ھم در خشم و انتقام ميسوخت و

 طرفي ديگر روش بازجويي من به مزاجش خوش نيامده بود. 
 " آرش من متوجه نبودم ... نمي فھميدم دارم چكار ميكنم "

در حالي كه ھمچنان به من خيره شده بود چند ثانيه اي رو در سكوت گذرانديم تا اينكه با صدايي 
 خسته گفت

ر حقه و اينطوري كساني رو كه ھمچين " مي دونم كه ھمينطور ھست ... ميدونم كه انتقام من ب
جنايتي رو انجام ميدن به سزاشون ميرسونم ولي ... تو چي ؟ اين سنگ ھا واقعا چقدر ارزش دارن 

 ؟ "
 

 مثل خودش توي چشمھاش زل زدم و قاطعانه تر از آرش گفتم
اونھا بود از بين " اگر اون سنگھا رو پيدا نكنيم و از بين نبريم ميليون ھا كودك كه دختر تو يكي از 

ميرن و يا به كنسرو خون تبديل ميشن ... فقط كافيه چنين دنيايي رو توي ذھنت مجسم كني ... 
دنيايي كه انسان ھا ھمون طور كه حيوانات رو پرورش ميدادن و از گوشتشون استفاده ميكردن 

فكر كني ... تو خوناشام ھا ھم از انسان ھا استفاده كنند . كافيه به خانواده خودت و ھمسرت 
ميخواي انتقام دخترت رو بگيري كه قبL مرده و من ميخوام جلوي مرگ كساني رو بگيرم كه ھنوز 

 زنده اند "
حالت تدافعي و اخمي كه روي صورتش نشسته بود كمرنگ شد و بعد از چند لحظه ھمراه با يك آه 

 طوEني گفت 
بود " اون بچه براي ما ھمه چيز بود و  " حق با تو ھست ولي رامين ... " صداش بغض آلود شده

 فقط فرزندمون نبود "
 " ھمه بچه ھا براي پدر و مادرھاشون ھمه چيز ھستند ... به من كمك ميكني ؟ "

سري به نشانه مثبت تكان داد و از در حياط وارد ساختمان خانه اش شد . پشت سرش ناتسو از در 
با اخم اطرافش رو بررسي كرد و بعد از اون در حالي  بيرون اومد و وارد حياط  شد . چند دقيقه اي

كه يك دسته علف جلوي دھان گوسفند گرفته بود كنارم نشست .سوالي كه اين روزھا زياد ازش مي 
 پرسيدم رو تكرار كردم

 " از برونو خبري نشد ؟ "
 سرش رو به نشانه منفي تكان داد

ھست كه ازش بي خبريم " " فكر نمي كني كه اين خيلي عجيبه ؟ اEن بيست روز  
" اون پير مرد ھمينطوري ھست بار آخر كه ايتاليا رو ترك كرد بعد از پنج سال يك دفعه با بنيتو 

 تماس گرفت تا وقتي كه نياز نباشه تماس نميگيره ببينم ... "
 به ديوار ھاي حياط اشاره كرد

دان ميمونه "" چرا توي ايران ديوارھا اينقدر بلند ھست ؟  يه جورايي مثل زن  
ميدونستم كه داره با اين سوال مقدمه حرف اصليش رو ميچينه پس با شانه باE انداختن تشويقش 
كردم سريع تر سر اصل مطلب بره . لب پايينش رو آرام گزيد و در حالي كه از بوي گوسفند انتقاد 

 ميكرد باEخره پاي حرف اصلي خودش رو وسط كشيد  
ر گير بياري ؟ تو كه اينھمه طولش دادي ... "" نميشد يه گوسفند تميزت  

 نگاھش رو از من دزديد " معذرت ميخوام "
 وانمود كردم كه متعجب شده ام و گفتم

 " ولي اين كه ديالوگ من بود ... منظورم اينه كه من ميخواستم بگم معذرت ميخوام "
 خنديد و در حالي كه روي زمين مينشست به من تكيه داد 

ه معذرت بخواه "" اشكال ندار  
 

 * * * * * * * * 
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ھانيه از اينكه موفق شده بود ھمراه با ما بياد خيلي خوشحال بود. نتوانسته بودم كه جلوشو بگيرم و 
حاE ھمه با ھم به سمت محلي در اطراف تھران ميرفتيم كه آرش ما رو به اون سمت ھدايت ميكرد 

 .براي بار دھم پرسيدم 
اومديم ؟ يعني اون سياھپوسته و بقيه واقعا اينجا ھستن ؟ " " آرش مطمئني كه درست  

 آرش كه اين بار ھمانند دفعات قبل با اطمينان جواب داد 
 " آره ... بايد ھمين دور و برا باشه "

 " آخه اينجا كه چيزي نيست حتي بوي ھيچ خوناشامي رو حس نميكنم "
 سري به نشانه تاييد تكان داد و گفت 

ر اينكه باEي كوه ھستند اين پايين بوشونو حس نميكنيم "" شايد به خاط  
 اتومبيل رو با فاصله مطمئني از كوه نگه داشتم و يكي يكي پياده شديم. مھتاب نجوا كرد

" زياد بلند نيست ولي پر از تخته سنگ و بوته و درخته كه پشت ھركدوم ممكنه يكي مخفي شده 
 باشه "

يكشيدم گفتمدر حالي كه شمشيرھام رو بيرون م  
" به ھر حال به خاطر خون گوسفنده اونھا بوي ھيچكدوممون رو حس نميكنن و اگر كسي اين 

 اطراف پنھان شده باشه قبل از اينكه اون متوجه ما بشه ما جاشو تشخيص ميديم "
تيغه ھاي كوتاه شمشيرھامو دو بار به آرامي به ھم سائيدم تا به وسيله صداي توليد شده تصويري 

اطراف رو در ذھنم ببينم از   
" خيلي خوب كسي اين اطراف نيست. يادت نره چي بھت گفتم ھانيه خانوم بين ما حركت ميكني و 

ازمون دور نميشي " يكي از شمشيرھام رو به سمتش گرفتم " اين رو ھم بگير و اگر مجبور شدي 
 ازش استفاده كن "

 ھانيه يك چاقوي جيبي كھنه رو از جيبش بيرون كشيد
 " نه ممنون من اين رو دارم خودتون به اون شمشير احتياج داريد"
 " بگيرش . كوپن حرف گوش نكردنت واسه يك ھفته تموم شده "

 ھانيه شمشير منقش رو مثل يك شئ مقدس در دستانش گرفت و به اون خيره شد 
 " فراموش نكن چي گفتم .فقط اگر مجبور شدي ازش استفاده كن "

چشمھاش به تيغه شمشير دوخته شده بود سرش رو تكان داد و لبخند پت و  در حالي كه ھمچنان
پھني زد كه با وجود با مزه بودنش ھميشه نگرانم ميكرد. يك ساعت بعد ھمه روي قله ايستاده بوديم 

 رو به ناتسو پرسيدم 
 " چيزي ميبيني؟ "
 سرش رو تكان داد 

 " ھيچي "
و من كردنگاه ھمه به سمت آرش برگشت و آرش ھم من   

 " فكر كردم ... من مطمئن بودم ... ولي بايد ھمينجا باشه ... آخه ... "
دستم رو باE آوردم تا ساكت شه صداي خش خشي شبيه پنجه كشيدن چند حيوان بر سنگ رو زير 

 پاھامون احساس ميكردم. ناتسو پرسيد
 " چي شده ؟ كسي اين اطراف ھست ؟ "

آوردم تا بھتر بشنومروي زمين نشستم و سرم رو پايين   
 " مطمئن نيستم ولي احساس ميكنم يه صدايي ... "

ولي ھنوز حرفم تمام نشده بود كه مھتاب جيغ بلندي كشيد و ناپديد شد ھنوز كامL شكه نشده بوديم 
كه زير پايمان خالي شد و ھمه به پايين كشيده شديم . داخل يك سوراخ نسبتا پھن افتاده بوديم و با 

دورتادورمون رو خاك گرفته بود و اجازه نفس كشيدن به ما نميداد ولي بدون ھيچ وجودي كه 
مقاومتي كوه ما رو درون خودش ميكشيد چند لحظه بعد ھمه روي ھم افتاده و تقريبا در خاك مدفون 

 شده بوديم. مھتاب سرفه كنان گفت
 " خواھش ميكنم بريد كنار دارم خفه ميشم "

ه ھانيه داده بودم درست زير گلوم حس ميكردم و خودش ھم كنارم سردي تيغه شمشيري رو كه ب
دراز كشيده بود كمكش كردم و ھر دو بلند شديم دور و برمون مطلقا تاريك بود و فقط من از روي 
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صداھا ميتونستم اطرافم رو تشخيص بدم و وقتي متوجه شدم كه فقط چھار نفر ھستيم وحشتزده 
 فرياد زدم 

.. "" پس ناتسو كجاست .  
ولي ھنوز حرفم تمام نشده بود كه دوتا پا مستقيما توي صورتم فرود اومد و ھمراه با ناتسو دوباره 

 به زمين كوبيده شدم . ناتسو سرفه كنان گفت
 " من روي كي افتادم ؟ حالت خوبه ؟ "

 با آه و ناله از روي زمين بلند شدم 
 " آره خوبم "

و چنگ زدناتسو كورمال كورمال توي تاريكي بازوم  
 " واي رامين معذرت ميخوام حالت خوبه ؟ سرت كه ضربه نخورد ؟ اEن چه حسي داري؟ "

 " احساس ميكنم يكي جفت پا اومده توي صورتم ... ھانيه ؟ "
 " من خوبم "

آرش ھم مھتاب رو صدا كرد و وقتي ھمه از سLمتي ھم مطمئن شديم به بررسي اطرافمون 
 پرداختيم.

يد ؟ "" شما چيزي ميبين  
 جواب منفي بود كف پامو به زمين كوبيدم 

 " شبيه يك راھروي زيرزميني ھست ھمديگه رو بگيريد تا كسي جا نمونه "
مھتاب با وحشت گفت    

 " اگه اينجا گير افتاده باشيم چي ؟ اينطوري زنده به گور ميشيم "
 " اينجا يك راه ھست ھنوز كه زنده ايم . بھتره حركت كنيم "

م شروع به پيشروي كرديم تونل مدام به چند شاخه تقسيم ميشد و ھمواره يك مسير اتفاقي خيلي آرو
 رو انتخاب ميكردم. بعد از پيمودن حدود يك كيلومتر ناتسو گفت 

 " اونجا رو ... يه نوري از اونجا مياد "
ت ھدايت كنه ھرچقدر اطرافم رو نگاه كردم چيزي نديدم و از خود ناتسو خواستم تا ما رو به اون سم

كم كم اطرافمون روشن تر ميشد و راه رفتن برامون آسانتر شده بود تا اينكه ھمه جلوي يك در 
ايستاديم كه از سوراخ كليدش نور به بيرون مي تابيد . به آرامي در رو باز كرديم و وارد تونل 

صل به سيم ھا ديگري شديم . اين يكي شبيه يك معدن بود كه سقفش سيم كشي شده و Eمپ ھاي مت
 روشن بودند . آرش زمزمه كرد

 " يك مخفيگاه زيرزميني "
 مھتاب پرسيد 

 " اگه اينجا مربوط به ارتش باشه چي ؟ "
اين فكر به سر خودم ھم زده بود ولي وقتي از كوه باE مي رفتيم متوجه ھيچ تابلوي اخطاري نشده 

شدن يك در رو از طرفي كه تونل سرازيري  بوديم.ھنوز بLتكليف ايستاده بوديم كه صداي باز و بسته
و پايين ميرفت شنيديم. نگاھي رد و بدل كرديم و ھمه اسلحه ھامون رو آماده كرده و راه افتاديم . 
طوري آرايش گرفته بوديم كه ھانيه بين ما قرار بگيره. تقريبا نيم ساعت ھمچنان به پايين رفتن 

بود . ناتسو كه صداي نفس نفس زدنش از بقيه بلند تر  ادامه داديم . ھوا بسيار سنگين و داغ شده
 بود اخطار داد

 " احساس ميكنم كه اينجا تنھا نيستيم "
حق با ناتسو بود من ھم چند دقيقه اي بود كه احساس ميكردم چشمھايي در حال تعقيب ما ھستند 

 مھتاب پيشنھاد داد 
؟ ميدونيد چقدر پايين اومديم ؟ حتي فكرش  " بھتر نيست به جاي پايين رفتم به سمت باE حركت كنيم

 ھم ترسناكه "
 در حالي كه به ديوار ھاي دو طرفمون نگاه ميكردم جواب دادم 

 " حاE كه تا اينجا اومديم... بھتره كه ادامه بديم "
 " ولي اگه ھمينطور پايين بريم و آخر سر به يك بن بست برسيم چي؟ "

 "اگه اينطوري شد  بر مي گر..."
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نيه وسط حرفمون پريد ھا  
 " اونجا رو "

تقريبا سي متر جلوتر از ما ديوار ھا از ھم فاصله گرفته بودند .با احتياط حركت كرديم و وارد يك 
فضاي دايره اي شكل و نسبتا بزرگ كه چندين تونل دور تا دورش به اون متصل بود شديم مجسمه 

واقعي بودند و انگار كه مرده باشند كنار  ھاي زشت و بسيار طبيعي ھم كه ھم اندازه انسان ھاي
ديوار چيده شده بودند. حوضچه اي پر از خون  در وسطش قرار داشت و يك قلب در وسط حوضچه 

بدون اينكه به چيزي متصل باشه بصورت مداوم و بي نقص مي تپيد .ھانيه در حالي كه صداش 
 ميلرزيد گفت

 " اين ديگه چيه ؟ "
و محو تماشاي طپش قلبي بوديم كه با وجود جدا بودن از صاحبش  ھيچ كدوم جوابي نداشتيم

 ھمچنان به خوبي كار ميكرد و صداي تاپ تاپش حسرتم رو بر مي انگيخت 
 " خوش آمديد "

دزد سياھپوست به ھمراه مرد كوتاه قامتي كه لباس ھايي عجيب پوشيده بود  از روبرو به ما نزديك 
 شدند 

 ناتسو زمزمه كرد
جادوگره "" اون يه   

 ھمه سLحمون رو باE گرفتيم .جادوگر دستش رو باE آورد و با اعتماد به نفس گفت
 " حتي فكرش رو ھم نكنيد "

از ھر تونل چند خوناشام بيرون اومدن و اطرافمون حلقه زدند احتماE تعدادشون بيشتر از پنجاه تا 
دور تا دورش ايستايم. واقعا چرا حماقت بود و ھمه با تبر مسلح شده بودند. ھانيه رو عقب كشيدم و 

 كرده بودم و اون رو با خودمون آورده بودم ؟ 
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: دھمفصل   
 
 

 " سنگ ھا كجاست؟ "
اين سوال رو من نپرسيدم لحظه اي نگاھم با نگاه متعجب آرش تLقي كرد و شك رو از چشمھاش 

زديك تر آمدخوندم. جادوگر يك قدم ديگر برداشت و ن  
 " پرسيدم سنگ ھا كجاست؟ حتما اونا رو با خودتون آورديد درسته ؟ "

سعي كردم خودم رو نبازم احتماE داشت ما رو دست مي انداخت . تا جايي كه ميتونستم با لحني 
 تھديد آميز گفتم

 " يا مثل بچه آدم چيزي رو كه از من دزديدي برگردون يا مجبورت ميكنم كه برش گردوني "
اصL از حالت سردرگمي كه در نگاھش بود خوشم نيومد يعني ممكن بود كه سنگ ھا پيش اون 

 نباشه؟ 
 

" اين مسخره بازي ھا نميتونه نجاتتون بده سنگ ھا رو رو كنيد و جون خودتون رو نجات بديد. 
صL شما احمق ھا واسه چي اومديد اينجا ؟"ا  

 آرش دخالت كرد
 " چرا كيسه ھاي خون رو عوض ميكنيد ؟ چرا مردم رو آلوده ميكنيد؟ "

 خوناشام ابروھاشو باE برد
 " به خاطراين اومديد؟ "

 آرش فرياد زد
 " من واسه دخترم اومدم ... دختر من كشته شده و اين تقصير شماست "

وست قدمي جلو گذاشت و گفتخوناشام سياه پ  
" دنيا داره عوض ميشه ... وقتش رسيده كه ھمه دنيا سروران جديدشون رو بشناسند. دوره اونھا 
ديگه سر اومده و بايد نقش كنسرو ھاي زنده رو براي ما بازي كنند. تمام شھرھاي بزرگ دنيا به 

يگي واسه توله سگت اومدي زودي آلوده ميشن و خوناشام ھاي زيادي متولد ميشن اونوقت تو م
 اينجا ؟ "

 
خوناشام زيادي تند رفته بود و زيادي ھم به آرش نزديك شده بود و در يك لحظه شمشير آرش برق 

زد و فك مرد سياه پوست ھمراه با نيمي از زبان و چند دنداني كه به اون چسبيده بود روي زمين 
ز غفلت خوناشام ھايي كه ما رو محاصره كرده افتاد.به جاي اينكه ھمچنان به اين صحنه نگاه كنم ا

بودند استفاده كردم و فقط كافي بود تا شمشيرم رو بچرخونم و سه تا سر قل قل خوران روي زمين 
بيافتند براي اولين بار آرزو كردم كه اي كاش يك شمشير بلندتر داشتم. در گيري شروع شد واقعا 

رده و خودم رو آماده نگه داشته بودم با وجودي كه خوشحال بودم كه در اين مدت با آرش تمرين ك
تعداد خوناشام ھا زياد بود ولي مسلما از جنگيدن چيزي نمي دونستن اونھا مردمي بودند كه قبل از 
اين خيلي عادي زندگيشون رو ميكردن و سر كارشون ميرفتن با خانواده ھاشون شام ميخوردن و با 

 ... Eاينجا در مقابل ما صف كشيده بودند.بچه ھاشون بازي ميكردن و حا Eحا  
تمام اين فكرھا ھمزمان با ضربه ھاي شمشيري كه به گردنشون فرو ميكردم به سرم خطور ميكرد  

و ديدن چھره ھايي كه ميتونستند كارمند معلم فروشنده يا كارگر باشند آزارم مي داد تنھا مسئله اي 
م رو به حركت در مي آورد  دفاع از ھانيه بود البته كه ھمچنان به بازو ھام قدرت ميداد و شمشير

ھانيه ھم بيكار ننشسته بود و مرتب با نوك شمشيرش به مھاجمين سيخونك ميزد و حواسشون رو 
پرت ميكرد و وقتي سري جدا ميشد و جلوي پاھاش ميافتاد جيغ ميكشيد و با نوك پا اون رو از 

ايي كه به چشم نديده بود ھر چند كه ديگه داشتم به خودش دور ميكرد واقعا كه اون بچه چه چيز ھ
 اين موضوع عادت ميكردم ولي به ھر حال نميتونستم خودم رو سرزنش نكنم .
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ناتسو با فريادي سر آخرين نفر رو از تنش جدا كرد . جنازه ھاي بي سر دور تا دورمون به شكلي 
شده منظره وحشتناكي رو به وجود  دايره وار روي زمين افتاده بودند و سر و دست و پاھاي قطع

آورده بود. در حالي كه نفس نفس ميزدم براي اطمينان از سLمتي بقيه برگشتم و پشتم رو به 
جادوگر كه ھمچنان در آستانه يكي از تونل ھا ايستاده بود كردم. ھانيه سعي ميكرد نگاھش رو از 

عرقي رو كه روي پيشاني اش نشسته جنازه ھا بدزده كه مسلما كار سختي بود ناتسو با آستينش 
بود رو خشك ميكرد و مھتاب و آرش با شمشيرھاي خونين آماده براي حمله ايستاده بودند به ھر 

 حال ھمه سالم بودند و ھمين برام كافي بود برگشتم و رو به جادوگر گفتم 
 " خوب ... اونقدرام سخت نبود "

دستش رو بر روي سينه اش گذاشت و چيزي  جادوگر در حالي كه نيشخندي روي لبھاش بود يك
 شبيه سوت رو از داخل لباس عبا شكلش بيرون كشيد و بعد از اينكه در اون دميد گفت

 " ھنوز تموم نشده "
و بعد از اون شروع به صحبت با زباني كرد كه اصL برام آشنا نبود و بيشتر به وردخواني شبيه بود 

رو بر تنم سيخ ميكرد. با اشاره و جيغ ھانيه ھمه متوجه  و اينقدر به نظرم شوم ميرسيد كه مو
حركت  ھيبت ھايي كه دور تا دورمون بي حركت كنار ديوار ايستاده بودند و فكر ميكردم كه مجسمه 

 ھستند شديم. مھتاب جيغ كشيد
 " اينھا ديگه چي ھستند "

 ناتسو در حالي كه صداش عصبي شده بود جواب داد
و پر كنين بايد ازتون جدا شم "" زامبي ... جاي من ر  

قبل از اينكه بتونم اعتراض كنم ناتسو از روي حلقه جنازه ھا پريد و شروع به دويدن به سمت 
جادوگر كرد ولي ھنوز چند قدمي بر نداشته بود كه راھش به وسيله چيزھايي كه با نام زامبي 

سلح نبودنشون جاي اميدواري بود ازشون اسم برده بود سد شد.اونھا بيش از حد سريع بودند ولي م
. ھانيه خيز برداشت تا جاي ناتسو رو پر كنه ولي اينبار آماده بودم و قبل از اينكه به مقصودش 

 برسه از پشت پيراھنش رو گرفتم و عقب كشيدمش .
 " سر جات بمون "

بود كه  ھنوز رومو بر نگردانده بودم كه دستي مثل چكش به صورتم كوبيده شد ضربه چنان سنگين
دنيا پيش چشم ھام تيره و تار شد و نقش بر زمين شدم. ھانيه در حالي كه فحش ميداد به ھوا پريد و 
با لگد زامبي رو طوري زد كه دو متر عقب تر روي يكي از ھم نوع ھاش فرود اومد. در حالي كه از 

دم نيارم و با اخم ازش ھانيه به خاطر اينكه برام زمان خريده بود ممنون بودم سعي كردم به روي خو
 خواستم

 " عقب وايسا "
ولي نگاه ھانيه به پشت سرم بود به جايي كه يك زامبي ايستاده و آماده ميشد تا مشتش رو به سرم 
بكوبونه من متوجه حضورش شده بودم ولي ھانيه اين رو نميدونست و در حالي كه كه اخطار ميداد 

يز برداشت اينبار ناخودآگاه بازوشو گرفتم و در ميان مواظب پشت سرم باشم باز ھم براي پريدن خ
زمين و ھوا خواستم اون رو به سمت خودم بكشم كه اينكار موجب شد تا ھانيه مسيري چرخشي رو 

توي ھوا طي كنه و ھر دوتا پاھاش رو توي سينه زامبي فرود بياره دقيقا مثل يكي از اون صحنه 
تمرين شده ميشد ديد ھانيه سبك وزن و قوي و بسيار چاEك ھايي بود كه فقط توي فيلم ھا و حركات 

بود و اگر با كمك من ميتونست جثه كوچكش رو جبران كنه مبارزي كامل ميشد. ھانيه روي زمين 
فرود آمد و ھمزمان دو زامبي ديگر حمله كردند و من به شكل خودكار دوباره در حالي كه بازوشو 

دومين بار از روي زمين بلند شد و به نوبت لگدي به ھر دو  توي دستم داشتم چرخيدم ھانيه براي
نفرشون زد و لگد دومش كه به سر يكي از زامبي ھا برخورد كرده بود باعث شد سرش مثل كله يك 
عروسك از جا بپره و تلو تلو خوران به بقيه سرھاي جدا شده بپيونده. ھانيه با ديدن اين صحنه با 

حش مي داد كف كفشش رو روي زمين كشيد و از مبارزه كردن غافل انزجار در حالي كه زير لب ف
شد. وقتي بدن بي سر زامبي به حركتش ادامه داد و به گردنم ضربه زد حسابي غافلگير شدم انگار 

 نه انگار كه سرش قطع شده بود و ھمچنان حمله ميكرد.
كم دو نيم شده بود روي زمين با تمام قدرتم تيغه شمشير رو از بين بدنش گذروندم و بدنش كه از ش 

افتاد. به دست ھاي زامبي بعدي ضربه و اول از ھمه اونھا رو قطع كردم تا حد اقل نتونه از اونھا 
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استفاده كنه ولي در كمال تعجب متوجه شدم كه حتي دستھاي بي صاحب ھم سعي در به چنگ آوردن 
ونه و در حالي كه از خستگي نفس من داشتند. ناتسو ھنوز نتونسته بود خودش رو به جادوگر برس

نفس ميزد ھمچنان به قطعه قطعه كردن حريف ھاش ادامه ميداد. شھاب و آرش ھم وضعيتي شبيه 
 به من داشتند و بيشتر از اينكه خسته باشند وحشت زده و شكه بودند .

ميشدم دو ھمين كه آماده دفاع در مقابل يكي از معدود زامبي ھايي كه ھمچنان اندامش سر جاش بود 
دست قدرتمند به دور ساق ھام پيچيد اين ھمون زامبي بي سري بود كه چند لحظه پيش از وسط دو 
نيمش كرده بودم و حاE در حالي كه اجزائ تشكيل دھنده اش سينه و دوتا دست و مقداري روده بود 

دستم شمشير پاچه ام رو گرفته و با سماجت به سمت خودش ميكشيد.حاE ديگه مجبور بودم با يك 
رو نگه دارم و با دست ديگه شلوارم رو حاضر بودم كشته بشم ولي بدون شلوار مبارزه نكنم ولي 

دست ھا بيش از اندازه قوي بودند و اصرار داشتند كه عابروي من رو ببرند. خوشبختانه اين قضيه 
زمين افتادند.  زياد طول نكشيد و به يكباره تمام زامبي ھا و دست و پاھاشون شل شدند و روي 

اولين چيزي كه برام مھم بود سفت كردن كمربندم بود و بعد از اطمينان از محكم بودنش آھي از سر 
آسودگي كشيدم در ھمون حال آرش داشت بدن ھاي بي جاني رو كه به يك باره از كار افتاده بودند 

 بررسي ميكرد
 " چي شد كه يك دفعه ھمشون با ھم مردن ؟ "

 ناتسو گفت
ونا از قبل مرده بودن "" ا  

ھمه به سمت ناتسو برگشتيم پشت سرش جادوگر كه توسط نيزه ناتسو از سر به ديوار دوخته شده 
بود شل و ول ايستاده بود. ناتسو نيزه اش رو از پيشاني جادوگر بيرون كشيد و در حالي كه آب 

 دھانش رو به سمت جنازه اش تف ميكرد توضيح داد
. اون مرده ھا رو به حركت در مي آورد "" كار اون آشغال بود  

 مھتاب خون زرشكي رنگ رو از پيشاني اش پاك كرد و پرسيد 
 " چطوري اين كار رو كرد "

 ناتسو شانه باE انداخت
 " جادو ... يه جادوي كثيف ... خيلي خيلي كثيف "

 با بي حالي گفتم
ود؟ ظاھرا سنگ ھا اينجا نيست "" خوب حاE فكر ميكنيد نتيجه اخLقي اين كشت و كشتار چي ب  

 ھانيه در حالي كه بيني اش رو گرفته بود گفت
 " نتيجه ميگيريم كه زاغي ھا بوي گند ميدن "

 ناتسو تصحيح كرد 
 " زامبي "

 آرش با آسودگي خيال گفت
 " حداقل ديگه كسي خون خوناشام ھا رو با خون آدم ھاي معمولي عوض نميكنه "

 ناتسو پرسيد 
كر ميكني قضيه چي باشه؟ سنگ ھا كجاست؟ نكنه اونا ھنوز شيراز باشن و فقط يادت " رامين ف

 رفته كه كجا گذاشتيشون "
 نا اميدانه جواب دادم

 " نه امكان نداره در مورد چيز به اين مھمي اشتباه كنم . سنگ ھا رو از دست داديم " 
 صداي جيغ ھانيه ھمه ما رو از جا پروند

 " موش "
تمبا دلخوري گف  

 " اين ھمه چيز ترسناك اينجا ھست اونوقت تو از يك موش ... "
با ديدن صدھا موش كريه و چاق كه از تونل ھا و سوراخ ھاي كوچك روي ديوار ھا بيرون ميريختند 
حرفم رو فرو خوردم. تعدادشون اينقدر زياد بود كه جرات ايستادن نداشتيم و ھمه به سمت حوضچه 

يش ايستاديم . قلب بر روي سكوي مرمريني كه از وسط حوضچه بيرون خون رفتيم و روي لبه ھا
زده بود ھمچنان با قدرت مي تپيد و گرماي شومي از خودش متصاعد ميكرد. حاE كه اينقدر بھش 
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نزديك شده بودم ديگه صداش برام جالب نبود بلكه بر عكس خيلي ھم چندش آور بود و احساس بدي 
فس عميقي كشيدم و سعي كردم توجھم رو به چيزھاي ديگه معطوف كنم. رو به ھمه ما القا ميكرد .ن

موشھا روي جنازه ھا ريخته بودند و با ولع دل و روده و استخوانشان را با سر و صدا و ملچ و 
ملوچ كنان مي جويدند . ھر از گاھي كه يكي از آنھا اشتباھا در مسير دندان ھاي ديگري قرار 

ستش بيرون ميزد بقيه به اون حمله مي كردند و در عرض چند ثانيه ميگرفت ھمين كه خون از پو
تكه تكه اش كرده و اون رو مي خوردند. مھتاب دستش رو روي دھانش گذاشت و شروع به عق 

زدن كرد و آرش براي حمايت بازوشو نگه داشت. ناتسو با انزجار مشغول تماشاي موش ھا بود و 
د انگشت ھاشو داخل گوشش فرو مي كرد تا نه موش ھا رو ھانيه در حالي كه چشم ھاشو بسته بو

 ببينه و نه صداي چندش آور قلب رو بشنوه آرش با عصبانيت شمشيرش رو باE برد و فرياد زد
 " ديگه طاقت ندارم "

 دستش رو گرفتم
 " مي خواي چكار كني ؟ يك وقت پايين نري "

ي رو خفه كنم "" نمي تونم ھمه موش ھا رو بكشم ولي ميتونم اين لعنت  
 ناتسو اخطار داد

 " اين كارو نكن "
 ولي ديگه دير شده بود شمشير آرش پايين آمده و قلب رو به دو تكه تقسيم كرده بود  

 
تمام موش ھا به يكباره از حركت باز ايستاده و ھوا رو بو كشيدند و چند لحظه بعد در حالي كه جيغ 

ر نزديك بودند كه فرصت ھيچ عكس العملي نداشتيم . در ميكشيدن به سمتمون حمله ور شدند و اونقد
يك لحظه صدھا موش از سر و كول ما باE رفتند ھانيه كه چشم ھاش رو بسته بود با جيغي درون 

حوضچه افتاد در كمال حيرت متوجه شدم عمق حوضچه خيلي بيشتر از چيزي بود كه به نظر 
و ناپديد شده بود. تنھا من پرت شدنش رو ديده  ميرسيد و ھانيه در يك چشم به ھم زدن فرو رفته

بودم و بقيه در حالي كه باE و پايين مي پريدند ھر كدوم به سمتي ميرفتند. سريع خم شدم و دستم رو 
درون حوضچه خون فرو كردم و خوشبختانه خيلي زود پياديش كرده و اون رو بيرون كشيدم .تازه 

داشتند و ما تنھا سر راه اونھا و مزاحم شيرجه زدنو نا پديد ميفھميدم كه موش ھا كاري به كار ما ن
شدنشون در خون بوديم ھانيه رو در حالي كه از خون سرخ شده بود با وجودي كه زمان زيادي در 

حوضچه نمانده بود بيھوش و بيحال روي زمين و كنار ديوار خواباندم. آخرين موش ھا درون 
ر ھانيه حلقه زده بوديم و ناتسو مشغول معاينه اش بود. ناتسو حوضچه پريده و ناپديد شدند. ھمه دو

 گفت
 " اون زنده ھست "

 به تندي گفتم
 " ده ثانيه ھم نشد كه اون زير بود ... احتمالش ھست كه فقط ترسيده باشه ؟ "

قبل از اينكه ناتسو جواب بده حوضچه شروع به قل قل كرد و دست بزرگي از درونش بيرون زد و 
ون ھيبت بزرگي خودش رو از خون بيرون كشيد ھمه گي جلوي ھانيه صف كشيده و با ترس بعد از ا

 به اين صحنه عجيب و غريب زل زديم . 
 

با ديدن مردي كه به سنگيني جلومون ايستاد ھمه با ھم نفسمون رو نگه داشتيم چيزھاي خيلي 
تقريبا سه متري و با  پھناي يك وحشتناكي ديده بودم ولي باور كنيد اين يكي ديگه نوبر بود. مردي 

و نيم متر و با بدني كامL برھنه و پوشيده از مو موشي رو كه نصفه و نيمه درون دھانش بود رو 
تف كرد و به ما خيره شد . چشم ھاش به رنگ خوني بود كه تمام بدنش رو پوشانده بود و دندانھاي 

پوزه گرگ بود به صورت نا منظم چيده زرد رنگ و خنجر مانندش درون دھاني كه بيشتر شبيه به 
شده بودند. طول انگشت ھا و ناخن ھاش اينقدر بود كه به سادگي ميتونست با يك ضربه گردن ھر 
كدوم از ما رو جدا كنه. از ھمه بدتر سينه اش بود كه چاك بزرگي خورده و جايي كه بايد قلبش مي 

الي كه صدايش به سختي شنيده ميشد زمزمه بود خالي شده و ھمانطور باز رھا شده بود. آرش در ح
 كرد 

 "يا ابوالفضل .... اين گرگ نماست ؟ "
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 ناتسو با صداي بلند ھوا رو درون سينه اش فروداد و فرياد كشيد
 " تامي بلك ؟ ...." 
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: يازدهفصل   
 
 

ھم يكي ديگه از اشخاصي بود كه در اتحاد ھفت گانه اي كه  نام تامي بلك رو قبL ھم شنيده بودم اون
 در قلعه ضحاك شكل گرفته شركت داشت.

جانور با حالتي كه احتماE اخم بود نگاھي موشكافانه به اطرافش انداخت و بعد از اون به آرامي خم 
رگي به آن شده و يك دست جدا شده كه مربوط به زامبي ھا بود رو برداشت كمي بو كشيد و گاز بز

زد و تكه اي از دست رو كند. ھمچنان كه با ھيكل عضLني و به نظر خميده اش روبروي ما مشغول 
جويدن بود طوري كه مشخص نبود مخاطبش ما ھستيم يا اينكه در حال صحبت با خودش ھست 

 خرخر كرد
 " به نظر گنديده مياد و خون زيادي ھم نداره ... ولي مزه اش بد نيست "

 
ي آمريكايي و بسيار غليظ داشت و از اونجايي كه صداش بيش از حد بم و كلفت بود به سختي لھجه ا

ميشد فھميد كه چه ميگويد انگار كه زبان و دھانش براي صحبت كردن ساخته نشده باشند. جانور با 
حركتي آني دست گاز زده رو به طرفي پرت كرد و زوزه اي بلند و طوEني كشيد كه مو رو بر تن 

مه مان سيخ كرد و بعد از آن طوري قھقھه زد كه ھمگي با ھم يك قدم عقب رفتيم و پشت به ھانيه ھ
كه بيھوش روي زمين دراز كشيده بود ايستاديم . تامي بلك در حالي كه ھوا رو با اشتياق به داخل 

كه به  سينه اش ميكشيد و با سر و صدا اون رو بيرون ميداد  دور تا دور حوضچه چرخيد و درحالي
 قلب دو نيم شده نگاه ميكرد صحبتش رو اينطور ادامه داد

 " چقدر نا اميد كننده ھست كه خودم ھيچوقت طپش اون رو حس نكردم "
 

 با نوك انگشتش خون لخته شده دور حفره سينه اش رو لمس كرد و بعد از چند لحظه گفت
اد بشم و فرايند تبديل ھنوز كامل " من كمي گيج شده ام . ميدونم كه قرار نبود با اين وضعيت آز

 نشده. ميشه بگيد كه شما كي ھستيد و اينجا چكار ميكنيد؟ "
 با ھم نگاھي رد و بدل كرديم ولي قبل از اينكه كسي حرفي بزنه به ما اطمينان داد 

" Eزم نيست نگران چيزي باشيد . شما باعث شديد كه من از دامي كه در اون افتاده بودم قسر در 
. من مثل اون دينوي كثافت نيستم و به كساني كه به من كمك ميكنن آسيب نمي رسونم "برم   

لحن صدايش دوستانه بود و به نظر نمي رسيد كه قصد حمله داشته باشه. گلوم رو صاف كردم و 
 پرسيدم

 "ظاھرا دل خوشي از دينو نداري. مگه شما ھمدست نبوديد ؟ " 
اليايي سرم رو كLه گذاشت. اعتراف ميكنم كه ھيچوقت باھوش " البته ... ولي اون بو گندوي ايت

 نبودم ولي به اون آشغال اعتماد كردم. ببينم ... شما از طرف اون اينجا ھستيد ؟ "
 با حركت سر جواب منفي دادم 

" خوبه  حدس ميزدم....  اون دينوي مادر... به من وعده ھاي زيادي داد و من ھم به حرف ھاش 
و وقتي فھميدم سرم كLه رفته كه خيلي دير شده بود. اون من رو اينجا زنداني كرد تا اعتماد كردم 

-ذره ذره به موجودي بي عقل و ابله تبديل بشم كه فقط اوامر اربابش رو اجرا ميكنه. يك خوناشام
گرگنما يك ماشين ويرانگر ولي به لطف شما قبل از كامل شدن فرايند و قبل از اينكه عقلم رو از 

ست بدم آزاد شدم و حاE ميتونم انتقامم رو از اون موجود منفور بگيرم "د  
 

 سرش رو باE برد و زوزه اي حتي بلند تر از قبلي كشيد.
 " حاE نوبت شماست ... شما كي ھستيد و اينجا چكار ميكنيد؟ "

 قبل از بقيه جواب دادم
 " داريم سعي مي كنيم جلوي دينو رو بگيريم "

و تنگ كردتامي چشمھاش ر  
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 " انگار يك دختر بچه ھم با خودتون داريد "
سريع فضاي خالي بين خودمون رو پر كرديم و بيشتر به ھم نزديك شديم تا ھانيه كمتر در حوزه 

 ديدش باشه. اينبار مھتاب جواب داد
 " اون دخترمه "

 به آرامي خرخر كرد
 " خيس از خون شده ... نكنه توي حوضچه افتاده؟ "

ه دوستانه نبود ھرچند تھديد كننده ھم نبود.لحنش ديگ  
 " آيا ھمينطوره ؟ اون از خون حوضچه خورده ؟ "

 سعي كردم نگراني خودم رو مخفي كنم
 " اين چيز بدي ھست ؟ "

 اخم كرد 
 " پس درست حدس زدم . مرده ؟ "

لحظه ناتسو  بدجوري ترسيدم ناتسو و مھتاب ھمراه با ھم به معاينه ھانيه پرداختند و بعد از چند
 اعLم كرد 

 " اون نمرده اصL به نظر نمياد كه حالش بد باشه. مثل اين ميمونه كه خواب باشه "
صدايي شبيه خرخر گربه ( البته خيلي بلندتر ) از سينه تامي بلند شد و موھاي بلند پس گردنش به 

طرف ما حركت كرد.  شكل تھديد كننده اي سيخ شد. با نگاھي كه ديگه دوستانه نبود چند قدم به
ناتسو و مھتاب ھردو كنارمان ايستادند و به شكلي اخطار گونه سLح ھامون رو باE گرفتيم. تامي 

 لحظه اي ايستاد 
 " من سر حرفم ھستم . اگه ميخوايد زنده بمونيد بھتره از سر راھم بريد كنار "

 " بريم كنار كه چي بشه ؟ "
بلندش مجبور بودم سرم رو باE بگيرم و باھاش حرف بزنم  حاE كه نزديكتر شده بود به خاطر قد

 بيش از حد در برابرش كوچك به نظر ميرسيديم
" اون دختر به ھر حال ميميره بايد راحتش كنم. خون بچه ھا خيلي خوشمزه ھست و حاE ميخوام 

 بدونم كه گوشتشون چه مزه اي داره"
 شمشيرم رو باE بردم و جلوي صورتش گرفتم 

قدم ديگه بردار تا بفرستمت به درك " " يك  
لب ھاش به دو طرف كشيده شد و دندان ھاي نيش بلند و زرد رنگش بيشتر نمايان شدند. ناتسو و 
 مھتاب و آرش ھم مثل من اسلحه ھاشون رو آماده براي حمله كرده بودند. تامي يك قدم عقب رفت

گرگنما بايستيد ؟ ميدونيد چطور ميشه يك -ام" شما احمق ھا فكر ميكنيد ميتونيد در برابر يك خوناش
گرگنما شد؟ اول از ھمه بايد اونقدر قوي باشي تا وقتي خون يك گرگنما رو ميخوري -خوناشام

سرتاسر وجودت آتش نگيره فكر ميكنيد تا به حال چند نفر موفق شدند به چنين قدرتي دست پيدا 
نين قدرتي نداشته. حتي سر آرتور كه يك كنند؟ .... " لبخندش پھن تر شد " ھيچكس . ھيچكس چ

دسمودوس بود نتونست بيشتر از چند دقيقه دوام بياره و تبديل به خاكستر شد. من اولين و آخرين 
كسي ھستم كه موفق ميشه به چنين عظمتي دست پيدا كنه. ولي حاE اون بچه با زنده موندنش داره 

 به ريش من ميخنده "
ناتسو پرسيد   

ضچه خون گرگنما ھست ؟ "" توي اون حو  
 با پوزخند تاييد كرد

" درسته و حاE من ميخوام قبل از اينكه جزغاله شه خودم رو سير كنم " چشمھاش به شكل بدي 
روي ناتسو قفل شده بود  زبان سرخ و بلندش رو بيرون آورد و به چيزي كه از لب ھاش باقي مانده 

مت من برگرداند "قول ميدم قبل از اينكه بكشمش بود كشيد " عجب تيكه اي ..." نگاھش رو به س
 يه تفريح حسابي ميكنم حيف كه زنده نيستي تا جيغ ھاش رو بشنوي "

 
سرم سنگين و بدنم به شدت داغ شد ماھيچه ھاي گردنم منقبض و نفس ھام تند شدند و فكم قفل شده 

ار توي زندگيم غيرتي شده بود اين اولين بار بود كه اين احساس رو تجربه ميكردم براي اولين ب
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بودم و حاE ميدونستم كسي كه اين حالت رو پيدا ميكنه شبيه به كوه آتشفشاني در حال فوران منفجر 
ميشه و خشم و كينه اش رو آزاد ميكنه. در يك آن نوك شمشيرم رو در گردن كلفت و پشمالوش فرو 

اش از حيرت و درد درشت شده بود كردم تامي كه انتظار چنين چيزي رو نداشت در حالي كه چشم ھ
بر روي زمين زانو زد و ھر دو دستش رو بر روي گلويش گذاشت. شمشيرم رو بيرون كشيده و 

 كنار گردنش گذاشتم
 " يا ھمين اEن ميگي چطوري ميتونم نجاتش بدم يا اينكه مثل يك سگ ميكشمت "

Eمي آورد دست ھاش رو به  خنده زشتي بر پوزه حيواني اش نشست و در حالي كه سرش رو با
آرامي از روي گلويش برداشت. با ديدن چيزي كه جلوي چشمم داشت اتفاق ميافتاد بي اختيار عقب 

گرگنما ايجاد كرده بودم از دو طرف داشت بسته ميشد - كشيدم. زخمي كه بر پوست پر موي خوناشام
ديگه اي از زخم نمانده و به سرعت جوش ميخورد طوري كه بعد از چند ثانيه جز خون ھيچ اثر 

 بود.
 " من عاشق اين وضعيت جديدم ھستم "

بھت و حيرت رو از سرم بيرون كردم و شمشيرم رو به قصد ضربه زدن به گردنش چرخاندم ولي 
قبل از اين كه تيغه بدنش رو لمس كنه به كمك پنجه ھايي كه به يكباره دو برابر درازتر شده بودند 

رد چنگالش با شمشير صدايي شبيه برخورد چند تيغه فوEدي به ھم رو ضربه ام رو دفع كرد. برخو
تيزي و بلنداي اونھا به شكلي بود كه من رو ياد فيلم مردان ايكس مي انداخت.  -داشت و ضخامت

قبل از اينكه بتونم شمشير رو برگردونم و ضربه ديگه اي بزنم چند متر به عقب پريد و ھمراه با 
تخته سنگ نسبتا بزرگ چنگ انداخت و در يك چشك به ھم زدن تكه تكه غرشي گوش خراش به يك 

 اش كرد. در حالي كه مشتي از سنگھا رو در مشتش گرفته بود آھي سرد و نمايشي كشيد 
 " بايد ھمون موقع كه فرصتش رو داشتيد فرار ميكرديد "

ديم بدن قطور تامي بلك به ھر چھار نفر با ھم به سمت جانور دويده و با سLح ھاي آماده به ھوا پري
ما اين اجازه رو ميداد كه ھمگي با ھم حمله كنيم و به قدر كافي فضا براي حركت داشته باشيم. تامي 

پنجه ھاش رو در ھوا تكان داد و با يك حركت ھر چھار ظربه تھديد كننده رو دفع كرد و با پشت 
اي بعد در حال شكافتن ھوا به گوشه دست چنان ظربه اي به من زد كه لحظه اي روي زمين و لحظه 

اي پرت شدم. ھمين كه سرم رو برگردوندم مھتاب رو ديدم كه به شدت به ديوار بر خورد كرد و در 
حالي كه صورتش رو گرفته بود نزديك من روي زمين افتاد. با ديدن خون زرشكي رنگي كه از بين 

 انگشت ھاش جاري شد وحشتزده به طرفش رفتم
 " تو خوبي؟ "

مھتاب ھمانطور دستش رو روي صورتش فشورد و جوابم رو نداد. نگاھم رو به سمت نبرد 
برگرداندم آرش روي زمين افتاده و در حالي كه يك چشمش به مھتاب بود سعي در ايستادن داشت 

ناتسو ھم در حالي كه جاخالي ميداد و مرتب به اين سمت و اون سمت ميپريد با زخم ھاي سطحي كه 
امي ميزد سعي در عصبي كردنش داشت. به سمت مھتاب برگشتم و دست ھاش رو به زور بر بدن ت

از روي صورتش برداشتم. زخم وحشتناكي بود. چھار پنجه سمت چپ صورتش رو از باE تا پايين 
 شكافته بود Eله گوشش كنده شده بود و پلك چشم چپش تا حدودي آسيب ديده بود مھتاب ناله كرد

شدم ؟ " " خيلي وحشتناك  
 آب دھانم رو قورت دادم و زمزمه كردم

 " حد اقل چشمت آسيب نديده "
آرش طاقت نياورد و باEخره دست از مبارزه كشيد تا به كمك ھمسرش بياد سوييشرتم رو از تنم در 
آورده و روي صورت مھتاب گذاشتم و بدون اتLف وقت رفتم تا جاي خالي آرش رو پر كنم مسلما 

يي ياراي مبارزه رو نداشت. بي درنگ به ھوا پريدم با تمام توانم به جانور كه حواسش ناتسو به تنھا
به ناتسو پرت بود با ھر دو پا لگد زدم. وزنش بدون شك بيشتر از سيصد كيلو بود و پوست و 

 ماھيچه ھاي  ارتجاعي اش باعث شد كه ھر كدوم به سمتي پرت بشيم و بر زمين بيفتيم.
غنيمت شمرد و نيزه اش رو با قدرت  در شكم گرگنما فرو كرد تامي زوزه بلندي ناتسو موقعيت رو  

كشيد و با ضربه پا ناتسو رو از خودش دور كرد. نيزه ناتسو توي شكم گرگنما مانده بود و سعي 
ميكرد اون رو در بياره نبايد اين فرصت رو بھش ميدادم واE حركت ناتسو بي فايده ميشد پس سر پا 

شمشيرم رو به سمت سرش پرتاب كردم ولي تامي به موقع متوجه شد و دستش رو جلوي  ايستادم و
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صورتش گرفت تيغه شمشير  به آرنجش برخورد كرد و با شكافتن استخوان بازو از كتفش بيرون 
 زد.

 
گرگنما ديوانه وار جيغ كشيد و باEخره نيزه ناتسو رو از شكمش بيرون كشيد. آرش شمشير به  

رزه برگشت و با خشم به سمت گرگنما دويد تا انتقام ھمسر مجروحش رو بگيره. دست به مبا
عصبانيت باعث شده بود كه عاقLنه و با سنجش موقعيت حركت نكنه و چشم بسته جلو رفت و ھمين 
كار دستش داد. تامي بلك با حركتي سريع خودش رو عقب كشيد و به وسيله نيزه ناتسو سينه آرش 

و به شكل ايستاده به زمين دوخت. آرش در حالي كه خشكش زده بود شمشير از رو شكافت و اون ر
دستش افتاد و در حالي كه نيزه در بدنش ليز ميخورد آرام آرام روي زمين افتاد. از ديدن اين صحنه 

نفسم بند آمده بود ولي فعL چاره اي جز ادامه مبارزه نداشتيم يا بايد ميكشتيم و يا ھمگي كشته 
 ميشديم.

شمشيري رو كه به ھانيه داده بودم كنار حوضچه روي زمين افتاده بود اون رو برداشتم و 
دوشادوش ناتسو كه شمشير آرش رو به دست گرفته بود ايستادم .تامي سعي در بيرون آوردن 

شمشير از آرنجش داشت مسلما بدجوري درد ميكشيد ولي به ھر حال زياد طول نميكشيد كه زخم 
تيام پيدا كنه و سر پا بشه حتي روده ھايي كه از شكمش بيرون زده بودند ھم داشتند ھاش باز ھم ال

به داخل كشيده شده و به ھم جوش ميخوردند بايد ھرچه زودتر حمله ميكرديم و فرصت تجديد قوا 
 رو ازش ميگرفتيم زير لب به ناتسو گفتم 

كمر و گردن فرو كن يعني توي " تا من سرش رو گرم ميكنم تو برو پشت سرش و شمشيرت رو بين 
نخاعش اگه موفق شدي بزار شمشير ھمون جا بمونه اينطوري فلج ميشه و ميتونيم كارش رو 

 بسازيم "
ناتسو بي ھيچ حرفي عقب رفت و در تاريكي تونل ھا گم شد. براي جلب توجه گرگنما فرياد حمله سر 

اك شوھرش شده بود جيغ كشان دادم و ھمزمان با من مھتاب ھم كه تازه متوجه وضعيت اسفن
خودش رو روي آرش انداخت فرصتي براي ھمدردي و كمك نبود .اينبار به جاي اينكه باز ھم به 

طرفش خيز بردارم سعي كردم موقعيتم رو روي زمين حفظ كنم تا بيشتر طاقت بيارم و براي ناتسو 
وع به ضربه زدن كردم تامي زمان بخرم. قبل از اينكه شمشير رو كامL از آرنجش بيرون بكشه شر

در حالي كه درد ميكشيد با عصبانيت دفاع ميكرد و بر سرم ميغريد. ناتسو خيلي زودتر از اون چيزي 
كه فكر ميكردم خودش رو رساند و در حالي كه پشت سر گرگنما ايستاده بود آماده ضربه زدن ميشد 

گوشھاي كشيده و نوك تيز تامي به  ولي قبل از اينكه ضربه رو وارد كنه ھمه چيز به ھم ريخت .
عقب برگشت و در يك لحظه شمشير رو از دستش بيرون كشيد و با ھمان شمشير  من رو خلع سLح 
كرد و با چرخشي سريع ضربه ناتسو رو منحرف كرد تمام اينھا در يك لحظه اتفاق افتاد و در لحظه 

د.فرصتي براي فكر كردن نداشتم و با تكيه بعد شانه ناتسو درون دھان و بين دندانھاي تيز گرگنما بو
به غريزه ام ھجوم بردم ظاھرا از گوشھاي جنبنده تامي بلك بيشتر از ھمه عصباني بودم چون در 

اولين حركت يكي از گوش ھاشو به دندان گرفته و از جا كندم تامي زوزه كشان ناتسو رو به سمتي 
ز اون دومين گاز رو ھم به بدن پشمالويش زدم كه پرت كرد و برگشت تا با من روبرو بشه ولي قبل ا

 اينبار غريزه رگ گردن گرگ نما رو انتخاب كرده بود. بدبختانه باز ھم خوب پيش نرفت. 
ھمين كه رگ گردن جانور بين دندانھايم شكافته شد ناگھان سوزش شديدي در دھانم حس كردم چنان 

ار كه آھن مذاب در گلويم ريخته باشند. دست سوزشي كه حتي از بيان مقدارش ھم عاجز ھستم. انگ
و پا زنان خودم رو از تامي جدا كردم و ديوانه وار خون ويرانگرش رو از دھانم به بيرون تف كردم 
وقتي متوجه بي فايده بودن اينكار شدم مشت مشت خاك از زمين بر ميداشتم و درون دھانم ميچپاندم 

ه احساس ميكردم فكم در حال ذوب شدن ھست . مرتب به . دست خودم نبود سوزش چنان زياد بود ك
خودم دلداري ميدادم كه حد اقل اون كثافت رو قورت ندادم و اينطوري سعي ميكردم كنترل بدنم رو 
 بدست بياورم. تامي بلك با ديدن وضعيت من در حالي كه نزديك ميشد زير قھقھه اي جنون آميز زد

يچكس جز من اين قدرت رو نداره "" تو احمقي ... بھت گفته بودم كه ھ  
 چنگال ھاي تامي بر گردنم چفت شدند و با ژستي پيروزمندانه من رو از زمين جدا كرد 

 " وقتشه قدرت نابم رو بچشي "
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سعي كردم به بدنش لگد بزنم ولي با كمك دستھاي قوي و بلندش من رو دور از خودش نگه داشته  
ه زده بود كه حتي راه نفوذي براي فرو كردن انگشت ھام بود. انگشت ھاش طوري دور گردنم چنبر

و باز كردن دستش پيدا نميكردم.كم كم احساس خفگي كرده و نا اميدانه دست و پا ميزدم ولي بي 
 فايده بود فقط يك معجزه ميتونست من رو نجات بده.

ين افتادم. ريه آماده مرگ بودم ولي در ھمون لحظه چنگال ھا گردنم رو رھا كردند و بر روي زم 
ھايم در تب اكسيژن مي سوختند و با ولع ھوا رو به سمت خودشون ميمكيدن. كمي كه حالم جا اومد 
توجھم به درگيري تامي و موجودي سرخ رنگ و كوچك  جلب شد  و با شناختن ھانيه نفسم بند آمد 

ناخن ھايش حد چشم ھايش ھمرنگ خون روي بدنش شده بود و مثل شراره اي از جھنم ميدرخشيد. 
اقل چھار اينچ بلندتر شده بود و غرش كنان مثل يك گربه وحشي به سر و صورت تامي  چنگ ميزد 

 و ھرجا رو كه ميتونست بدون ھيچ مشكلي گاز ميگرفت.
 

يكي از چشم ھاي تامي از حدقه در آمده بود و كامل و يكپارچه بر زمين افتاده بود. تامي بيشتر از 
يه درمانده باشد حيرت زده و شكه بود و وقتي به خودش اومد ھانيه رو از پشت اينكه در برابر ھان

گردن گير آورد آتش خشم از چشمان ھانيه مي باريد و با نفرت به گرگنما خيره شده بود ولي ديگه 
 حركتي نمي كرد. تامي در حالي كه آماده ميشد شكم ھانيه رو بدره غريد

رقيبي رو نميپذيرم . مخصوصا يك بچه احمق رو كه فقط چند  " فقط من اين قدرت رو دارم من ھيچ
 قطره خون گرگنما خورده. تو در مقابل من ھيچي نيستي . من بيشتر از ... "

كري خواندن ھاي تامي  فرصتي به من داد تا سر پا شده و بر روي سر و گردنش بپرم. تامي ھانيه 
ميمون چھار دست و پا خودم رو به سر و گردنش رو انداخت و چرخيد تا من رو گير بندازه. مثل يك 

چسباندم و در حالي كه بر روي شانه ھايش نشسته بودم دست ھام رو زير گلويش به ھم گره زدم. 
گرگنما سعي كرد من رو به چنگ بياره و با پنجه ھايش سعي در پايين كشيدن من داشت ولي تنھا 

كه اين ھم بو سودش تمام نشد درد  احساس كاري كه از دستش بر آمد شكافتن پوست كمرم بود 
نيازم رو به قدرت تشديد كرد و توان نھان در وجودم رو سريعتر زنده كرد . پاھامو بر روي شانه 

ھاي تامي به پايين فشار داده و پاشنه ام رو درون حفره سينه اش فرو كردم و از طرفي ديگر ھر دو 
باE كشيدم آتش در وجودم فوران كرد و حتي اجازه  دستم رو در حالي كه زير گردنش چفت شده بود

آخرين فرياد رو به تامي نداد  و لحظه اي بعد در حالي كه سر بزرگ گرگنما رو در آغوش گرفته 
خوناشام باEخره كشته شد.-بودم به زمين افتاده و آرام گرفتم . تامي بلك گرگنما  
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: دوازده فصل   

 
 
 

ه شد و دروازه اي رو به برزخ يا جھنم باز شد .  روح گرگ خوناشام اينبار بي صدا به ھوا شكافت
درونش مكيده شد و محو شد ولي كسي به اون نگاه نميكرد . وضعيت آرش جالب نبود ولي با اين 

 وجود سعي ميكرد مشكلش رو كوچك جلوه بده
ت رو ببينم؟ "" باورم نميشه يه نيزه از وسطم رد شده ... مھتاب ميشه زخم  

اين براي چندمين بار بود كه اين درخواست رو ميكرد ولي مھتاب به حرفش گوش نميداد. اينبار گره 
 آستين ھاي سويشرت رو محكم تر كرد و براي چندمين بار جواب داد

 " فعL مشكل تو جدي تره ... چرا نيزه رو در نميارين ؟ "
 نا اميدانه سر تكان دادم 

بي خون از دست ميده بھتره بريم خونه و بعد به زخمش رسيدگي كنيم "" با اينكار حسا  
 ھانيه گفت

 " آخه اينطوري كه نميتونه توي ماشين بشينه "
و ھم زمان شانه مھتاب رو براي ھمدردي فشرد ھنوز ھيچكس در مورد اتفاقي كه براي ھانيه افتاد 

 حرفي نزده بود. ناتسو دستش رو روي نيزه گذاشت
يست اگه آرش يه خورده تحمل كنه ميشه نيزه رو كوچكش كرد "" مشكلي ن  

ھمونطور كه ناتسو سعي در كوچك كردن نيزه اش داشت و آرش از درد ناله ميكرد من رفتم تا 
 نزديكترين راه خروج رو پيدا كنم. 

نل دو تكه سنگ از روي زمين برداشتم و در حالي كه اونھا رو به ھم ميكوبيدم ماراتن وار وارد تو
ھا شدم. انعكاس صداي سنگ ھا باعث ميشد نقشه اي از تونل ھاي اطرافم كه چيزي شبيه به ھزار 
تو بود در سرم شكل بگيره ولي با اين وجود نزديك به نيم ساعت طول كشيد تا راه خروج رو پيدا 

 كنم . يك در كه از داخل بسيار معمولي ولي از بيرون كامL استتار شده بود.
 
روبروي در بود مستقيما به مركز ھزارتو وصل بود. در حالي كه افسوس ميخوردم كه اي  تونلي كه 

كاش اول از ھمه اين تونل رو انتخاب كرده بودم و كمتر وقت تلف ميشد شروع به دويدن كردم تا 
ھرچه زودتر ھمگي از اون جھنم خارج بشيم ولي ھنوز نيمي از راه رو نرفته بودم كه صداي ناله 

ھم رو جلب كرد. پيدا كردن منبع صدا كار سختي نبود و از پشت دري كوچك و رنگ و رو اي توج
 رفته كه در انتھاي يك انشعاب كوتاه از تونل قرار داشت مي امد

به آرامي به سمت در رفتم و ھمين كه  بازش كردم بوي تعفن و فساد بيني ام رو پر كرد. ده ھا جسد 
در حال متLشي شدن بودند در انتھاي اتاق روي ھمديگه طوري  نيمه برھنه كه برخي تازه و برخي

 كپه و تلنبار شده بودند كه نميشد تشخيص داد ھر اندام متعلق به كدام بدن ھست. 
با ديدن اين صحنه بي اختيار نفسم رو فرو دادم و با استنشاق بيش از حد گاز گنديده و دم گرفته  

رت انگيز كردم كه فقط از معده يك خوناشام ميتونست شروع به عق زدن و باE آوردن چيزي نف
 بيرون بياد. 

 در حالي كه بوي فساد حتي چشمھايم رو ميسوزاند پيراھنم رو باE زده و جلوي بيني ام گرفتم .
كنار ديوار سه نفر سر و ته به سقف آويزان شده و مچ ھر دو دستشون بريده شده بود. خون قطره  

شان ميلغزيد و درون ظرفي دراز و بيضي شكل كه چند بطري خالي در كنار قطره از روي انگشت ھاي
خودش داشت جمع ميشد. دو نفر اول يك پسر بچه دو سه ساله و زني كه پيراھنش جلوي صورتش 

رو گرفته بود و از روي خالكوبي ھاي مستھجن روي شكم و بين سينه ھايش و جاي زخم سوزن 
ستش وجود داشت بودند كه مشخصا ساعت ھا از مرگ ھر ھاي بي شماري كه بر روي ھر دو د

دويشان ميگذشت ولي نفر سوم كه مردي نسبتا تنومند بود با چشه ھاي نيمه بسته به من خيره شده 
 بود و با ديدن چھره اش حسابي جا خوردم . نزديك رفتم و زمزمه كردم

 " سرھنگ مشايخ ؟ "
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چشمھاش بازتر شد و خرخر كرد   
 " رادمھر "

 
*  * * * * * *  

   
 

درسته كه موفق شده بوديم گرگنما رو كشته و سالم برگيرديم ولي احساس شكست ميكرديم نتوانسته 
 بوديم سنگ ھا رو به دست بياوريم و بدتر از اون بدجوري صدمه ديده بوديم.

 ناتسو يكي از كيسه ھاي خوني كه براي تغذيه نگه داشته بوديم به مشايخ وصل كرد و با كمك
ھمديگه نيزه رو از بدن آرش بيرون كشيديم. بعد از مداواي آرش نوبت به مھتاب رسيد ناتسو بسيار 
ماھرانه زخم ھا ي روي صورتش رو بخيه زد ولي براي Eله كنده شده گوشش كاري از دستش بر 

نند . نميامد. ھمراه با ناتسو و ھانيه به اتاق ديگر رفتيم تا سه نفر ديگه بتونن كمي استراحت ك
پيراھن خونينم رو در آوردم تا ناتسو بتونه شكاف ھاي ايجاد شده روي كمرم رو بخيه بزنه.در حالي 

 كه زخم ھا رو تميز ميكرد پرسيدم
 " تو خوبي ؟ زخمي نشدي؟ "

 "نه اونقدر كه ارزش گفتن داشته باشه. حاE بايد چكار كنيم؟ "
. در حالي كه دستھاشو دور زانو ھايش حلقه كرده قبل از اينكه جواب بدم نگاھي به ھانيه انداختم 

بود با ھمان لباس ھاي كثيف و خون آلود در گوشه اي نشسته و به ديوار خيره شده بود. ھيچوقت 
 اون رو اينقدر ساكت و گوشه گير نديده بودم

 " تو حالت خوبه ؟ "
 " خوبم "
 تاكيد كردم 

 " مطمئني ؟ يعني ھيچ مشكلي نداري؟ "
ن جواب داد با اطمينا  

 " حالم خوبه داداش"
 " حاE چرا اينقدر افسرده اي ؟ "

 سرش رو پايين انداخت و جواب نداد ناتسو با صدايي آرام و يكنواخت گفت 
" اين چيزھا توي زندگي خوناشام ھا زياد اتفاق ميفته. من ھم مثل تو براي آرش و مھتاب ناراحتم 

نگذاريم كه ناراحتيمون به آرش و مھتاب منتقل بشه . بايد به ولي ما بايد محكم تر از اينھا باشيم و 
 اونھا روحيه بديم و براي اين كار اول بايد از خودمون شروع كنيم . متوجه منظورم ميشي؟ "

 جواب داد 
 " آره ... ولي دست خودم نيست "

 " حتما وقتي يه دوش بگيري و لباس ھات رو عوض كني حالت بھتر ميشه"
ن داد و سراغ ساك خودش رفت و ھمينكه در حمام رو پشت سرش بست گفتمھانيه سر تكا  

 " باورم نميشه كه اين ھمه بدبختي كشيديم و آخرش ھيچ چيز گيرمون نيومد "
 در حالي كه  نخ بخيه رو ميچيد گفت

.. " اونقدر ھا ھم بد نبود . E اقل حاE ديگه تامي بلك زنده نيست تا مردم رو قصابي كنه. نگفتي ..
 بايد چكار كنيم ؟ "

 با دلخوري جواب دادم 
 " چرا ھمش من بايد تعيين تكليف كنم من به اين رئيس بازيا عادت ندارم تو بگو بايد چكار كنيم  "
"اينجا كشور توھست تو دسمودوس ھستي تو تامي بلك و چوپاكابرا رو كشتي اون زنه كه چشاش 

"آدم رو به اطاعت وا ميداشت رو ھم ھمينطور   
 " چرا حرف مفت ميزني  ؟ مگه من تنھا بودم ؟اصL چه ربطي داره؟ "
 باند رو طوري محكم گره زد كه دنده ھاي ضرب خورده ام به درد اومد

" من معني حرف مفت رو نميدونم ولي خوب ميدونم كي اونھا رو كشت من فكر ميكنم تو ميخواي از 
 زير مسئوليت شونه خالي كني "
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اند رو شل ميكردم پرسيدمدر حالي كه گره ب  
 " مسئوليت ؟ "

 محكم پشت دستم زد 
 " به اين دست نزن . يك مرد شريف ھيچوقت از مشكLت فرار نميكنه "

" چي ميگي ؟ چطور ميتونم وقتي مي بينم بيخودي شما رو اينجا كشوندم و باعث شدم كه آرش و 
تماد كنم ؟ "مھتاب اين بL سرشون بياد باز به قضاوت و انتخاب خودم اع  

" باز ھم كه حرف خودت رو ميزني آرش و مھتاب كه بچه نيستن و خودشون انتخاب كردن كه با ما 
ھمراه بشن ھمچي بيخود ھم نبود ميدونستي اگه برونو بفھمه كه تامي بلك مرده از خوشحالي گريه 

 ميكنه؟" 
 لباسم رو پوشيدم و آرام پرسيدم
 " راستي از برونو چه خبر ؟ "

رعت گفتبه س  
 " ھيچي "

 آرام تر پرسيدم 
 " يه خورده عجيب نيست ؟ "

 شانه ھاي ناتسو پايين افتادند و با ناله اي گفت
 " چرا عجيبه لعنت به اون پيرمرد معلوم نيست كدوم گوريه . راستي ... ھانيه... ؟ "

 Eزم نبود بيشتر توضيح بده منظورش روشن بود 
ياد فكر ميكني اين طبيعيه ؟ "" نظر تو چيه ؟ به نظر كه سالم م  

 " طبيعي ؟ طبيعي ؟ تو به اين ميگي طبيعي ؟ اون خون گرگنما خورده و ھنوز زنده ھست "
 مبلمان و تختي در كار نبود پس يك بالش زير دستم گذاشتم و با دلخوري گفتم

 " پس چي ؟ ميخواستي مرده باشه ؟ "
 " مزخرف نگو " 

ه دست ھاش رو شست و خشك كرد بالش ديگه اي برداشته و كنارم به آشپزخانه رفت و بعد از اينك
دراز كشيد البته اين چيز جديدي نبود ھر روز من ھانيه و ناتسو توي اين اتاق ميخوابيديم و بعضي 

روزھا كه از خواب مي پريدم ترجيح ميدادم اونقدر به چھره ناتسو در خواب زل بزنم تا دوباره 
اين كار مسخره ھست حتما تا به حال كسي رو دوست نداشته. ناتسو بعد خوابم ببره. اگه كسي بگه 
 از اينكه دراز كشيد گفت 

" ولي اين خيلي خيلي عجيبه تو زياد اين چيزھا رو نميدوني... خوردن خون گرگنما يعني مرگ 
 حتمي. اونم با زجر و درد "

لويم ادامه داشتند به سوزش افتادندبا يادآوري پاشيده شدن خون گرگنما توي دھانم تاولھايي كه تا گ  
 " ميفھمم چي ميگي ... حاE در كل نظرت در مورد ھانيه چيه ؟ خطري تھديدش ميكنه ؟ "

 سرش رو روي بالش گذاشت و چشم ھاش رو بست 
" در واقع خطر رو از سر گذرونده باور كن ھيچ نظري ندارم من ھم مثل تو گيج شدم فقط اميدوار 

برونو پيدا بشه و به سوالھامون جواب بده. حاE اگه باز ترش نميكني بگو باش كه سر و كله 
 تصميمت چيه ؟ "

" خوب ... من اEن ديگه مطمئن نيستم كه سنگ ھا ھنوز شيراز نباشن. شايد يه گوشه كناري افتاده 
 باشن و من نديده باشمشون . چشمات رو باز كن دارم حرف ميزنم باھات "

از كرد و نه جواب داد خيلي زود خوابش برده بود و البته حق داشت شب ولي نه چشم ھاش رو ب
 بدي رو گذرانده بوديم .

 
* * * * * * 

 
ھمراه با تكاني از خواب بيدار شدم ھوا ھمچنان روشن بود و آفتاب از پنجره به داخل مي تابيد . 

ھاش پيچيده و در خواب نورش روي قالي افتاده بود و فاصله كمي با ھانيه كه حوله اي رو دور مو
 بود داشت.
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 " كي پرده رو كشيده "
 " من "

رومو برگرداندم و با چھره رنگ پريده و از شكل افتاده سرھنگ مشايخ روبرو شدم. زير چشم ھاش 
گود افتاده بود و سفيدي چشمھاش بيشتر به زرد متمايل بود سرم خون ھنوز به دستش بود و با 

بود. بلند شدم و بدون اينكه وارد شعاع نور بشم پرده رو كشيدم . دست ديگرش كيسه رو نگه داشته  
 صدامو پايين آوردم 

 " ديگه اينكار رو نكن "
 " من كجا ھستم ؟ "
 به طرفش برگشتم 

 " ھيس .. يواشتر روز سختي رو گذروندن بايد كمي استراحت كنن "
گله مندانه اضافه كردم   
" چيزي كه من ھم احتياج داشتم "   

رو با حالتي عذرخواھانه تكان داد و با صدايي آرام گفتسرش   
" خدا شاھده كه من ھم ناي حركت ندارم ولي توي اين خونه كوچك دوتا زن ھستن كه حتي روسري 

 ھم سرشون نكردن "
 آھي كشيدم

 " بد شد ... حاE ديگه ميري جھنم "
 پرخاش كرد 

 " من رو مسخره نكن بچه "
يشد تا شب صبر كني ؟ "" ببخشيد ولي من خستم. نم  

" نه ھزارتا سوال دارم كه بايد ازت بپرسم نوه رادمھر پاشو بريم توي حياط تا راحت تر صحبت كنيم 
 " 

 " اين وقت روز ؟ "
آه كشيد   

 " حدس ميزدم "
 نتونسته بودم جلوي دھانم رو بگيرم با ناراحتي ھوا رو از بينيم بيرون دادم و سر پا ايستادم 

م توي آشپزخانه "" بھتره بري  
خواستم كمكش كنم كه بلند شه ولي ھمين كه بازوشو گرفتم به خاطر تماس دستم كمي لرزيد به 

سرعت دستم رو عقب كشيدم و جلوتر رفتم خيلي وقت بود كه دماي بدن انسانھا رو حس نكرده بودم 
س مرگ رو القا و حاE احساس وحشتناكي پيدا كرده بودم گرماي بدن كم جان مشايخ به من احسا

ميكرد . دست سرد پدربزرگم رو در حالي كه در تختش با آرامشي ابدي خوابيده بود به ياد آوردم و 
خلقم بيشتر تنگ شد . به سمت يخچال رفتم و يك كيسه خون بيرون كشيدم حاE ديگه برام مھم نبود 

ه . ھمينكه ليوانم رو سر كه يك انسان كنارم ايستاده و با چشمھاي درشت شده اش به من نگاه ميكن
 كشيدم مشايخ زمزمه كرد 

 " اين گناھه "
 پشت ميز كوچك نشستم و با اخم گفتم 

 " منظورت چيه ؟ "
 " خون جز حرامات ھست "

" من توي يك مدرسه مذھبي تحصيل كردم و خوب ميدونم چه چيزھايي حرام ھست. ببينم اگر وسط 
گوسفند زخمي باشه كه قبل از ذبح بميره خوردن  بيابون گير بيفتي و تمام چيزي كه داري يك

 گوشتش حرام ھست ؟ "
 به تندي جواب داد

" اگر چاره ديگه اي نداشته باشم ميتونم در حدي كه از مرگ نجاتم بده از گوشتش بخورم ولي اين 
 با كاري كه تو ميكني فرق داره "

 " من ھم مجبور ھستم كه خون بنوشم واE ميميرم "
ھم رفت اخم ھاش در   
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 " من نمي دونم حكم اسLم در مورد تو و كساني كه مثل تو ھستن چيه "
 " حكم خودت چيه ؟ "

 " من كي ھستم كه بخوام حكم بدم اين كار فقھا ھست "
" ھمونطور كه گفتم من توي يك مدرسه مذھبي درس خوندم. توي اون مدرسه اسLم بيشتر از ھر 

ھم كامL تحت تاثير قرار گرفته بودم ولي مثل ھر كس  درس معمول ديگه اي تحصيل ميشد و من
ديگه اي سوال ھاي زيادي توي سرم بود و وقتي دنبال پاسخش ميگشتم حسابي گيج ميشدم تا اينكه 
يكبار كه حسابي توي دردسر افتادم به شكل اتفاقي متوجه شدم كه ميتونم با اتكا به قدرت برتر خودم 

سم. ديگه سوال نداشتم گيج ھم نميشدم برام مھم نبود كه فLن كار چه رو آروم كنم و از ھيچ چيز نتر
 حكمي داره وجدانم حكم ميداد كه چه كاري خوبه و چه كاري غلط ھست "

 ناباورانه گفت
 " يعني تو خدا رو قبول نداري ؟ مسلمان نيستي ؟ قيامت رو قبول نداري ؟ "

دمبا دست اشاره كردم كه آرامتر صحبت كنه و جواب دا  
" من خدا رو خيلي بيشتر از زماني كه به اون مدرسه ميرفتم قبول دارم و اديان الھي رو ھم قبول 

دارم و بھشون احترام ميزارم فقط خودم رو با احكامي كه تصميم گيرنده اش يك انسان مثل من بوده 
ا بايد بي چون و كاري ندارم فكر ميكنم خودم بھتره برا خودم تصميم بگيرم .مگه نه اينكه مسلمان ھ

چرا اصول دين رو رعايت كنن و در مورد فروع دين تحقيق كنن و خودشون تصميم بگيرن ؟ انسان 
خطا و اشتباه ميكنه و فقھا ھم از اون مبرا نيستن خودت ميدوني كه از ھمون موقعي كه پيامبر مرد 

؟ از ھمون موقع ھركسي به خودش اجازه ميداد استدEل و تفسيري شخصي از خودش ارائه بده 
دست اندازيھا شروع شد كج روي ھا شروع شد خوارج خودشون رو مسلمان و ديگران رو كافر 

 ميدنستن حتي امام اول رو ؟ "
" ولي اين قضيه ماله ھزار و خورده اي سال پيش ھست حاE ما انقLب كرديم و دولت ھم به كسي 

 اجازه نميده توي دين دست ببره "
ھزار و چھارصد و خورده اي سال... چشمھاتو باز كن سرھنگ دور و برمون پر " آره ولي بعد از 

از خوارج ھست مگه نميگن كه وقتي امام زمان ظھور ميكنه خيلي از فقھاي متعصب بر عليه امام 
دوازدھم خودشون قيام ميكنن ؟ فكر ميكني اونا ميدنن كه دارن چكار ميكنن ؟ نه اونا بدون چون و 

بھشون گفتن رو قبول كردن و امام خودشون رو نه تنھا قبول نميكنن حتي تھمت چرا ھرچيزي كه 
كافر بودن ھم بھش ميزنن تو كه يه مرد مذھبي ھستي و براي نزديك شدن اون ظھور دعا ميكني 

 ميخواي اون موقع خودت تصميم بگيري كدوم طرف باشي يا برات تصميم بگيرن ؟ "
 با ناراحتي گفت

وجود داشته باشه يك قاعده... يك قانون اينطوري ھمه دنبال ھوا و ھوس " بايد يه خط مشي 
خودشون ميرن برا خودشون دليل تراشي ميكنن كه اين كار درسته و انجامش ھيچ اشكالي نميتونه 

 داشته باشه و ھركي ھر كاري دلش ميخواد انجام ميده "
زي رو باور ميكنن كه دوست " حق با توئه بعضي وقت ھا تصميم گيري مشكل ميشه و آدمام چي

دارن باور كنن ولي منظور من اين نبود . ببين من در حدي نيستم كه برات موعظه كنم فقط ميگم 
اديان راه و روش پرستش خدا ھستن و ھركدوم به شكلي خداشون رو ميپرستن اصل كاريه خداست 

ت آخرين دين و كامل ترين چرا دنبال واسطه بگرديم ؟ نميگم مسلمان نباش اسLم يه دين الھي ھس
اونھا ولي اگر بتوني اول خودت رو بشناسي و بعد خدا رو ميتوني برگردي و دوباره بررسي كني و 
تمام گرد و خاك ھايي كه توي اين چھارده قرن بر پيكره دينت نشسته رو پاك كني اون وقت ديگه به 

ه خاطر خوردن گوسفند محكوم من به چشم يك ھيوE نگاه نميكني چون توي ھيچ ديني گرگ رو ب
 نميكنن "

"باورم نميشه نشستيد اينجا و داريد بحث ديني ميكنيد " ناتسو داخل اومد و دست مجروح مشايخ 
 رو باE گرفت " اونم توي اين وضعيت "

 مشايخ به آرامي دستش رو از دست ناتسو بيرون كشيد و با اخم گفت 
احتماE ھمسرم اEن خيلي نگرانه "" من ميرم بيرون بايد چندتا تماس بگيرم   

سرم خون رو از گيره ديوار جدا كرد و با سري پايين بيرون رفت . ناتسو در حالي كه سمت يخچال 
 ميرفت پرسيد 
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 " اين چش بود؟ "
 شانه باE انداختم 

 " شايد بھتر ھست تا وقتي كه اون اينجاست روسري سرت كني و يه پيرھن پوشيده تر تنت كني "
و با اخم گفتناتس  

 " به نظر نمياد ھيز و چشم چرون باشه "
 " نه . معلومه كه نيست "

 " پس مشكل چيه "
 " خوب اون ... اينطوري عادت كرده "

 پشت ميز نشست 
 " شايد حق با اون باشه "

 ابروھام خود به خود باE رفت
 " منظورت چيه ؟ "

تر باشه توي اماكن عمومي پوشيده تر " من خوشم نمياد چشم ھاي ھرزه بھم خيره بشه شايد بھ
 باشم راستي .... من فكر نميكنم بتونيم به ھمين زودي برگرديم شيراز "

 " چطور ؟ "
 " ميخواي آرش و مھتاب رو توي اين وضعيت تنھا بگذاري ؟ "

 به آرامي جواب دادم 
 " البته كه نه ... سنگھا ميتونن منتظر باشن آرش و مھتاب مھم تر ھستند "

 
 

* * * * *** 
 

درست يادم نيست كه چند روز گذشت ولي توي اين مدت ھمه چيز آرام پيش ميرفت زخم آرش بسته 
شده بود خوشبختانه ريه ھا و قلبش آسيب نديده بودند و تنھا زماني كه خم ميشد يا دستھاش رو از 

ف شده بود و  ھم باز ميكرد اذيت ميشد. صورت مھتاب ھم بھبود پيدا گرده بود ھرچند گوشش نص
 باراي جاي سه زخم كشيده شده  روي صورتش كاري نميشد كرد.

ھانيه رو شبانه روز زير نظر داشتيم ولي واقعا ھيچ تعقيري با گذشته نكرده بود و كم كم قضيه رو  
فراموش كرديم . مشايخ بعد از ھزاران سوالي كه ازم پرسيد و تمام سرگذشتمون رو براش تعريف 

كه شكه شده بود اصرار كرد كه براي ثبت گزارش و تحقيقات بيشتر ھمراه با اون كردم در حالي 
خودمون رو معرفي كنيم و البته ھيچ كدام راضي به اين كار نشديم. از آنجايي كه مشايخ جانش رو 
به ما مديون بود اعLم كرد كه بدون اجازه ما اسمي ازمون نمي بره ولي در مورد اتفاق ھايي كه 

چيزھايي كه ميدونه بايد گزارش بده و به ما قبوEند كه اين به نفع ھمه ھست و فرداي  افتاده و
ھمون روز با قدرداني و تشكري صميمانه از ما جدا شد و چند روزي ھم پيداش نبود تا اينكه باEخره 
يك شب با حالي پريشان سراغمون اومد .پوليورش پاره شده و از خون سرخ بود به سرعت اون رو 

اخل خونه كشيدم د  
" چي شده ؟ چرا اين موقع شب با اين وضعيت از خونه بيرون اومدي؟ اونم اينجا ؟ بوي خونت ھمه 

 خوناشام ھا رو به سمتت ھدايت ميكنه . چه اتفاقي افتاده "
نفس زنان به نشانه سكوت دست خونينش رو باE آورد و به خاطر بوي خون گرم و تازه اي كه ھوا 

ود.باEخره بعد از باE اومدن نفسش ھن و ھن كردرو پر كرده ب  
 " بايد خيلي زود از اينجا بريد "

 با تعجب پرسيدم
 " واسه چي ؟ "

قبل از اينكه توضيح بده اونو به سمت ساختمان خانه كشيدم و ناتسو رو صدا كردم تا نگاھي به 
اره تند تند توضيح دادزخمش بندازه ھنگامي كه كمكش ميكردم پوليور خونينش رو از تنش در بي  

 " من خودمم نمي تونم باور كنم ولي يه اتفاق ھايي افتاده كه خيلي مشكوك ھست "
 چھار خراش اريب به روي سينه اش كشيده شده بود كه مشخصا جاي پنجه خوناشام بود
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 " چه اتفاقي برات افتاده ؟ "
در حالي كه خشاب اسلحه كمري يك بيسيم از پشت كمربندش بيرون كشيد و به گوشه اي پرت كرد و 

 اش رو كه بوي باروت تازه منفجر شده مي داد چك مي كرد تندتند توضيح داد
" بعد از اينكه از اينجا رفتم و گزارش رد كردم دوتا از ھمكارھام حسابي به ھويت كسايي كه نجاتم 

مي كردم از سر داده بودند عLقه مند شدند و بارھا ازم در مورد شما ميپرسيدن . اولش فكر 
 كنجكاوي ھست ولي وقتي ديدن كه حاضر نيستم چيزي بگم رفتارشون عجيب شد " 

خشاب اسلحه رو سر جاش برگرداند و اجازه داد ناتسو كه اينبار يك شال رو دور موھاش پيچيده بود 
 به زخمش رسيدگي كنه 

يدم ميكردن. ھمكار ھاي " فكر كردم دارن شوخي ميكنن ولي كم كم جدي تر شدن . اونا داشتن تھد
خودم داشتن تھديدم ميكردن كه واسم گزارش رد ميكنن كه با خوناشام ھا دستم توي يك كاسه ھست 

" 
 ناتسو بين حرفش پريد

 " خوناشام ھا ؟ پس باور كردن ؟ "
" آره . اطLعات از خيلي وقت پيش در موردش ميدونست پليس ھم ھمينطور اEن چندين محل مخفي 

و شھرستان ھا ھست كه خوناشام ھا رو اونجا قرنطينه ميكنن. تا اونجايي كه ميدونم  توي تھران
 توي كشورھاي ديگه ھم اين قضيه داره ھمه گير ميشه "

 ياداوري كردم 
 " داشتي در مورد اون دوتا رفيقت ميگفتي "

ي غروب توي " رفيق نه ھمكار ... من به ھر شكلي شده از جواب دادن طفره رفتم تا اينكه طرف ھا
يك خيابان خلوت يكي خودش رو جلوي ماشينم پرت كرد نتونستم ماشين رو نگه دارم و زيرش كردم 
ولي وقتي پياده شدم ھيچكس زير ماشين نبود. ھمينكه خواستم برگردم و سوار ماشين شم مھرتاش 

ند . ھر و نوذري جلوم سبز شدن مھرتاش و نوذري ھمونايي ھستند كه در مورد شما كنجكاو بود
دوشون لباس شخصي تنشون بود مھرتاش پرسيد خونه دوستاي خوناشامت كجاست ؟ من ھم گفتم 

اونا دوستام نبودن و من ھم نمي شناسمشون. توي نگاه و حالتشون معلوم بود كه شوخي ندارن مي 
دونستم كه اگه به جوابشون نرسن حسابم رو ميرسن .حتي اسمتون رو ھم ميدونستن مھرتاش 

د يه دختر ژاپني ھم بينشون ھست درسته ؟ خواستم فرار كنم كه نوذري حمله كرد و با دستش پرسي
به سينم كوبيد اگه كلت رو ديرتر در آورده بودم كارم تموم بود فكر كنم نوذري رو زدم ولي مھرتاش 

كه خيلي سريع پشت يه ماشين رفت و شروع به شليك كرد توي ماشينم پريدم و فرار كردم حاE ھم 
 اينجام "

 با تعجب گفتم
 " چرا اونھا بايد دنبال ما باشن ؟ "

" من ھم نميدونم شايد كس ديگه اي پشت قضيه ھست و اونھا فقط واسطه ھستن. شما دشمن دارين 
 ؟ "

 " تا دلت بخواد "
 ناتسو پانسمان زخم رو تمام كرد و مشايخ شروع به پوشيدن لباسش كرد. پرسيدم

اي چكار كني ؟ "" ببينم تو حاE ميخو  
" بايد گزارش بدم حاE كه پاي اينترپل ھم وسط اومده اوضاع خيلي حساستر شده بايد ھرچه زودتر 
اين مسائل رو بين خودمون حل كنيم مخصوصا حاE كه دولت زياد عLقه اي به ھمكاري با پليس بين 

يست برگرديد شيراز ؟ "الملل نداره اينطوري بھانه دستشون مياد . شما چكار ميكنيد ؟ بھتر ن  
 " آره . بايد برگرديم ولي فعL كمي صبر ميكنيم تا حال آرش بھتر بشه "

 " راستي حالش چطوره ؟ "
" ميتونه راه بره و اEنم با مھتاب و ھانيه توي پارك داره قدم ميزنه "   

 در حالي كه بھت صورتش رو پر كرده بود پرسيد 
راه بره ؟ " " به اين زودي ؟ يعني اEن ميتونه  
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" آره ولي يك قسمت از ريه اش كامL از بين رفته و تقريبا ھر روز خون باE مياره . بايد مواظبش 
باشيم تا ريه جوش بخوره و خوني كه داخلش نفوذ كرده تخليه شه يكبار ريه من ھم سوراخ شده 

 بود البته خيلي كمتر از آرش بود . ميدونم كه چقدر داره اذيت ميشه  "
تسورفت تا وسايلمون رو جمع كنه. مشايخ ھمانطور كه بھت زده به من نگاه ميكرد سر تكان داد نا  

" اميدوارم موفق باشيد . تا زماني كه تھران ھستيد سعي كنيد از خونه بيرون نريد من ھم خيلي زود 
ميتونيد بر ميگردم شيراز. وقتي برگشتي حتما يه سر به من بزن اگر ھم مشكلي براتون پيش اومد 

 روي من حساب كنيد "
مشايخ رفت و من ھم سراغ موبايلم رفتم تا با مھتاب تماس بگيرم و ازشون بخوام كه به خونه بر 

نگردن ولي ھنوز شماره ھا رو نگرفته بودم كه دوباره سر و كله مشايخ پيدا شد اينبار حتي از دفعه 
 قبل ھم ھراسان تر بود 

 " چي شد مگه نرفته بودي ؟ "
اون بيرون پر از پليس ھست ""   

 " پليس واسه چي ؟ "
 مشايخ با حالتي عصبي گفت 

 "ميخوان شما رو دستگير كنن زود باشيد بايد ھرچه سريعتر از اينجا بريد ."
من و ھم ناتسو از تعجب ميخكوب شده بوديم كه مشايخ بازومو گرفت و به سمت حياط كشيد.    

ي خونه "" منتظر چي ھستيد ؟ اEن ميريزن تو  
 بازومو از دستش بيرون كشيدم و به سمت در رفتم ولي مشايخ دوباره بازومو گرفت 

 " ميخواي چكار كني ؟ دارم بھت ميگم پليس اون بيرون وايساده .بايد از راه پشت بوم فرار كنيد."
بيسيم مشايخ خش خش كرد و چيزي در مورد دستور آماده باش شنيدم    

 "چطور به اين زودي ؟"
بايد من رو تعقيب كرده باشن " "  

 " ولي من ماشينم رو دم در پارك كردم "
 به سرعت دسته كليدي از جيبش بيرون كشيد 

 " ماشين من سر كوچه ھست يه پيكان سفيده "
 " تو ميخواي چكار كني؟ نمي خوام موقع فرار ھمراه ما دستگير بشي "

 تند تند جواب داد 
گرم ميك ... " " من نميام . مي مونم سرشون رو  

قبل از اينكه حرفش تموم بشه مشت ناتسو پشت سرش فرود آمد و مشايخ نقش بر زمين شد . در 
 ھمان لحظه زنگ به صدا در اومد ناتسو در حالي كه از ديوار باE ميرفت گفت 

 " اينطوري براش بھتره "
امL تاريك شده بود و ميتونستيم در حالي كه تنھا موبايلم رو برداشته بودم از ديوار باE رفتم. ھوا ك

توي سايه ھا كامL نا مرئي بشيم ولي قبل از اينكه به پشت بام آخرين خونه برسيم چند سرباز رو 
ديديم كه  زير تير چراغ برق سر كوچه كشيك ميدادن. بي ھيچ حرفي مسيرمون رو تعقير داديم و اين 

ين پريديم. تا خيابان ده قدم بيشتر نبود ولي قبل بار بدون توجه به اطرافمون يك كوچه باEتر روي زم
از اينكه بوي نا آشناي خوناشام ھا رو حس كنم سه نفر اسلحه به دست ما رو محاصره كردند اطرافم 

رو نگاه كردم ولي راه فراري نبود. خوناشامي كه كت و شلوار پوشيده بود و دكمه زير گلوي 
نكف خودش رو كشيد و از بين ريش پرپشتش اخطار داد پيراھنش رو محكم بسته بود گلنگدن كLشي  

 " تكون بخوريد شليك ميكنم . بتمرگيد روي زمين "
درسته كه گلوله ھا ما رو نميكشتن ولي حتي فكر كردن به اينكه يك گلوله سرم رو سوراخ كنه 

 وحشت زده ام ميكرد. دست ھام رو باE بردم 
 " ما طرف شما ھستيم مثل خودتونيم "

ه مسخره اي بود ولي بايد آخرين تLشم رو ميكردم كه البته فايده اي ھم نداشت حرب  
 " آره جون عمت ... بشينيد روي زمين و دستھاتون رو بزاريد روي سرتون "

قنداق اسلحه خوناشامي كه پشت سرم ايستاده بود توي كمرم فرود اومد و به زانو در اومدم 
ار من زانو زد و دست ھاش رو روي سرش گذاشت . مرد گفت بدجوري نفسم گرفته بود ناتسو ھم كن  
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"ببين پسر جون دلم نمي خواد بكشمتون اگر ھم اين كار رو ميكنم مجبور ھستم. با پولي كه به خاطر 
تحويل دادن شما نصيبم ميشه ميتونم خانواده ام رو بردارم و از ايران برم. اگه اين كار رو نكنم .... 

ھمه بفھمن خوناشام شديم. حاE آرو.... "خيلي طول نميكشه كه   
با صداي برخورد شديدي كه از پشت سرم شنيده شد حرفش رو قطع كرد . من ھم سرم رو برگرداندم 
دو نفري كه پشت سر ما ايستاده بودند روي زمين افتادند و شش ھفت مرد مسلح به چاقو و شمشير 

صداي خرد شدن جمجمه مرد ريشو بلند شد و در  باEي سرشون ايستاده بودند. در كمتر از يك ثانيه
 حالي كه دو نفر اسلحه اش رو از دستش بيرون ميكشيدن روي زمين ولو شد. 

نفس راحتي كشيدم و ايستادم تا با پيرترين عضو شكارچي ھاي خوناشامي كه قبL ھم مLقاتشون 
 كرده بوديم روبرو بشم 

يم .خيلي ھا دنبالمون ھستند ما بايد ھرچه زود تر از " ازتون ممنونم . جونمون رو مديون شما ھست
 اينجا بريم "

 پيرمرد اسلحه اي رو كه غنيمت گرفته بود محكم نگه داشت و با غرور گفت 
 " به سLمت "

 خوناشام ريشو در حالي كه خون صورتش رو سرخ كرده بود نعره زد 
 " ما پليس ھستيم "

بود لگد محكمي به كمرش زد  يكي از مرد ھايي كه باEي سرش ايستاده  
 " خفه شو مادر ج.... ھمين اEن داشتي ميگفتي چه گھي ھستي "

 بايد قبل از اينكه بيشتر ازمون تعريف كنن از اونجا ميرفتم . پيشنھاد دادم
" بھتره ببنديدشون اينا جون سخت ھستند به ھمين سادگيھا ھم نمي ميرن . ببريد تحويل پليس 

ن رو باور نكردن ازشون بخواين ضربان قلبشون رو چك كنن يا  ببرنشون توي بديدشون اگه حرفتو
 آفتاب "

 و بعد از اون بدون اينكه منتظر جواب بمونم ھمراه با ناتسو به سمت خيابان دويديم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.takbook.com



 78 

 
:سيزدھم فصل   

 
 
 
 

جا دور شديم.اتومبيل مشايخ رو بدون ھيچ دردسري پيدا كرديم و به سرعت از اون  
 Lناتسو چون اين روزھا زياد در شھر رفت و آمد داشت  از خيلي چيزھا در ايران متعجب ميشد مث

وقتي يك جا دو نفر با ھم دعوا ميكردند و ده نفر ميخواستن جداشون كنند و پنجاه نفر دست به سينه 
ميشينن و چرا ديوار حياط تماشا ميكردند يا سوال ھايي مثل چرا دو نفر روي صندلي جلوي اتومبيل 

خانه ھا بلند ھست يا چرا نظامي ھاي لباس سبز ھمشون ريش دارن ميپرسيد. حتي ھمين شب 
 گذشته وقتي كه بسيجي ھا رو در خيابان ديد با ناراحتي پرسيد

" چرا دست بچه ھا اسلحه ميدن ؟حتما اين بچه ھا خانواده ندارن كه نگرانشون شه درسته ؟ واقعا 
چه ھاي بيچاره ..... "كه ... ب  

و خيلي چيزھاي ديگه كه بيشتر اونھام پرسش ھايي سخت بودند و ترجيح ميدادم به جاي جواب  
دادن خودم رو به اون راه بزنم ..... زمان ھايي كه اخبار ھاي داخلي رو مي ديديم تا بفھميم دنيا 

ت ميكرد و بعد زير لب ميگفت دست كيه حسابي تحت تاثير قرار ميگرفت و اول اسرائيلي ھا رو لعن  
 " يعني واقعا اينقدر وضع آمريكا خرابه كه داره از ھم مي پاشه ؟ "

 حاE بگذريم از مواقعي كه جو گير ميشد و تصميم ميگرفت يه روزي به حزب هللا بپيونده ... 
 اينبار ھم ھمينكه سوار ماشين مشايخ شديم پرسيد

ھاست اسمش چي ھست ؟ "" توي شھرھاي ايران پر از اين ماشين   
 " پيكان "

 " چيز فوق العاده اي به نظر نمياد . چرا ايراني ھا اينقدر به اين ماشين عLقه دارن ؟ "
 " چون چاره ديگه اي ندارن "

 آخه اEن وقت سوال كردن بود ؟ گوشي خودم رو كه آماده شماره گيري بود به دستش دادم 
رك بمونن تا بريم دنبالشون "" زود باھاشون تماس بگير بگو توي پا  

 
 * * * * * * 

 
خوشبختانه بخت با ما يار بود  بعد از اينكه آرش با ناله اي روي صندلي جلو و كنار من نشست 

 پرسيد
 " چرا پليس دنبالمون ھست ؟ "

 " نميدونم . ولي فكر نميكنم دليل مصالمت آميزي داشته باشه "
 " حاE نقشه چيه ؟ "
و از اينكه آرش ھم مثل ناتسو براي تصميم گيري به من متوسل ميشد پنھان كنمسعي كردم حرصم ر  

 " متاسفانه خونه شما لو رفته كه از اين بابت ... شرمنده ام ... "
 حرفم رو قطع كرد

" حرف الكي نزن ما ھمه دستمون تو يه كاسه ھست و اين مشكل ھم مال ھمه ماست در ضمن اون 
ارزشي ھم داخلش نبود " خونه اجاره اي بود چيز با  

 ناتسو ياداوري كرد 
 " به جز تغذيمون "

ھانيه ھم به ياد گوسفنده افتاد و حسابي حالش گرفته شد ولي نه به اندازه من كه ذخيره يك ماھمون 
 رو جا گذاشته بودم.

 "ما بايد ھرچه زودتر برگرديم شيراز امكان داره سنگ ھا اونجا باشن و بايد منتظر تماس برونو
 بمونيم "

 آرش سر تكان داد 
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 " خوبه "
 با ناراحتي زمزمه كردم 

" نه آرش منظورم از ما من ناتسو و ھانيه بود به قدر كافي شما رو توي دردسر انداختيم .ميشه 
 آدرس خونه باباتو بگي ؟ "

بدتر  " شوخيت گرفته ؟ از وقتي تعقير كرديم بھترين روزھا رو با شما داشتيم و قبل از اون ھر روز
از قبل بود مھتاب ھم حرف من رو قبول داره .تازه ما تصميم داشتيم بقيه عمرمون رو دور دنيا سفر 

 كنيم كه ميشه از ھمين اEن شروع كرد "
 " يه نگاه به خودت بنداز. با اين وضعيتت ؟ "

 چھره اش تعقير كرد و جدي شد و با لحني سرد گفت 
ن ايجاد نميكنيم و بعد از اينكه رسيديم يه اتاق توي " خيالت راحت باشه ما مزاحمتي براتو

 مسافرخونه اجاره ميكنيم ميدونم كه من با اين وضعيت دست و پا گير ھستم و .... "
 ماشين رو كنار خيابان كشيدم و پامو روي ترمز گذاشتم

يادم  "چي ميگي ؟داري اشتباه ميكني . باور كن منظورم اين نبود به خدا خودم ھم بعضي وقت ھا
ميره كه چرا خودم رو توي دردسر انداختم چه برسه به شما كه بھترين دوست ھاي ما ھستيد . من 

 خوشحال ھم ميشم كه ميزبانتون باشم تازه كلي ھم حق گردنم داريد باور كن منظورم ... "
 چھره اش به حالت قبل برگشت و نيشش تا بنا گوش باز شد 

چه ساده اي مثل تو ميزارم گازش رو بگير بريم ببينم شيراز چه " خيلي حال ميكنم وقتي سربه سر ب
 شكليه "

 نفسم رو از بينيم بيرون دادم و با دلخوري ساختگي پرسيدم
 " كدوم طرف؟ "

 
 
 

 * * * * * * * * * 
 
 
ھنوز كامL از شھر خارج نشده بوديم كه به ترافيكي شديد و  صفي دور و دراز از ماشين ھا بر  

بارا ايستاديم ناتسو پرسيد خورديم و اج  
 " چي شده ؟ "

 شانه باE انداختم 
 " Eبد تصادف ... كاش از يه سمت ديگه بريم آرش ؟ "

 با دست به خياباني منشعب كه اون رو گذرانده بوديم اشاره كرد 
 " تا پشت سرمون شلوغ نشده دور بزن از اون خيابون بريم "

ولي قبل از اون يك سرباز نيروي انتظامي با كاور نارنجي دنده عقب گرفتم و آماده دور زدن شدم 
 رنگ كنارمون ظاھر شد 

 " دور نزنيد خيابونا بسته ھست بايد از ھمين طرف بريد . زياد طول نميكشه "
قبل از اينكه دليل ترافيك رو ازش بپرسم چرخيد و دور شد .چند اتومبيلي كه جلوتر از ما بودند 

جلو رفتند. غرغر كنان حركت كردم و پشت آخرين ماشين نگه داشتم. حركت كرده و شش ھفت متر 
 مھتاب آه كشيد 

" حد اقل خوب شد كه يه سر به بانك خون زديم واE معلوم نبود اين ترافيك تا كي طول بكشه و كي 
 به شيراز برسيم "

 ھانيه نا اميدانه ناليد 
رو با خودمون مياورديم " " كاش به جاي اينكه اينجا وايسيم برمي گشتيم و كيانوش  

 تاكيد كردم
 " برگشتي در كار نيست در ضمن اون گوسفند ماده بود چرا ھمش كيانوش صداش ميكني ؟ "

 شانه باE انداخت 
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 " آخه شبيه داداش ندا بود " و باز ناليد " بيچاره كيانوش .... "
حاE ديگه چندين ماشين ماشين ھاي جلويي حركت كردند و من ھم پشت سرشون چند متر جلو رفتم 

 پشت سر ما ايستاده بودند آرش گفت
 " مثل اينكه پسره درست گفت ظاھرا زياد طول نميكشه "

 ناتسو پرسيد 
" ھمه كسايي كه توي اين ترافيك ھستند ميدونن كه راھي جز منتظر بودن ندارن پس چرا اين ھمه 

 بوق ميزنن ؟ "
ون رو از جيبم بيرون ميكشيدم جواب دادم صداي زنگ موبايلم در اومد و در حالي كه ا  

 " آخه اينجا ايرانه "
 پشت خط مردي پچ پچ كنان پرسيد 

 " آقا رامين ؟ "
 " خودمم شما ؟ "

 صدا كامL تعقير كرد
"آه خدا رو شكر كه حالتون خوبه خيلي نگرانتون بودم به مشكلي كه بر نخوردين ؟ "   
واسه چي دنبالمون بودن ؟ "" سLم . نه مشكلي پيش نبود. نفھميدي    

"دقيقش رو نميدونم... گزارش دادن كه شما چندتا خوناشام قاتل و خيلي خطرناك ھستيد كه تا به 
حال چندين نفر رو كشتيد ولي Eزم نيست نگرانش باشي چيز زيادي از شما دستشون نيست فقط 

كه از اونجا فرار كرديد ديگه  ميدونن كه يكي از شما يك دختر ژاپني ھست نه بيشتر. ھمين حاE ھم
 عمرا پيداتون كنن فقط كافيه ناتسو جاھايي كه پليس ھست زياد آفتابي نشه  "

 پرسيدم
 "تو چي ؟ به مشكلي بر نخوردي ؟ نپرسيدن كه اونجا چكار ميكردي ؟ "

 " فعL يه جوري ماست ماليش كردم ولي مطمئنم كه بعدا حسابي بايد جواب پس بدم "
؟ " " سرت چطوره  

 خرناس كشيد
" اين بار دوم بود كه نامزدت بي ھوا زد توي سرم بھش بگو حداقل دفعه بعد قبل از اينكه بزنه 

ناكارم كنه به خودمم خبر بده. وقتي به ھوش اومدم فقط يك ساعت داشتم فكر ميكردم كه چي شد ... 
" 

بوديم ؟ حسابي خر كيفم كرده بود پس از ديد مشايخ ما نامزد  -نامزد - كلمه   
 " راستي اEن كجا ھستيد ؟ "

 " ھنوز تھرانيم داريم بر ميگرديم شيراز "
 تندتند گفت

" داشت يادم ميرفت  حتما از بيراھه بريد مسيرھاي اصلي رو ايست بازرسي گذاشتن من ديگه 
 نميتونم حرف بزنم بعدا باز تماس مي گيرم خداحافظ "

 " ايست بازرسي ؟ "
 تماس قطع شد 

ا شنيدن كلمه ايست بازرسي در عقب ماشين رو باز كرد و در حالت نيم خيز از باEي ماشين مھتاب ب
 ھا جلوتر رو ديد زد

 " آره . ايست بازرسي ھست . يعني دنبال ما ھستند؟ "
 به نشانه مثبت سر تكان دادم

 " حاE بايد چكار كنيم ؟ "
ما ندارن " " Eزم نيست نگران باشيد مشايخ گفت كه اطLعات زيادي از  

 آرش پرسيد
 " پس چه جوري ميخوان ما رو شناسايي كنن ؟ "

 " ظاھرا دارن دنبال چند نفر كه يكيشون يك دختر ژاپني ھست ميگردن "
ھمه سرھا به سمت ناتسو چرخيد و ھمزمان ماشينھاي جلويي باز ھم حركت كردند تا فاصله مان با 

 محل بازرسي كمتر شود. ناتسو با خونسردي گفت
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 " ميتونم از تاريكي ھوا استفاده كنم شما بعد از بازرسي به راھتون ادامه بديد "
 به تندي گفتم 

 " من ھم باھات ميام "
 با لحني آرام و مھربان اطمينان داد

" Eزم نيست ميتونم از خودم مواظبت كنم آرش كه با اين حالش نميتونه رانندگي كنه نگران من 
نريد " نباشيد حواستون باشه كه لو  

در ماشين رو باز كرد و در عرض چند ثانيه در تاريكي شب گم شد . صداي بوق اعتراض آميز 
 ماشين ھاي پشت سر بلند شد . باز ھم بايد جلوتر ميرفتم . آرش زمزمه كرد 

"من توي دست و پا ھستم. اگه مشكلي پيش اومد بدون من فرار كنيد سرم رو كه نميبرن. كاري ھم 
ام به خاطرش مجازات ... "نكردم كه بخو  

 مھتاب حرفش رو قطع كرد 
 " من نميزارم تو رو بگيرن "

 " ميخواي با پليس در بيفتي ؟ "
 شانه باE انداخت و جواب نداد .دخالت كردم

 " قرار نيست اتفاقي بيفته خودتون رو مضطرب نشون نديد "
ي قرار ميگرفتن . سربازي چراغ جلوتر از ما ماشين ھا به چھار صف تقسيم ميشدند و مورد بازرس

قوه به دست به سمتمون اومد و عLمت داد كه به صف دوم بپيونديم. بعد از دو سه دقيقه به محل 
 بازرسي رسيده بوديم . يك افسر نيروي انتظامي مودبانه پرسيد 

 " داريد كدوم سمت ميريد ؟ "
و لحظه اي به سمت مھتاب و در ھمون حال به سرعت و طوري كه زياد ملموس نباشه چشمش ر

گرداند . نيازي به دقت كردن نبود مھتاب نمونه كامل يك زن ايراني بود و ھيچ شباھتي به يك دختر 
 خارجي نداشت در حالي كه خودم رو خونسرد نشون ميدادم جواب دادم
 "مسافريم ... داريم از زيارت امام رضا بر ميگرديم بريم شھرمون "

 سر تكان داد
ن قبول باشه چند لحظه صبر كنيد ... "" زيارتتو  

 راست شد و فرياد زد 
 " بيارش ديگه . مردم معطل ھستند "

 سر و كله سرباز ديگري پيدا شد كه زنجير يك سگ بزرگ سياه رو توي دستش داشت 
 " صبر كن بابا ... اين زبون بسته ھا كه نميتونن ھمزمان دوجا باشند "

نجا بود. سگ سياه بيني خيس خودش رو به طرف من گرفت و با سگ براي شناسايي خوناشام ھا او
چشماني كه بدخواھي و نفرت از آن مي باريد پارس كرد. افسر شكاكانه به ما نگاه كرد و روي ھانيه 
بيشتر مكث كرد ماشين اونقدر تاريك بود كه براي چشم انسانيش رنگ و روي غير طبيعي ما پنھان 

دودل شده بود ولي وقتي سگ غرش دوباره اي كرد دستور داد .ميماند و با ديدن ھانيه ھم   
 " لطفا از ماشين پياده بشيد "

با اضطراب از ماشين پياده شدم دلم ميخواست سگ لعنتي رو خفه كنم تا اينقدر رو به ما پارس نكنه  
Lساكت شد و انگار كه آرزوي قلبيم به يكباره براورده شده بود ھمزمان با پياده شدن بقيه سگ كام 

سربازي كه اون رو نگه داشته بود با زباني كه من نميشناختم چيزي گفت ولي سگ خودش رو با 
ترس از ما عقب كشيد. در يك لحظه از اين رو به اون رو شده بود طوري مظلومانه عو عو كرد و 

 سرش رو پايين انداخت كه نوك بيني اش به زمين كشيده شد . سرباز با ناراحتي گفت 
فكر كنم حالش خوش نيست ""   

نشست و آرام و مھربانه نوازشش كرد و سگ تا جايي كه زنجيرش اجازه ميداد عقب تر رفت و 
 روشو از ما برگرداند . افسر ھم به طرف ما برگشت و ھمراه با لبخندي عذرخواھانه گفت

 "ببخشيد كه معطل شديد .سعي كنيد شبھا بين راه نگه نداريد. سفر خوش "
ه بودم نميدونستم چرا سگه يه ھو اينطوري كرد ولي عLقه اي ھم نداشتم كه بمونم و در گيج شد

موردش بيشتر فكر كنم . بقيه ھم مثل من نفس راحتي كشيدند و سوار شدند ولي ھمينكه خواستيم 
 حركت كنيم يك نفر فرياد كشيد
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 " نزار بره "
ويد اميد به ھمون سرعت كه  آمده بود يك پليس كه بدون شك خوناشام بود داشت به سمتمون مي د

 پر كشيد و رفت آرام زمزمه كردم 
 " تا من راه افتادم ... "

ھنوز حرفم تمام نشده بود كه ناتسو از تاريكي به سرعت ظاھر شد و ظربه اي به پشت سر مرد زد 
. ناتسو و قبل از اينكه بدن سنگين پليس خوناشام بر روي زمين بيفته دوباره در تاريكي گم شد 

اونقدر سريع اينكار رو انجام داده بود كه از ديد انسان ھا پنھان ماند و از نظر كسايي كه اون اطراف 
بودند طرف غش كرده بود . زير چشمي نگاھي به افسري كه باھاش صحبت كرده بودم انداختم ولي 

وي زمين افتاده بود نه اون و نه ھيچ كس ديگه اي به ما توجھي نداشت ھمه با تعجب به مردي كه ر
نگاه ميكردند . پدال گاز رو فشار داده و با احتياط راه افتادم و ھمزمان ھوا رو با سر و صدا از ريه 

 ام به بيرون فرستادم
آرش زمزمه كرد    

 " باورم نميشه خLص شده باشيم "
اينكه قلب از پشت سر صداي فرياد ھايي از حيرت ميشنيدم كه ھر كدوم چيزي ميگفتند و ھمه از 

طرف نميزنه ولي داره نفس ميكشه حرف ميزدن. كمي كه بيشتر دور شده و سرعت گرفتم از آيينه 
به شكلي تار ميديدم كه چند نفر سياه پوش بقيه رو كنار زدند و خوناشام رو در حالي كه ھنوز 

 بيھوش بود به يك برانكار بسته و داخل ماشيني سياه رنگ بردند.
ن در فاصله يك متري با ماشين ظاھر شد و چند لحظه بعد قبل از اينكه ماشين رو ناتسو در حال دويد

 نگه دارم از پنجره خودش رو داخل كشيده بود.  پرسيدم
 " چطور ميتوني در حالي كه به اون سرعت ميدوي ظربه به اين ظريفي بزني ؟ "

 " برونو يادم داد وقتي ھنوز بچه بودم  "
ياد نداد " "پيرمرد آب زير كاه به من  
 ھانيه با ذوق و شوق گفت

 "چه شانسي آورديم. من كه فكر كردم ديگه گير افتاديم "
 مھتاب پرسيد

 " اون سگه مواد ياب بود ؟ "
 ناتسو جواب داد 

 " احتماE بود ولي اونا دنبال مواد نمي گشتن "
 " پس دنبال چي ميگشتن ؟ "

 من جواب دادم 
ديد تا اEن به سگ بر نخورديد ؟ سگ ھا از خوناشام ھا خوششون " دنبال ما ... از وقتي تبديل ش

 نمياد "
 ھانيه پرسيد 

 " پس چرا به ما گير نداد ؟ "
ھيچ كس جوابي نداشت  و براي چند لحظه ھمه سكوت كرديم ولي قبل از اينكه حرف ديگه اي زده 

گوشيمو به آرش دادم تا بشه موبايلم به صدا در اومد و چون نميخواستم بھانه اي دست پليس بدم 
 اون جواب بده .

 " بله ؟ "
 چند لحظه سكوت و بعد با صدايي بلند تر گفت

 " چي ؟ "
 اخم ھاش در ھم رفت و به شكل دست و پا شكسته و مسخره اي بلغور كرد 

"I am fine tank you . I am no ramin " 
دست آرش قاپيد و بعد از چند  به سرعت ماشين رو نگه داشتم ولي قبل از من ناتسو گوشي رو از

!!!!!! لحظه طوري فرياد كشيد كه قلبم در يك لحظه به تپش افتاد  
 " Eزارو ؟ "

 آرش با سر تاييد كرد
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 " آره به منم ھمينو گفت ولي نفھميدم معنيش چيه "
ناتسو به سرعت چند سوال پرسيد و بعد از اون توضيح داد كه دقيقا كجا ھستيم و بعد از اينكه 

فش تمام شد دوباره پرسيد حر  
 " برونو چي ؟ پدرت كجاست ؟ .... الو ؟ الو ؟ "

 ولي تماس قطع شده بود . 
پرسيدم   

 " چي گفت ؟ "
 ناتسو قيافه اش بد جوري در ھم رفته بود 

 " در واقع ھيچي فقط ميخواست بدونه ما كجاييم "
 " در مورد برونو چيزي نگفت ؟ نگفت كجا ھستند ؟ "

جواب داد  با سردرگمي  
 " اون ھيچي نگفت "
 ھانيه با بي خيالي گفت

 " از اولش ھم از اين عتيقه خوشم نميومد "
 در واقع من ھم با نظرش موافق بودم ولي ناتسو نظر ديگه اي داشت

 "باور كنيد اون قبL اينطوري نبود اينقدر .... مرموز "
جديدي ثبت نشده بود. ماشين و  گوشي رو ازش گرفتم و تماس ھا رو چك كردم ولي ھيچ شماره

 روشن كردم و اميدوارانه گفتم 
 " خوب حداقل حاE ميدونيم كه حالشون خوبه "

 ھر چند اين تماس من رو از قبل ھم نگران تر كرده بود. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.takbook.com



 84 

 
 

: چھاردھمفصل   
 
 
 
 

اتومبيل خواب بودند. احساس  مدت زيادي بود كه اصفھان رو رد كرده بوديم و ھمه به جز من در
بدي داشتم و حاE با دقت بيشتري اطرافم رو نگاه ميكردم نه شھر و نه روستا و نه تابلويي .تا به 
حال بايد به آباده (شمالي ترين شھر فارس ) رسيده بوديم ولي جاده مستقيم و لخت بود. كمي در 

ا نيست چيزي درست نبود. وجودم احساس سرما ميكردم كه اطمينان داشتم به خاطر ھو  
از طرفي بنزين ماشين ھم داشت به اتمام ميرسيد آخرين بار باكش رو در يك پمپ بنزين سر راھي 
پر كرده بودم و عجيب بود كه يادم نميامد كه كجا بود. بقيه ھم كه خواب بودند و نميتونستم ازشون 

ن گشت و قيمتش رو پرسيد افتادم با بپرسم. ياد زن عجيبي كه در ھمون پمپ بنزين بارھا دور ماشي
وجودي كه گفته بودم ماشين مال من نيست باز ھم بر پرسش خودش سماجت و پافشاري ميكرد شايد 
به خاطر اون ھواسم پرت شده بود و دقت نكرده بودم كه كجا ھستم. توي آيينه بغل نگاه كردم خيلي 

ريبا يك ساعتي بود كه اونم ناپديد شده وقت ھا ماشين اون زن رو پشت سرم مي ديدم ولي حاE تق
 بود . 

كم كم داشتم نگران ميشدم كه يك تريلي بدون بار رو كمي جلوتر و كنار جاده ديدم. دو نفر كمي 
دورتر از آن كنار آتشي نشسته و در حال قيLن كشيدن بودند . ماشين رو نگه داشتم و به سمت دو 

كردند راه افتادم مردي كه حاE با كنجكاوي به من نگاه مي  
 " شب بخير ... ببخشيد چقدر مونده تا به آباده برسيم ؟ "

مرد مسن تر بعد از اينكه با جوانتر كه احتماE شاگردش بود نگاھي رد و بدل كرد با صدايي دورگه 
 پرسيد 

 " تا اينجا اومدي ھنوز متوجه نشدي داري اشتباه مياي؟ "
جاده بود اشاره كرد با دست به تابلوي سبز رنگي كه كنار   

 
كيلومتر  80تفت    

 
 بھت زده گفتم

 " تفت ؟ مگه تفت نزديك يزد نيست ؟ يعني ما اEن نزديك يزد ھستيم؟ "
 –حيف نون  –در حالي كه سر تكان ميداد و تاييد ميكرد طوري به من نگاه كرد كه ھيچ فرقي با 

شيدم و براي بار آخر به تابلويي كه گفتن نداشت از زير نگاه مLمت بار راننده خودم رو عقب ك
 حاضر بودم قسم بخورم كه چند دقيقه پيش اونجا نبود نگاھي انداخته و سوار ماشين شدم.

 آرش در حالي كه بيدار شده و چشم ھاش رو ميماليد پرسيد 
 " چرا وايسادي ؟ "

 با ناراحتي و ھمراه با سرافكندگي گفتم
 " راه رو اشتباه اومدم "

اعتش انداخت نگاھي به س  
 " مشكلي نيست ھنوز دو ساعتي مونده تا خورشيد در بياد وقت داريم اEن تقريبا كجا ھستيم ؟ "

 من و من كردم
 " نزديكاي يزد "

 ھمچنان كه كش و قوس ميومد با ھمون لحن گفت
؟ " خب پس امروز رو ميريم يزد ميمونيم تا .... " اخم ھاش در ھم رفت " صبركن ببينم گفتي يزد 

" 
 با سر تاييد كردم . نگاه موشكافانه اي به من انداخت و گفت
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 " اگه نمي شناختمت فكر ميكردم يه گاگول به تمام معنا ھستي "
با شانه ھايي افتاده ماشين رو روشن كردم و در ھمان مسير به سمت يزد ادامه دادم از آيينه مي 

الي كه دستھاشون رو تكان ميدادند فرياد زدندديدم كه راننده تريلي و شاگردش سر پا ايستاده و در ح  
 " كجا ؟ باز كه داري اشتباه ميري "

فاصله زياد بود ولي ميتونستم بشنوم كه شاگرد اظھار نظر ميكرد    
 " يا مواد زده بود يا بدجوري مشنگ بود "

دادن ھا واقعا بعضي وقت ھا خيلي بد ھست كه گوش ھاي به اين تيزي داشته باشيد . به دست تكان 
و فريادھاي اون دو نفر توجه نكردم و به سمت يزد راھم رو ادامه دادم.اتومبيل زني كه در پمپ 

 بنزين ديده بودم حاE با فاصله زيادي از ما در حال حركت بود . 
يك ساعت ديگه ھم گذشت ولي نه اثري از تفت بود نه ھيچ تابلويي كه ما رو راھنمايي كنه . اينبار 

ار بود و مثل من ھر طرف رو براي پيدا كردن يك تابلو جستجو ميكرد و در ھمان حال آرش ھم بيد
گLيه ميكرد كه ماشين خيلي تكان ميخوره و سينه مجروحش رو اذيت ميكنه . حق با آرش بود جاده 
با وجودي كه آسفالت و صاف به نظر ميرسيد ولي ھيچ فرقي با يك جاده خاكي نداشت. كم كم داشتم 

فكر ميافتادم كه نگه دارم و منتظر اتومبيل زن بمونم تا ھم راھنمايي مان كنه و ھم اگر  به اين
ميتوانست كمي بنزين به ما غرض بده كه ماشين با تكان ھاي شديد كه باعث بيداري سه سرنشين 

 ديگر شد ايستاد. مھتاب خميازه كشان گفت 
 " خراب شد ؟ "

 " بنزين تمام كرد "
پياده شدم ولي وقتي پام به جاي آسفالت سخت بر روي ماسه نرم فرود آمد تعادلم در رو باز كرده و 

 رو از دست دادم و تقريبا زمين خوردم . آرش ھم عكس العملي شبيه به من داشت 
 " خدايا اينجا چه خبره ؟ اينجا كه ھمين اEن آسفالت بود "

از ماشين پياده شدند. مھتاب زمزمه دختر ھا در حالي كه بھتزده بيابان تاريك رو بررسي ميكردن 
 كرد 

 " ما كجاييم ؟ "
 با ناراحتي گفتم 

 " گم شديم "
 آرش تقريبا فرياد كشيد

 " آخه چطور ممكنه ؟ ھمين اEن اينجا يه جاده آسفالت بود. نكنه خون فاسد خورديم ؟ "
سو پرسيدھانيه به من نزديك شد و در حالي كه كمي ميلرزيد خودش رو به من چسباند. نات  

 " چي شده رامين ؟ واقعا گم شديم؟ "
" نمي دونم چي بگم . دارم ديوونه ميشم اينجا يه جاده بود كه حاE ديگه نيست دور و برمون 

كوھستاني بود حاE كويري ھست قرار بود بريم شيراز اEن نزديك يزد ھستيم و چند ساعته دارم 
يدم كه اون ھم اولش اونجا نبود. ."رانندگي ميكنم ولي فقط يك تابلوي لعنتي رو د  

 ناتسو مثل اينكه چيزي يادش رفته باشه سريع داخل ماشين برگشت و بعد از چند لحظه ناله كرد
 " باورم نميشه .... رامين بيا اينجا "

وقتي كنارش نشستم و بيرون رو نگاه كردم با بھت زدگي متوجه شدم كه باز توي ھمان جاده ھستيم 
الت و يكنواخت و اطرافمون رو تپه ھا صخره و كوه ھاي كوچك و بزرگ در دور و ھمان جاده آسف

نزديك قرار گرفته بود ولي وقتي پياده شدم دوباره وسط  كوير بوديم . ناتسو با چھره اي كه مثل 
 مجسمه سرد و سخت شده بود گفت 

 " شيشه ھا طلسم شدن "
 " ولي كي اينكار رو كرده ؟ واسه چي ؟ "

ابي نداشت . با وجودي كه در ظاھر خودش رو آرام نشان مي داد ولي به راحتي ميتونستم ناتسو جو
 وحشتش رو تشخيص بدم. آرش نزديك اومد

 " گفتي طلسم ؟ خوب اين كه به ما مربوط نميشه حتما برا سرھنگه بوده "
 " برا مشايخ ؟ "
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ه بود زير فرش كه ما بچه دار " آره ديگه " رو به مھتاب كرد " يادته اون زنيكه يه طلسم گذاشت
نشيم ؟ حتما يه يارويي با مشايخ دشمني داره از دعا نويس واسش طلسم گرفته انداخته توي 

 ماشينش "
 ناتسو پرسيد 

 " دعا نويس ؟" اميدوارانه به من نگاه كرد " يعني ممكنه به ما ربطي نداشته باشه ؟ "
 با ناراحتي سر تكان دادم و رو به آرش گفتم

ين با كارھايي كه يه دعا نويس ميتونه بكنه فرق داره. بيا سوار شو "" ا  
آرش ھم بعد از اينكه داخل ماشين نشست آھي از سر حيرت كشيد و مھتاب و ھانيه ھم كه كنجكاو 

 شده بودند دوباره سوار شدند . ناتسو ھنوز كه ھنوز اميدوار بود گفت
 " دعانويس جادوگر نيست ؟ "

م كه در چه حد ھستند ولي ميدونم كه اونھا با طلسم و اشكال سر و كار دارن "" نه . من نميدون  
 آرش تاييد كرد

 " اين كار دعا نويس نيست "
 ناتسو باز ھم اصرار كرد

" اين نميتونه به ما مربوط باشه . برا اينكار جادوي مستقيم Eزم ھست يعني جادوگر بايد روي 
رو روي شيشه ھا متمركز كنه فكر نميكنم اينجاھا كسي  شيشه ھا حسابي كار كنه و جادوي خودش

وجود داشته باشه كه از راه دور بتونه اين كار رو انجام بده. پس لمس شيشه ھا ضروريه و از 
 وقتي ما ماشين مشايخ رو برداشتيم جز خودمون كس ديگه اي به ماشين نزديك نشده "

 با ناراحتي گفتم
ھم به ماشين نزديك شده "" متاسفانه غير از ما يكي ديگه   

 نگاه ھاي پرسشگر به سمتم چرخيدند نگاھي به انتھاي جاده انداختم اثري از اتومبيل اون زن نبود
 " وقتي شما خواب بوديد يه زن به بھانه خريدار بودن مثل سريش چسبيده بود به ماشين "

ش ھنوز دودل بودآخرين اميدھاي ناتسو براي سر و كار نداشتن با جادو به باد رفت. آر  
 " يعني يه زن ميخواد با جادو جنبل به ما صدمه بزنه ؟ "

 شانه باE انداختم
 " نميدونم ولي مطمئنم كه ميخواسته ما رو بكشونه اينجا "

 ھمه به اطراف نگاه كرديم . بعد از چند لحظه سكوت گفتم
 "حاE چرا اينجا ؟ اينجا كه چيزي نيست "

 ناتسو اشاره كرد 
يه چيزي ھست ... شايد يه كلبه باشه " " اونجا  

به جايي كه اشاره كرد نگاه كردم نور ماه و ستاره ھا بيابان رو به قدر كافي روشن كرده بود ولي 
باز ھم نميتوانستم چيزي ببينم البته به چشم ھاي ناتسو اعتماد داشتم. آرش به سمت ماشين رفت تا 

ش نگه ميداشتيم برداره فLسك پر از يخي كه كيسه ھاي خون رو درون  
" بھتره به فكر يك سر پناه باشيم  به زودي ھوا روشن ميشه. بھتره بريم ببينيم ميشه روز رو اونجا 

 گذروند يا نه ؟ "
مھتاب رفت و جلوشو گرفت تا خودش فLسك رو كه سنگين ھم نبود بيرون بكشه. دلم براي آرش 

بده ومرتب مجبور نباشه كنار بايسته. در ھمان ميسوخت خيلي دلش ميخواست يك كار مفيد انجام 
حال از دور صداي زوزه يك گرگ به گوش رسيد كه باعث شد ھانيه دوباره خودش رو به من 

 بچسبونه. مھتاب در حالي كه به سمت صدا چشم دوخته بود زمزمه كرد 
 " مگه توي كوير ھم گرگ ھست ؟ "

 كسي جوابش رو نمي دانست پس تند تر ادامه داد
 " نميشه چندتا پارچه به شيشه ھاي ماشين بزنيم و داخلش بخوابيم؟ "

 در حالي كه درھاي ماشين مشايخ رو قفل ميكردم جواب دادم 
 " نه . تا شب نشده اون تو از گرما خفه ميشيم "

مھتاب آھي سوزناك تر از زوزه گرگ كشيد و كنار شوھرش ايستاد .ھانيه كه ھمچنان از كنار من 
پرسيد  دور نميشد  
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 " ماشين آقاي سرھنگ چي ميشه ؟ "
" مجبوريم ھمينجا بذاريمش و دعا كنيم اتفاقي براش نيفته . تا به حال نديده بودم اينقدر مضطرب 

 باشي... حالت خوبه ؟ "
 نگاھش رو به زمين دوخت 

 " خوبم ...." دوباره سرش رو باE آورد " حس ميكنم يه چيزي اين اطراف ھست يه خورده ...
 ميترسم "

كم كم داشت شباھت بيشتري به يك دختر بچه پيدا ميكرد تا قبل از اين سعي ميكرد اداي بزرگ تر ھا 
رو در بياره و ميدونستم دليل اين رفتارش من ھستم. ناتسو پيش من فاش كرد كه بزرگترين ترس 

 ھانيه اينه كه من ازش نا اميد شم و اين خيلي به من فشار مي آورد . 
نيست كه بخواي ازش بترسي از پس بدتر از اينھاشم بر اومديم. اگه چواكابرا رو ميديدي  " چيزي

 چي ميگفتي ؟ "
اي كاش خودم به اين حرف ھا ايمان داشتم ولي واقعيت اين بود كه من ھم مي ترسيدم شايد خيلي 

احت آرش اجازه بيشتر از ھانيه . ھمانطور كه دستم روي شانه خواھر خوانده ام بود تا جايي كه جر
مي داد زير ستاره ھاي كوير در سكوتي كه كمتر پيش مي آمد اطراف من شكل بگيرد به اميد سرپناه 

 راه افتاديم . 
ھمانطور كه جلوتر ميرفتيم ساختماني نيمه مخروب با ديوارھايي كه از كاھگل و سنگ و كلوخ شكل 

تنومند بود و ديواري كه حاE فقط  گرفته بود نمايان ميشد اطرافش پر از درخت ھاي خشكيده و
 آثارش باقي مانده بود دور تا دورش كشيده شده بود.

شايد زماني يك كوشك يا خانه اي بسيار بزرگ محسوب ميشد ولي حاE با گذشت زمان و ويران  
شدن نيمي از اتاق ھا فقط يك خرابه در دل بيابان بود.از ميان چند سنگ كه متوجه شدم سنگ قبر 

رد شديم ولي اشاره اي به آنھا نكردم. Eزم نبود دخترھا در مورد سنگ قبرھا چيزي بدانند  ھستند
ھانيه ھمين اEن ھم حسابي ترسيده بود. آرش كمر راست كرد و با لحني كه سعي ميكرد بشاش به 

 نظر بيايد گفت
 " خيلي بھتر از اون چيزي ھست كه فكر ميكردم "

ر ساختمان وارد شديم زمزمه كرد ولي وقتي از ورودي بي در و پيك  
 " حرفم رو پس ميگيرم "

ھمه جا پوشيده از سنگ و كلوخ ھاي شكسته بود و با ھر قدمي كه بر مي داشتيم خاك تا سر 
زانوھايمان باE مي آمد ديوارھا چنان ترك ھايي برداشته بودند كه در عجب بودم چطور ساختمان 

ظر ما بود تا بھانه اي براي فرو ريختن داشته باشد. با ھمچنان پابرجا مانده است شايد ھم منت
وجودي كه بيشتر اتاق ھا و راھروھا سقف نداشتند و سوراخ ھاي بادگير بر سقف ھاي گنبدي شكل 
سالم وجود داشت باز ھم نور داخل ساختمان به شدت كم بود. با وجودي كه در سرماي شبھاي كوير 

ماي عجيبي بر دلم مي انداخت . در كل جايي كه به عنوان سرپناه خم به ابرو نياورده بوديم اينجا سر
 واردش شده بوديم ھيچ فرقي با خانه اي در يك قصه ترسناك نداشت . 

چند دقيقه اي رو يكجا ساكن ايستاديم بقيه رو نمي دانم ولي من تحت تاثير فضا دوچار نوعي كرختي 
ه ارواح روشن تر شد و قابل تحمل تر. ناتسو نفس از شده بودم تا اينكه كم كم با طلوع خورشيد خان

 راحتي كشيد 
 " خوب شد كه قرار نيست توي تاريكي شب اينجا بمونيم " 

 
قسمتي از زمين رو تا جايي كه امكان داشت تميز كرديم مجبور بوديم كه بدون ھيچ زيراندازي روي 

رد و خاك و جانورھايي كه زمين بنشينيم مسلما ھيچكدوم دلمون نميخواست كه توي اين ھمه گ
اطرافمون مي خزيدند سرمون رو روي زمين بگذاريم . وقتي ھمه نشسته و به ديوار تكيه كرديم 

 مھتاب ناليد 
 " نكنه مار بياد سراغمون ... "

 پيشنھاد كردم 
 " بھتره نوبتي تا شب كشيك بديم "
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خورشيد مانده بود و دو ساعت از نوبت نگھباني وقتي از خواب بيدار شدم فقط يك ساعت تا غروب 
 من گذشته بود آرش متوجه بيدار شدن من شد و لبخند زد 

 " ھنوز ھوا روشنه ميتوني بيشتر بخوابي "
 با آزردگي گفتم 

 " قرار بود نوبتي كشيك بديم . چرا بيدارم نكردي ؟ "
 شانه باE انداخت

ن كرد كسي بيدارت كنه "" تو تمام ديشب رو رانندگي كردي ناتسو قدغ  
 كنارش نشستم 

 " من مشكلي ندارم پاشو برو كمي بخواب معلوم نيست امشب چه چيزايي پيش رو داشته باشيم "
 "قراره امشب چه كار كنيم ؟ "

 " فكر كنم بھتر باشه رد جاده خاكي رو دنبال كنيم تا به جاده اصلي برسيم "
ي اتاق خواب ھستندتازه متوجه شدم كه فقط ناتسو و مھتاب تو  

 " ھانيه كجاست " 
 " اينجام " 

 وارد اتاق شد 
 " كجا بودي "

 " ھمين پشت نشسته بودم "
 " حالت بده ؟ "

" نه  خوبم ... " نگاه ملتمسانه اي كه ھميشه قدرت مخالفت رو ازم صلب دوباره ميكرد در چھره 
 اش پديدار شد " اجازه ميدي كمي توي ساختمان بگردم ؟ "

نستم كه در آخر تسليم ميشم پس جواب دادمميدو  
 " اشكالي نداره ولي بزار من ھم باھات بيام "

 به تندي گفت 
 " نه نه .... تنھا برم بھتره آخه مطمئن نيستم اگه او..... "

 كم كم صداش پايين آمد تا اينكه كامL محو شد . با ترديد گفتم
ھنوز آفتاب غروب نكرده يه وقت توي اتاق  " خوب اگه اينطور ميخواي باشه . ولي مواظب باش

ھايي كه سقف ندارن نري. به ديوارھام زياد نزديك نشو چون بدجوري پوسيده و ممكنه كار دستت 
 بده "

 به آرامي تشكر كرد و از اتاق بيرون رفت آرش پرسيد 
 " چرا اينطوري بود "

ن اومديم خيلي توي خودش " راستش يه خورده براش نگران ھستم از وقتي از اون معدن بيرو
 ھست و زياد حرف نميزنه "

 بعد از يكي دو دقيقه ھانيه صدايم كرد
 " داداش يك لحظه مياي اينجا ؟"

 نگاھي با آرش رد و بدل كردم
 " چرا خودش نمي آد اينجا ؟ "

 آرش شانه باE انداخت
 " شايد ميخواد يه حرف خصوصي بزنه كه جلوي من خجالت بكشه بگه "

؟ ""خصوصي   
 " خوب آره ... احتماE يك مشكل دخترونه داره "

 در حالي كه كمي نگران شده بودم پرسيدم 
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 " مشكل دخترونه ديگه چيه "
 سرش رو به چپ و راست تكان داد

 " باور كن ھيچ وقت چيز جالبي نيست "
 " چرت و پرت نگو اگه اينطوري بود دخترھا رو صدا مي كرد "

انيه راه افتادم و خيلي زود پيداش كردم ھمين كه وارد اتاق نيمه تاريك بلند شدم و به سمت صداي ھ
 شدم در جا خشكم زد . 

يك گرگ خاكستري يك و نيم متري روبرويم ايستاده بود و در حالي كه توي چشم ھاش خشم و تنفر 
 موج ميزد گارد حمله گرفت و غرش بلندي كرد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.takbook.com



 90 

 
 

: پانزدهل فص  
 
 
 

اولين فكري كه به ذھنم رسيد اين بود كه معطلش كنم تا ھانيه بتونه از اتاق فرار كنه . ولي قبل از 
 اينكه درگير بشيم ھانيه بينمون ايستاد

 " نه صبركن ...اون داداشمه خطرناك نيست ...آروم باش "
 با گيجي زمزمه كردم 

 " كي خطرناك نيست ؟ من يا گرگه ؟ "
ناتسو و آرش ھم كه صداي غرش گرگ رو شنيده بودند سر رسيدند و ابتدا واكنشي شبيه به مھتاب 

من انجام دادند ولي باز ھانيه خودش رو واسطه كرد و با ايما و اشاره از گرگ خواست كه آرام 
بگيرد چيزي كه زبان ھمه ما رو بند آورده بود اين بود كه گرگ به حرف ھانيه گوش كرد و روي 

شست و شروع به ليسدن پنجه اش كرد . مھتاب اولين نفري بود كه سكوت رو شكست زمين ن  
 " واي خدا .... اون يه گرگه ... اون يه گرگه  بخدا گرگه "

 پچ پچ كنان از ھانيه پرسيدم
 " اين ديگه از كجا اومد؟ "

 توضيح داد
ت ...  "" نمي دونم ولي حس ميكردم يه چيزي اطرافمون ھست ميدونستم يه چيزي ھس  

 ناتسو تقريبا پرخاش كرد
 " گرگ ھا از ما متنفرند "

 "ولي اون گرگ خوبي ھست نگاش كنيد چقدر مظلومه "
دوباره به گرگ نگاه كردم عضLني و بزرگ با دندان ھاي زردي كه ميتوانست استخوانم رو در يك 

ن ھانيه به يك باره از لحظه خورد كند اون ميتونست ھر چيزي باشه به جز مظلوم !!!!! در ھمين حي
 جا پريد و با چشم ھايي گشاد شده به ما نگاه كرد. پرسيدم

 " چي شد ؟ حالت خوبه ؟ "
باEخره شگفت زدگي توي صورت ھانيه ھم پديدار شد تا ھمه با ھم متحدالحال شگفت زده باشيم . 

ده باشي از جا ھانيه روشو به گرگ برگرداند و دوباره طوري كه انگار سوزن توي بدنش فرو كر
 پريد و دوباره به با نگاه كرد كم كم اوضاع داشت نگران كننده ميشد

 " چت شده ؟ چرا اينطوري مي كني ؟ "
 ھانيه بريده بريده گفت 

 " نشنيدين ؟ اون حرف زد "
مي باريد . جلوتر رفتم  –دختره زده به سرش  –ھمه به ھمديگه نگاه كرديم از نگاه بقيه   

يتونيم اين .... گرگ رو جايگزين كيانوش كنيم ردش كن بره "" ببين ما كه نم  
 ناليد 

" ولي اون به خاطر ما تا اينجا اومده . ترس رو بو كشيده و اين ھمه راه رو اومده تا به من كمك 
 كنه "

 در ھمان لحظه ناتسو به تندي گفت 
سيده بود ..."" اون سگه ... حاE فھميدم كه چرا اون سگ توي ايست بازرسي اينقدر تر  

 در حالي كه سعي ميكردم به گرگ نگاه نكنم گفتم 
"من اEن نمي دونم اين خوب ھست يا نه يا اينكه گرگه بمونه يا نمونه فقط اميدوارم سير باشه چون 

 توي اين بيابون فكر نمي كنم غذايي مناسب تر از ما گيرش بياد "
ه دادم مھتاب آب دھانش رو با سر و صدا  قورت داد. ادام   

" بعدا در موردش تصميم مي گيريم ھوا ديگه تاريك شده بھتره ھرچه زودتر از اينجا بريم من كه 
 دلم نمي خواد توي تاريكي اينجا بمونم "
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 ھمه برگشتيم و راه افتاديم گرگ ھم بلند شد و دوشادوش ھانيه حركت كرد. 
آمد . مھتاب جيغ كشيد  ھمينكه از خانه مخروبه خارج شديم براي دومين بار نفسم بند  

 " امكان نداره "
و روي زانو ھاش به زمين افتاد دور تا دورم رو نگاه كردم تا منظره اي آشنا پيدا كنم ولي ما دقيقا  

وسط يك جنگل با درخت ھاي انبوه بوديم متوجه نشدم كه چقدر گذشت تا باEخره ناتسو از شوك 
 خارج شد و با صدايي نسبتا محكم گفت 

ين چيزي ممكن نيست ما توي يك تصوير مجازي ھستيم "" چن  
به اولين درخت نزديك شدم و بر روي آن دست كشيدم كامL زبر و جامد بود آرش ھم خم شد و برگي 
رو از روي زمين برداشت يك درخت ديگه رو ھم امتحان كردم و بعد از اون يكي ديگه ولي فايده اي 

 نداشت ھمه اونھا جامد بودند 
جا يك جنگل واقعي ھست "" اين  

 ھانيه در حالي كه به گرگ چسبيده بود زمزمه كرد 
 " چطور ممكنه ؟ يعني اين ھم جادو ھست ؟ "

 ناتسو اينبار قاطعانه تر گفت
" ھيچ جادوگري اين قدرت رو نداره كه ما رو از كوير به جنگل منتقل كنه اونم ھمراه با خانه 

 مخروبه "
ون رو نگاه كرديم .... خانه اي وجود نداشت . مھتاب بازوي شوھرش ھمه گي برگشتيم و پشت سرم

رو گرفت و طوري اون رو فشار داد كه چھره آرش در ھم رفت    
 " من مي ترسم "

 آرش در حالي كه دست مھتاب رو مي گرفت تا حد اقل از فشار خLص بشه گفت 
بوديم "" شايد ديشب ھر چي كه ديده بوديم مجازي بوده و ما وسط جنگل   

 ناتسو كه چھره اش نشان مي داد حرفش رو پس گرفته ناله كرد 
"اگه اينطور بود اون خونه ھم نبايد واقعي بوده باشه ولي ما تمام روز رو داخل خونه بوديم و آفتاب 
ھم ھيچ تاثيري بر ما نگذاشت . اين جادو نيست چطور ممكنه؟ حتي مادربزرگم ھم چنين قدرتي نداره 

" 
دم تکرار کر  

 " آفتاب ؟ " 
سر ھمه ما ھمزمان باE رفت و به آسمان صاف آبی و روشن وسط روز که به خوبی از EبLی 

 درخت ھا نمايان بود نگاه کرديم . آرش ناله کرد 
 "خورشيد داره مستقيم به پوستم ميتابه"

يم . باEخره ھمه ما آنقدر گيج شده بوديم که تا مدتی در سکوت تنھا اطرافمان را تماشا می کرد
 مھتاب به حرف آمده و زمزمه کرد 

 " با عقل جور در نمياد " 
 تاييد کردم 

 " به ھيچ وجه " 
به ياد زني افتادم كه شب قبل ديده بودم يعني اون زن اينقدر قدرتمند بود ؟چنان  قدرتي كه ناتسو 

ل بوديم به يكباره ن حين كه ھمگي در حال تجزيه و تحلير نداشت وجود داشته باشه ؟ در ھماباو
  اخطار دادھانيه 

 " دارن ميان "
نمی توانستم کسی را ببينم حتی وقتی پا به زمين کوبيدم انعکاس صدايش کامL گيج کننده بود انگار 

 که ھمه ما در خL ايستاده بوديم 
ه ھم ن در ھم رفت و چقدر شبيه باشه ھانيه به ھمراه گرگي كه كنارش ايستاده بود قوز كرده و چھر

انجام مي دادند .در ھمان حال بي ھيچ اخطاري به يكباره چندين سياه پوش كه بدون شك  ااين كار ر
و به ما حمله كردند . چنان غافلگير شده بودم كه حتي  هنينجا بودند از باEي درخت ھا پايين پريد

ن غافلگير شده بيرون بكشم و غير از ھانيه و گرگش بقيه ھم مثل م ام ريفرصت نكردم شمشير ھا
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ن سرعت ابه ھم نيزش يبودند. چشم ھاي ھانيه به سرعت سرخ شد و به درخشش افتاد و ناخن ھا
. ندبلند شد  

در لحظه بعد ضربه اي به سينه ام خورد و پوستم رو شكافت يك شوريكان درون سينه و بين دنده  
كه روي نزديك ترين نينجا  ھايم جا خوش كرده بود . اولين كسي كه عكس العمل نشان داد گرگ بود

گLويز شد .  حريفش پريد و با  
بود ولي مطمئن بودم كه اگر كاري نكنيم چند  هآرش فرياد كشيد و بر زانو افتاد نفھميدم دليلش چ

دقيقه بيشتر دوام نمي آوريم يك شوريكان ديگر در حالي كه ھوا رو ميشكافت به طرفم پرتاب شد 
م و جاخالي دادم يكي از نينجاھا كه شمشير كوتاھي در دست داشت به ولي اين بار آمادگيش رو داشت

طرفم حمله ور شد سرعتش در معيارھاي انساني خيلي زياد بود ولي نه در حد يك خوناشام. از مقابل 
تيغه شمشير كه به طرف گردنم مي آمد عقب كشيدم نينجا چرخيد و با دست ديگرش كه مسلح به يك 

كه در حال عقب كشيدن تعادل خوبي نداشتم به ناچار خودم رو زمين انداختم چاقو بود ضربه زد من 
و ھمزمان با كف پا به دنده ھاي نينجا ضربه زدم مرد سياھپوش كه از پشت نقاب فقط چشم ھاش 

مشخص بود فرياد خفه اي كشيد و روي زمين افتاد ولي قبل از اينكه بلند شه ھانيه با ضربه اي به 
تمام كرد. اثر چھار زخم بلند و عميق كه توسط ھانيه بر روي سينه اش به  سينه اش كارش رو

وجود آمده و دنده ھا رو شكافته بود به شكل ناراحت كننده اي من رو ياد زخم صورت مھتاب و تامي 
 بلك مي انداخت .

 
 ھمراه با بيرون آوردن شمشير ھا از جا پريدم و رو به بقيه فرياد زدم 

آرش حلقه بزنيد "  " جمع بشيد و دور  
ھنش از خون سرخ شده بود و روي زانو افتاده بود حلقه زديم. ابه سرعت دور تا دور آرش كه پير

ھانيه گرگ رو صدا زد و اين بار ديگه تعجب نكردم كه گرگ ھم به ما ملحق شد و حتي خيلي ھم از 
ان پشت سرمون باشيم ولي با اينكه كنارم مي ايستاد احساس رضايت داشتم. حاE ديگه Eزم نبود نگر

وجود حمله ھايي كه ھيچ نظمي نداشتند و ھيچكدوم از روبه رو نبوده و بدتر از ھمه شوريكان ھايي 
كه از بين شاخ و برگ درخت ھا به طرفمون پرتاب ميشد ھنوز امكان تمركز وجود نداشت و ھنوز 

 آسيب پذير بوديم .
 
ايم را پر كنند. اولين مانع رو كه كمي ناشيگري از خود از حلقه جدا شده و از بقيه خواستم كه ج 

نشان داده بود با ضربه اي به سينه اش كنار زدم و از نزديكترين درخت باE رفتم. باE رفتن از 
درخت خيلي سخت تر از ديوار بود در حالي كه شاخ و برگ درخت ھا به سر و صورتم كشيده ميشد 

Eكشيدم. و روي پوستم خراش مي انداخت با Eخره خودم رو با  
در نظر اول ھيچكس اون باE نبود راستش در نظر دوم ھم نتونستم كسي رو ببينم ولي ھمين كه 

خواستم درختم رو با پريدن بر درخت ديگر عوض كنم برق شوريكان نينجا  جايش را لو داد متعجب 
ش. بودم كه چطور با وجودي كه روبرويم ايستاده بود نميتوانستم ببينم  

به ھر حال وقت تعجب كردن نداشتم نينجا مسلسل وار شوريكان ھاي بي شمارش رو پرتاب ميكرد و 
ھر لحظه ممكن بود با يكي از اونھا دوستانم رو زخمي كنه. سعي نكردم بي سر و صدا حركت كنم 
بايد سريعتر خودم رو بھش ميرسوندم و جلوي پرتاب ھاي بعديشو ميگرفتم . طوري روي شاخه 

رخت ھا حركت كردم و خودم رو به نينجاي بھت زده رساندم كه براي خودم ھم عجيب بود مطمئنا د
 اگر يك ميمون حركات من رو مي ديد نميتونست جلوي خودش رو بگيره و از من تمجيد نكنه .

مرد با چشماني گشاد شده جلوي پاي گرگ سقوط كرد . ھمينكه خواستم پايين بپرم نينجاي ديگري  
ن شاخ و برگ درخت ھا ظاھر شد درسته كه شيوه جنگيدنشان به ھيچ وجه مردانه و رو در رو از بي

 نبود ولي بايد اقرار كرد  واقعا استتارشون مثال زدني است . 
 

حريفم در لحظه اي نمايان شد و لحظه اي بعد تيغه چاقويش پھلويم را شكافته بود. از درد و 
ودم خودم رو عقب كشيدم و تعادلم به ھم خورد چوب درختي غافلگيريي كه ھمزمان دوچارش شده ب

كه پاي راستم رو روي اون گذاشته بودم شكست و نزديك به چھار متر سقوط آزاد كردم البته 
مستقيما با زمين برخورد نكردم چون در آخرين لحظه يقه ضاربم رو چسبيده و با خودم پايين كشيده 
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فم كند به زور اونو به زير كشيدم و مرد درمانده بين ھيكل من بودم و در حالي كه تLش ميكرد متوق
و زمين حسابي ساندويچ شد و صداي شكستن دنده ھايش بر خLف ميلم واقعا رضايت بخش بود. 

گروه در حال مبارزه بود و آرش ھم سر پا شده بود مھتاب ھمراه با چھار زخمي كه روي صورتش 
نظر ميرسيد و در حمايت از شوھرش وحشيانه و ترسناك نقش بسته بود خطرناك تر از قبل به 

ميجنگيد . ناتسو با سرعتي حيرت انگيز نيزه دو سرش رو مي چرخاند و اينكارش نينجاھايي كه ھر 
 لحظه از طرفي ظاھر شده حمله ميكردند و در طرف ديگر غيب مي شدند رو دور نگه مي داشت .

مي دونستم كه ھر سه تاي اونھا بدون كمك من مي ھيچ كدوم از اين ھا غير منتظره نبود خوب 
تونستن به خوبي از خودشون مواظبت كنند نگراني من ھانيه بود ولي ظاھرا ھانيه ھم به كمك من 

احتياج نداشت . ھانيه ھمراه با دوست جديدش زوج مرگ آوري رو تشكيل داده بودند كه بر ھر 
رو عميقا شكافته و استخوان ھايشان را مي قسمت از بدن حريف ھاشون پنجه مي كشيدند پوست 

 شكستند .
 
نزديك به ده نينجا روي زمين افتاده بودند و بقيه ھمچنان از تاريكي در آمده و ضربه اي وارد  

ميكردند و دوباره در تاريكي گم مي شدند . ھمين كه خواستم به بقيه بپيوندم صدايي شبيه به كوبيده 
عد از اون دود اطرافمون رو پر كرد. شدن سنج از دور شنيده شد و ب  

ديدمون كامL مسدود شده بود ولي من ھنوز گوشھام رو داشتم و مي تونستم اطرافم رو درك كنم. 
نينجاھا اين بار با تعداد بيشتري يورش آوردند قبل از اينكه به بقيه اخطار بدم و ازشون بخوام 

عجيبي شدم. ھيچكدام از مبارزان نينجا به اونقدر عقب برن تا ديدشون واضح تر شه متوجه چيز 
سمت من يا دوستانم حركت نمي كردند. با حالتي نيمه كور و دستپاچه به ھر طرفي مي دويدند و 
جابه جا مي شدند . وقتي دود اطرافمون به مه تبديل شد و بعد از يكي دو دقيقه كامL از بين رفت 

نازه ھا رو ھم برده بودند.حد اقل بيست شوريكان به ھيچ اثري از نينجاھا نبود . حتي زخمي ھا و ج
طرف ما پرتاب شده بود و حاE به جز اوني كه درون سينه من جا خوش كرده بود بقيه ناپديد شده 
بودند. حد اقل به اين مشكوك نمي شديم كه در خواب و رويا ھستيم و من ھم مطمئن بودم كه زخم 

خواب نبوديم . ھام واقعا درد دارند . نه به ھيچ وجه  
 
 

********** 
 

  
 

ھيچ كدام زخم جدي اي بر نداشته بوديم و ھيچ كدام ھم وقتي زخم بازوي ھانيه جلوي چشم ھامون 
بسته شد متعجب نشديم حاE ديگه مي دانستيم كه چه اتفاقي براي دختر بچه افتاده بود. بعد از نيم 

اي ديگر اولين كسي كه به حرف اومد ناتسو ساعت بLتكليفي و سكوت و البته آمادگي براي حمله 
 بود

" خوب .... ميدونم كه شما ھم مثل من .... نمي دونيد كه اينجا چه خبره ولي به ھر حال پرسيدن كه 
 اشكالي نداره ..... كسي نظري نداره ؟ "

ناتسو اين سوال رو به صورت كلي و از ھمه پرسيده بود ولي ھيچكس جواب نداد و در عوض ھمه 
ه من خيره شدند. اين منصفانه نبود  ....ب  

بعد از سكوتي طوEني وقتي مطمئن شدم كسي قصد نداره حرفي بزنه يا نظري بده رو به ھانيه كرده 
 و اميدوارانه گفتم 

 " ببينم .... ميتوني از گرگت بپرسي نظري داره يا نه ؟ شايد اون بدونه كه ما كجاييم "
الم رو براي گرگ تكرار كرد گرگ ھم غرش نرمي  كرد و نشست تا ھانيه برگشت و خيلي آمرانه سو

 خز آغشته به خونش رو ليس بزنه ھانيه سر تكان داد 
 " ميگه نميفھمم "

 "نميفھمم ؟ "
 " آره منظورش اينه كه گيج شده اون مثل ما حرف نميزنه فقط منظورش رو ميرسونه "
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يه نا اميدي رو در وجود ھمه ميشد به خوبي حس ظاھرا آقا گرگه ھم مثل بقيه ما ھنگ كرده بود. سا
 كرد بايد چيزي ميگفتم پس با سنجش و مشخص كردن اوضاع اطرافمون شروع كردم

" ما ديشب توي كوير و نزديك يزد بوديم و امشب توي يك جنگلي ھستيم كه نمي دونيم كجاي 
جادوگر ھست كه داره ما دنياست. ديشب توي خانه اي خوابيديم كه امشب غيبش زده. بدون شك يه 

 رو بازي ميده من فكر ميكنم كه بھتره ما ھم بازي كنيم ولي به شيوه خودمون و خواست خودمون " 
 مھتاب وسط حرفم پريد

 " اين چيزي ھست كه اونا ميخوان "
 زمزمه كردم 

 " چاره ديگه اي نداريم "
 ناتسو پرسيد 

 " بايد از كجا شروع كنيم ؟ "
ايد بري باEي بلندترين درخت و اطراف رو ديد بزني "" اول از ھمه تو ب  

 سر تكان داد
 " فكر نميكنم نتيجه اي داشته باشه "

" بھتره بري ببيني تا حداقل مطمئن باشيم كه اين كار بي نتيجه بوده در ضمن اون نينجاھا باEخره 
 بايد از يه جايي اومده باشن يا نه؟ "
و به سرعت از آن باE رفت و وقتي برگشت جوابي جز آنچه  ناتسو درختي كھنسال رو انتخاب كرد

 قبL حدس زده بود نداشت بنابراين نا اميد كننده ترين تصميم رو گرفتم 
" ما نمي دونيم كجا ھستيم پس فرقي نميكنه كه به سمت شمال بريم يا جنوب يا شرق و غرب به 

ايدمون نميشه . بايد اميدوار باشيم كه در ھرحال بايد راه بيفتيم. از نشستن و منتظر موندن چيزي ع
راھمون به يك جاده اي چيزي برسيم. خوشبختانه برا چند روز خون ذخيره داريم و حتي اگه گشت و 

گذارمون بيشتر از اين طول كشيد كه بعيد ميدونم اينجا جنگل ھست و پر از حيوون اگر كسي نظر 
 ديگه اي نداره بھتره راه بيفتيم "

گفت پس به سمتي كه به نظر درختھا بيشتر از ھم فاصله مي گرفتند به راه افتاديم و كسي چيزي ن
 درخت ديديم و درخت و درخت و  درخت .... 

باEخره بي ھيچ نشاني از تمدن يك درخت گسترده رو براي گذراندن روز در زير سايه اش انتخاب 
شتيم گرگ بي سر و صدا از ما جدا شد و كرديم جنگل اونقدر انبوه بود كه نگراني براي سر پناه ندا

 قدم زنان دور شد ھانيه صدا زد
 " مواظب خودت باش "

گرگ در جواب خر خري كرد كه احتماE يه چيزي تو مايه ھاي نگران من نباش بود. در حالي كه 
 روي زمين ولو مي شديم مھتاب رو به ھانيه گفت

 " ميخواي اسمش رو چي بزاري؟"
وال سركيف آمده بود كمي فكر كرد ھانيه كه با اين س  

 " نمي دونم .... سياوش چطوره ؟ "
 آرش غرغر كرد

 .... Lاسم آدم ھا رو كه نميشه روي حيوونھا گذاشت ... بايد يه اسمي باشه كه بھش بخوره مث "
 خاكستري "

 ناتسو حرف آرش رو ادامه داد 
 " يا سپيد دندان ... "

 سر تكان دادم 
 " دندانش زرده "

انه باE انداخت ش  
 " پس زرد دندان چطوره ؟ "

 مھتاب گفت
 " خيلي خوب ميجنگيد بايد يه اسم با حال براش بزاري كه قدرتش رو نشون بده مثل .... "

 ھانيه گفت 
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 " قوي پنجه " 
بحث سر پيدا كردن اسم براي گرگ ادامه پيدا كرد و ھرچند در آخر اسمي انتخاب نشد ولي ھمه ما 

ورد . ساعات نگھباني دادن رو مشخص كرديم و خوابيديم وقتي بيدار شدم گرگ رو سر شوق آ
برگشته بود و در حالي كه استخوان حيواني كه احتماE يك خرگوش بود رو ميجويد روي زمين لم 

داده بود .بقيه ھم كم كم بيدار شدند گروه شگفت انگيز و كوچكمان حاE تجديد قوا كرده و آماده 
ھنوز راه نيفتاده بوديم كه صداي فريادي از درد ھمه ما رو از جا پراند.  ھانيه ھوا حركت بود ولي 

 رو بو كشيد
 " يه نفر خونريزي داره .... يك خوناشام " 

 بقيه ھم به تقليد از ھانيه بو كشيديم ولي چيزي دستگيرمون نشد . آرش پرسيد 
 " چكار كنيم ؟ بريم دنبال صدا ؟ "

بررسي ميكردم جواب دادم در حالي كه جوانب رو   
" احتمال داره كه تله باشه .... بعيد نيست اينم جز نقشه ھمون كسي كه ما رو به بازي گرفته باشه. 

 ولي ...."
 ناتسو حرفم رو كامل كرد

 " بايد يه سروگوشي آب بديم درسته ؟ "
E چه خودش جواب " آره به ھر حال خوبه كه يكي رو پيدا كنيم و ازش بپرسيم اEن كجا ھستيم حا

بده و چه به زور دھنش رو باز كنه ... ولي احتمال اينكه تله باشه ھم ھست پس ما كاري نمي كنيم 
 كه طرف انتظار داره "

 ناتسو گفت
 " اگه تله باشه انتظار ميره كه به طرفش بريم و داريم ھمين كار رو ھم مي كنيم "

با من بياد خودت و ناتسو ھم بريد باEي درخت و از  " آره ولي نه ھمه با ھم ... ھانيه به گرگت بگو
 باE ھوامون رو داشته باشيد "

 آرش پرسيد 
 " ما چي ؟ "

" اگر قرار ھست توي تله بيفتيم تو و مھتاب آخرين اميد ما ھستيد از دور ما رو زير نظر داشته 
انجام بديد حتي اگه اون كار  باشيد و اگر ھر اتفاقي افتاد .... نميدونم ... سعي كنيد بھترين كار رو

 فرار كردن باشه "
 

يك دقيقه بعد درحالي كه شمشيرھام رو در دست گرفته بودم ھمراه با دوست خاكستري ھانيه قدم 
زنان از ميان جنگل گذشته و به سمتي كه صدا را شنيده بوديم حركت مي كرديم. گرگ با وجودي كه 

با من ھمراه شده بود و كامL معلوم بود كه از اين  اصرار داشت ھمراه با ھانيه باشه باEخره
 وضعيت راضي نيست چون ھم از ھانيه جدا شده و ھم چشم ديدن من رو نداشت . 

بوي خون كم كم مشامم رو پر كرد گرگ كه زودتر از من متوجه بو شده بود ھمزمان ھم عصبي به 
كه اشتياقش براي چه چيزي ھست.نظر ميرسيد و ھم مشتاق .عLقه اي نداشتم به اين فكر كنم   

حوزه ديدم رو محدود كرده بود ولي درخت ھاي اطرافم كم كم تنك تر و كم پشت تر  جنگل تاريكي 
مي شدند كه اين باعث ميشد بدون نياز به چشم اطرافم رو بھتر و گسترده تر ببينم حركت استادانه 

ينكه آرش و مھتاب در فاصله اي اونقدر ناتسو و محتاطانه ھانيه رو باEي سرم حس ميكردم و از ا
مناسب قرار داشتند كه حسشون نمي كردم خوشحال بودم. ھيچ كدوم به مجروح بودن آرش اشاره 

نكرده بوديم ولي اين باعث نميشد كه فراموش كنيم. به ھر حال مي خواستم آرش رو طوري كه 
چپم احساس كردم گرگ ھم متوجه  احساس بدي پيدا نكنه از خطر دور نگه دارم. حركتي رو در سمت

شده بود و داشت ھوا رو بو ميكشيد و كم كم شروع به غرش كرد . باEي سرمون ناتسو و ھانيه به 
يك باره حركت تندي انجام دادند و بي صدا از ھم جدا شدند و در لحظه اي بعد جنازه دو نينجا جلوي 

 پايمان افتاده بود. 
كردم دو نفر داشتند به سمت ما مي امدند مطمئنا نينجا نبودند  حركتي ديگر اينبار از روبرو حس

چون عLوه بر اينكه شمايلشون در تاريكي دو برابر ھيكل ھر نينجايي بود با طمنينه حركت ميكردند 
و از روبرو به ما نزديك مي شدند در حالي كه ھيچ نينجايي به اين شكل مردانه به ما نزديك نشده 
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تا به ما نزديكتر بشوند كه البته به مزاج گرگ خوشايند نبود و مرتب صدايي از  بود. منتظر ايستادم
خود بيرون مي داد كه شبيه به غر زدن بود. پيكرھا نزديك شدند و كم كم توانستم دو مرد سامورايي 

رو تشخيص بدم دو مرد ژاپني در لباس سامورايي و موھايي كه باEي سرشان گره زده بودند و 
رفتار مي كردند كه به نظر ميرسيد از گذشته ھاي دور در دوران طLيي سامورايي ھا  طوري اصيل

 در زمان سفر كرده و  به حال رسيده بودند . 
 

ھر دو مستقيما به من نگه مي كردند چشم ھايي با تجربه و باھوش داشتند كه ھيچ احساسي از خود 
به آرامي و با وقار شمشيرھاي خودشون رو  بروز نمي دادند. وقتي به قدر كافي به ما نزديك شدند

بيرون كشيدند من ھم شمشيرھامو جلوي خودم نگه داشته و آماده حمله يا دفاع بودم از مھارت 
سامورايي ھا خيلي زياد شنيده بودم و در دل دعا ميكردم فوEد سرد و براق شمشيرھاشون بدنم رو 

ه راحتي بريدن يك پنير من رو به دو قسمت تقسيم لمس نكند شكي نبود كه اين تيغه ھا ميتوانستند ب
كنند. تنھا موردي كه ھمچنان اعتماد به نفسم رو حفظ ميكرد انسان بودن دو مرد بود حداقل خوناشام 

 نبودند و با ضربه ھاي معمول مي شد ناكارشون كرد. به انگليسي پرسيدم
 " امكانش ھست كه قبل از جنگيدن با ھم مذاكره كنيم ؟ "

ت ھاي بي احساس و مجسمه مانندشون ھمچنان ثابت ماند و ھيچ كدام جواب نداد. حركت تند صور
ديگري باEي سرم حس كردم كه نفھميدم از ناتسو بود يا ھانيه و بعد از اون ھر دو سامورايي با 

 فريادھاي مبارزه طلبانه به سمتم ھجوم آوردند.
گرگ رو ناديده گرفته بودند كه البته اشتباه ھر دوي آنھا قصد ضربه زدن به من رو داشتند و  

بزرگي بود گرگ دليرانه و بي ھيچ ترسي از تيغه شمشير خودش رو به سمت يكي از سامورايي ھا 
پرت كرد و سامورايي غافلگير شده رو روي زمين انداخت و با ھم گLويز شدند. سامورايي ديگر با 

رده و حركتش رو ادامه داد و در حالي كه وجودي كه شاھد اين صحنه بود خم به ابرو نياو
شمشيرش رو با ھر دو دست گرفته بود اولين ظربه اش رو به سمت سرم روانه كرد. دفاع اولين 
ظربه اش كار سختي نبود ولي سامورايي باز ھم متوقف نشد و از كنارم گذشت تا اينكه در فاصله 

دوباره حمله كرد اينبار به سادگي قبل سه متري من متوقف شد چند لحظه بيشتر نگذشته بود كه 
نبود شمشيرش رو با مھارتي استاد گونه قوس داد و ضربه زد و اونقدر اين حركت رو تند انجام 

 داده بود كه تيغه رو نديدم و تنھا بر حسب شانسو و اتفاق توانستم خودم رو عقب بكشم .
 

رو با حالتي خودپسندانه پيچ و تاب سامورايي دوباره در فاصله مناسب از من ايستاد و شمشيرش 
داد و به سرعت چرخاند تا بدون حرف زدن به من بفھمونه كه شانسي ندارم و البته حق ھم داشت . 
شمشير چنان سريع حركت ميكرد كه چشم ھام ياراي ديدنش رو نداشتند. فكري به ذھنم رسيد و كمي 

ند بايد روي گوشھايم حساب ميكردم . اميدوارتر شدم اگر چشم ھام قدرت تعقيب تيغه رو نداشت  
 

چشم ھام رو بستم و تيغه شمشيرھام رو به ھم كشيدم تا تصويري دقيق از ھرچه كه اطرافم بود 
داشته باشم سامورايي كمي ترديد كرد ظاھرا داشت جوانب رو مي سنجيد كه آيا من ديوانه شده ام يا 

انه شده ام و بي مھابا حمله كرد ھرچند كه نقشه اي در كار ھست ؟ باEخره نتيجه گرفت كه ديو
حركتش زياد از روي فكر نبود ولي به شكلي غريزي ھمين كه متوجه شد چشم ھاي بسته ام مانع از 
ديدنم نمي شوند در نيمه راه ضربه اش رو برگرداند و با چنان سرعتي از كنار ضربه زد كه مطمئنا 

مي ديدم ولي اين اتفاق نيفتاد خوشبختانه مجبور  اگر ھنوز چشم ھام باز بود گول خورده و آسيب
نبودم خودم رو در حالي ببينم كه دل و روده ام روي زمين ريخته اونم در حالي كه از وسط نصف 

 شده ام. 
نمي دونم تا به حال چند بار به خاطر داشتن دو شمشير در دل به روح پدربزرگم درود فرستاده بودم 

ك بار ديگر ازش ياد كنم . يكي از شمشير ھا در حالي كه مماس با بدنم ولي مسلما اEن وقتش بود ي
تيغه حريف رو دفع كرده بود ديگري تا دسته درون سينه اش فرو رفت كه بيشتر نيروي ضربه 

مربوط به خودش ميشد و اين اصل مھمي بود كه از اساتيدم آموخته بودم. استفاده از نيروي حريف 
 بر ضد خودش.
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باز كردم و به اطراف نگاھي انداختم. گرگ حريفش رو كشته بود ولي خشمگين بود و چشم ھام رو 
مدام به دور دم قطع شده اش دندان غروچه ميكرد و دنبال كسي مي گشت تا عصبانيت و دردش رو 
بر سرش خالي كند. با اين اميد كه اون يك نفر من نباشم آرام به سمتش رفتم و كنارش نشستم گرگ 

ي به سمتم برگشت و دندان ھاي زردش رو نشانم دادبا پرخاشگر  
 " آروم رفيق ميخوام بھت كمك كنم "

غرشي كرد كه يه چيزي تو مايه ھاي (برو به عمت كمك كن يا كي كمك تو رو خواسته ) بود . به ھر 
 حال من كه اينطوري برداشت كردم. 

حال نمي كنم ولي فعL داريم كنار  " مي دونم از من خوشت نمياد اگه راستش رو بخواي من ھم با تو
 ھم مي جنگيم و برا خودمون ھم كه شده بايد ھواي ھم رو داشته باشيم "

گرگ ھمچنان خشمگين به من نگاه مي كرد چشم ھاش در تاريكي براق و تھديد آميز به من دوخته 
گرداند تا شده بود ولي باEخره صدايي شبيه به غرغر كردن از خودش بيرون داد و رويش را بر

نگاھي به زخمش بيندازم . يك بريدگي تر و تميز بود از خز ھا گرفته تا قسمت غضروفي صاف و يك 
دست بريده شده بود كش موي يدكي ام رو از جيبم بيرون كشيده و بر روي نيمه باقيمانده دمش 

 باEتر از زخم بستم
م دم كوتاه خوشت مياد ؟ "" فعL اين از خونريزي جلوگيري ميكنه .... ببينم ... از اس  

 در ھمين لحظه صداي جيغ ناتسو نفسم رو بند آورد ھمينكه سر پا ايستادم ناتسو فرياد كشيد 
 " رامين .... زود بيا اينجا "

از ترس استخوان ھايم ھم به لرزش افتاده بود و تا به ناتسو برسم ھزاران بار تصاوير ناتسو آرش 
غرق در خون در ذھنم ديدم ولي وقتي به ناتسو رسيدم متوجه شدم مھتاب و بدتر از ھمه ھانيه رو 

جيغش دليل ديگه اي داشت .ناتسو با كمك ھانيه جواني بيھوش رو كه وارونه از درختي آويزان بود 
 پايين كشيدند و روي زمين خواباندند . ھمينكه جلو تر رفتم با ديدن چھره اش خشكم زد 

 " اين ... اينكه Eزارو ھست "
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: شانزدھمفصل   
 
 
 
 

خودش بود . Eزارو . پسر بنيتو . ھمون تيشرت و شلواري تنش بود كه وقتي براي اولين بار 
ديدمش پوشيده بود و ھيچوقت ھم نديدم كه عوضش كنه . از كبودي ھاي روي صورت و دست ھاش 

ر روي صورتش بود كه ميتونست جاي مشخص بود كه به شدت كتك خورده و خراشي نسبتا عميق ب
 يك تيغ يا تيغه شمشير سامورايي ھا باشه . ھمينكه باEي سرش نشستم چشم ھاش رو باز كرد 

 " تشنمه "
قبل از اينكه بطري ام رو بيرون بكشم ناتسو با بي دقتي يكي از كيسه ھا رو پاره كرد و به دھانش 

ه رو از دست ناتسو گرفت و Eجرعه سر كشيد. كيسه نزديك كرد ولي Eزارو با ناله اي نشست و كيس
 خون با ارزشي كه كفاف دو روزمون رو مي داد خالي كرد. 

 " فكر كردم داري مي ميري انگار وضعت اونقدر ھا ھم بد نيست "
 كيسه خالي رو روي زمين انداخت و به سمت من برگشت 

 " رامين ؟.... رامين اين تويي؟ "
 " آره حالت چطوره ؟ "

 با سر جواب مثبت داد و با آويزون شدن به من به زور از جا بلند شد 
 " بايد عجله كنيم "

 ناتسو نگھش داشت 
 " ھي بھتره دراز بكشي تو حالت خوب نيست. پدرت و برونو كجا ھستند ؟ "

 دست ناتسو رو پس زد
ايد عجله كنيم "" بھتر از چيزي ھستم كه به نظر مياد پدرم در خطره ... برونو ھم ھمينطور ب  

 پرسيدم 
 " چه خطري ؟ اونا كجا ھستند ؟ "

 " ھمين نزديكي ھستند اگه دير برسيم مي كشنشون "
 ناتسو گفت 

 " بھتره بريم "
 ھانيه ياداوري كرد 

 " آرش و مھتاب چي ؟ بايد صبر كنيم اونا ھم بيان "
 Eزارو فرياد كشيد 

"" شايد ھمين اEن ھم دير شده باشه بايد بريم   
گيج شده بودم از طرفي فوريت كمك به برونو و بنيتو مطرح بود و از طرف ديگر .... ھنوز به فكرم 
نرسيده بود كه طرف ديگه چي ھست و ھمين ھم من رو مي ترساند. دلم نميخواست عجوEنه تصميم 

 بگيرم ولي اينبار رو ناچار بودم 
برسن. بھشون بگو كه بايد ھمينجا منتظر " ھانيه تو با گرگت ھمينجا بمون تا آرش و مھتاب سر 

 بمونيد  تا بتونيد پيدامون كنيد باشه ؟ 
 ھانيه به التماس گفت

 " نه داداش تنھايي نريد من حس خوبي ندارم "
 Eزارو فرياد زد 
 " عجله كنيد "

كردم و خودش رو از ما جدا كرد و لنگ لنگان به راه افتاد. قبل از اينكه دنبالش برم به گرگ اشاره   
 " ھي... دم كوتاه .... مواظبش باش "

 ھانيه زير لب گفت 
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 " دم كوتاه ؟ "
و با ديدن زخم گرگ دستش رو جلوي دھانش گذاشت و كنارش زانو زد. قبل از اينكه Eزارو بين 

درخت ھا نا پديد بشه شروع به دويدن كرديم و خيلي زود خودمون رو به اون رسانديم . حتي نگاھي 
ينداخت احساس خوبي نداشتم چيزي در اطرافم سر جايش نبود يا چيزي نا درست بود ھم به ما ن  

 " قبل از اينكه برسيم بگو قراره با چي روبه رو بشيم ؟ "
 Eزارو جواب داد 

" اگر اين درخت ھا اينقدر پر پشت نبود مي تونستيد ساختمان رو ببينيد. اونجا نگھبان ھاي زيادي 
نميشه داخلش شد .اونجا مثل يك دژ ميمونه و فقط يك ورودي داره " نداره ولي به راحتي ھم  

 " امكانش ھست كه مخفيانه واردش بشيم ؟ "
 " ميتونيم امتحان كنيم "

با وجودي كه لنگ ميزد ولي سرعت قابل قبولي داشت انگار كه درد رو كامL نا ديده بگيره از تمام 
 توانش براي پيش رفتن استفاده ميكرد. پرسيدم

 " شما واسه چي اومديد اينجا ؟ "
 دندانھايش رو به ھم فشرد 

 " به خاطر مھره ھا "
 " مھره ؟ چه مھره اي "

 " دروازه ھاي جھنم . مھره ھايي كه از جاي بوسه شيطان تشكيل و به شكل مار ظاھر شدند "
 ناتسو به حرف آمد

 " منظورش سنگ ھا ھست "
 اميدوارانه پرسيدم 
رديد ؟ ""سنگ ھا رو پيدا ك  

 " مھره ھا ... اونھا توي ساختمان ھستند " 
 " راستي ما اEن كجا ھستيم ؟ "
 به روبرو اشاره كرد و جواب داد 

 " بقيه سوال ھاتون رو بگذاريد واسه بعد تا از خود برونو بپرسيد "
 

 ساختماني سياه رنگ جلوي چشم ھامون ظاھر شد. در دو تكه ورودي مخلوطي از چوب و آھن بود
و ھر دو لنگه آن باز بود . ساختماني بيش از حد ساده ولي بزرگ داشت . تمام ديوارھا از سنگ 
تشكيل شده بودند و ارتفاع ساختمان چيزي حدود پانزده متر بود. ھيچ پنجره يا حتي روزنه اي 

 نداشت. حاE ديگه پشت بوته ھا ايستاده بوديم و اطراف رو ديد مي زديم. ناتسو پرسيد 
د طبقه ھست؟ برونو و بنيتو كجا ھستند ؟ سنگ ھا كجان ؟ "" چن  

" غير از طبقه ھم كف دو طبقه ديگه ھم داره بار آخر ھم پدرم و پيرمرده و ھم مھره ھا در باEترين 
 طبقه بودند. مي بينيد كه كسي نيست راه بيفتيد ديگه "

ن در حالي كه شمشيرھام رو قبل از اينكه بتونم جلوشو بگيرم به طرف ورودي دويد. لعنت كنا 
 بيرون مي كشيدم پشت سرش دوشادوش ناتسو وارد شديم.

از تعجب دھانم باز مانده بود داخل ساختمان ھيچ شباھتي با خارج از اون نداشت كامL روشن و تر  
و تميز با در و ديوار و تزئينات خانه ھاي قديمي ژاپني زيبايي خاصي پيدا كرده بود. قبل از ورود 

ميم داشتم يكي از شمشيرھام رو به Eزارو بدم ولي ظاھرا نيازي نبود. اونجا اسلحه ھاي قديمي تص
جزئي از تزئينات بود تفنگ ھاي فيتيله اي زره ھاي سامورايي انواع و اقسام سLح ھاي سرد كوچك 

ناتسو و بزرگ كه بيشترشون رو براي بار اول مي ديدم. به نظر من كه خيلي زيبا و كھن بود ولي 
 چنين نظري نداشت و با صدايي سرد رو به Eزارو گفت 

 " راه رو نشون بده "
 

Eزارو جلوتر رفت با گذشتن از چند در و راھرو و اتاق ديگر كه ھمه مانند يك موزه بي كم و كاست 
 ژاپني بودند به سالني نسبتا بزرگ رسيديم سرتاسر كف سالن رو تاتامي با كيفيتي پوشانده بود و بر
كاغذ ديواري ھا تصاويري به سبك مينياتوري از ببر و اژدھا كشيده شده بود. اگر چھار زره جنگي 
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سامورايي و اسلحه ھايي كه بر ديوار آويزان بودند يا بر پايه اي گذاشته شده بود رو در نظر نمي 
 گرفتم سالن خالي بود ناتسو زمزمه كرد 
بوديم حس بھتري داشتم تا اينكه به اين راحتي نفوذ كنيم  " اگر تا اEن با ده تا نگھبان  روبرو شده

 و ھيچ كس جلومون رو نگيره "
ھنگامي كه ناتسو صحبت ميكرد انعكاس صدايش چيزي به من نشان داد كه با چشم نمي ديدم و خدا 
رو شكر كه ناتسو حرف زده بود دو نينجا از سقف پايين پريدند و نيزه ھاشون رو به قصد سرمون 

دادند حتي وقت نداشتم اخطار بدم . شمشيرھام رو براي دفاع از خودم و Eزارو باE گرفتم تاب 
ھمزمان با اينكه يكي از شمشير ھا رو حائل مي كردم تا نينجايي كه پايين پريده بود روي اون به 
سيخ كشيده بشود اجبارا لگدي به ناتسو زدم تا براي چند لحظه از دسترس دور باشه . ھمينكه 

ناتسو زمين خورد جاي خالي اش با تيغه نيزه پر شد ناتسو به تندي خودش رو جمع كرد و سر پا 
 آماده براي جنگيدن ايستاد.

 
ھمينكه خيالم از طرف ناتسو راحت شد تمام حواسم رو معطوف به مبارزه خودم كردم . چند نينجاي  

جودي كه خيلي خوب از ھر دو دستم ديگر ھم از سقف پايين پريدند و به سمتمون ھجوم آوردند با و
 Eو شمشيرھام استفاده ميكردم باز ھم عقب رانده ميشدم تعدادشون زياد بود و مھارتشون خيلي با
بود و از ھمه بدتر ھر كدام اسلحه اي داشت كه با ديگري فرق ميكرد و ھمين باعث ميشد در دفاع 

خراش بر ميداشت يا نانچيكويي توي در برابر ضربات دچار اشتباه بشم و ھر از گاھي پوستم 
صورتم فرود مي آمد. Eزارو پشت سر من و ناتسو به ديوار تكيه داده بود و در حالي كه شمشيرش 
رو باE گرفته يود فقط تماشا ميكرد انگار كه منتظر باشه اگر كسي من يا ناتسو رو كنار زد اونوقت 

 به خودش تكاني بده .
اظب پشت سرمون ھم باشيم تا يك وقت كسي سراغ اون نره. از در ھر صورت مجبور بوديم مو

 كارش حرصم گرفته بود اين درست كه سن و سال باEيي نداشت ولي آيا از ھانيه ھم كوچك تر بود؟
 

نينجا ھا بدون ترس و بي محابا حمله ميكردند . تمام توانم رو به كار گرفتم و باEخره اولين نفر رو 
دوم ھم در حالي كه نيزه ناتسو سرش رو شكافته بود روي زمين افتاد.  روي زمين انداختم نفر

نينجايي كه نانچيكو به دست داشت بيش از حد جلو آمد و راه حمله بقيه رو بست دست ھام از ھم باز 
شده بود و ميخواست نھايت استفاده رو ببره كه ھمينطور ھم شد و ته فلزي نانچيكو بيني ام رو 

ين ضربه بود كه در زندگي اش به كسي زده بود و ھمزمان من ھم نوك شكست ولي اين آخر
شمشيرم رو در سينه اش فرو كردم و با لگد روي بقيه انداختم ناتسو باE پريد و اولين كسي كه 

 جنازه روي اون افتاده بود رو كشت .
 
وي حريف ھامون حاE سه مبارز باقي مانده بودند و باEخره Eزارو حركت كرد و سه به سه روبر 

ايستاديم و چند لحظه بعد حريف Eزارو به سختي زمين خورد و با ضربه اي سرش از تنش جدا كرد 
ناتسو نيزه اش رو در سينه نينجايي كه با جيغي زنانه روي زمين افتاد فرو كرد و آخر سر من ھم 

 موفق شدم كه نفر آخر رو نقش بر زمين كنم.
 

ون تند شده و كمي عرق كرده بوديم Eزارو كه كمترين تحرك رو در حالي كه من و ناتسو تنفسم
 داشت بدون ذره اي خستگي سر جايش ايستاده بود.... چرا فكر مي كردم يه جاي كار ايراد داره ؟ 

وقت نكردم كه دنبال دليلش بگردم زره ھاي جنگي سامورايي كه در چھار گوشه سالن قرار داشتند 
ن در آمده و روبه روي ما صف كشيدند.ظاھرا تمام مدت اين چھار از حالت مجسمه مانند خودشو

سامورايي ما رو زير نظر داشته اند. چشم ھايشان در پشت نقاب ھا مصمم و مطمئن از پيروزي 
 ميدرخشيد .به طرف Eزارو برگشتم و زمزمه كردم 

رو بكوني " " تو كه به اون سرعت حريفت رو از پا در آوردي حتما ميتوني باز ھم اين كار  
 سعي داشتم بھش روحيه بدم و به خودباوري برسونمش ولي تنھا چيزي كه Eزارو گفت ھمين بود 

 " دلم نميخواد مواظبم باشيد "
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توي اون لحظه بيشتر از اينكه بخوام در برابر سامورايي ھا از خودم دفاع كنم دوست داشتم برگردم 
ھر حال اول بايد زنده مي مانديم . و يك در كوني به اين پسره ابله بزنم ولي به  

نميدونم كه چقدر طول كشيد تا اينكه باEخره در حالي كه قطرات خون و عرق از بدنم پايين ميلغزيد  
و چنان براي نفس كشيدن عجله داشتم كه سرم گيج مي رفت روي جنازه بي سر آخرين سامورايي 

رم زانو زد و Eزارو ..... سر و مر و گنده سر ولو شدم. ناتسو ھم كه وضعيتي بھتر از من نداشت كنا
جاش ايستاده بود. در حين مبارزه دو سه بار حس مي كردم كه حركت ميكنه و به ما نزديك ميشه 

اميدوارانه جا براش باز ميكردم ولي دوباره سر جايش بر مي گشت حتي به نظر مي رسيد سامورايي 
ي رفتند. ھا ھم اون رو آدم حساب نكرده و به طرفش نم  

 حال اردنگي زدن نداشتم ولي ميتونستم زخم زبان بزنم 
 " فكر مي كردم نگران بابات ھستي "

 ناتسو پچ پچ كنان گفت
 " اذيتش نكن . حتما بدجوري ترسيده "

 اعتراض كردم 
اقل ميتونست يه خورده از نقش فضاي سبزي كه داشت بازي ميكرد كم كنه . " ھيچ كمكي نكرد حد

ذره ھم ھواسشون رو پرت ميكرد اEن اينطوري از پا نيفتاده بوديم . "  اگر فقط يك  
 " فضاي سبز ؟ "

 " بي خيال "
 Eزارو گفت

 " اين پشت يه راه پله ھست با من بيايد "
 حرفش كه تمام شد روشو برگرداند و رفت . غرغر كردم 

 " ديوونه پرو ... پسره تخس "
 ناتسو تكرار كرد 

 " تخس ؟ "
ل "" بي خيا  

 به تندي گفت 
 " آھا منظورت تخم سگ ھست ؟ "

 در جا خشكم زد ولي بعد از چند لحظه متوجه شدم قضيه از كجا آب ميخوره و دوباره راه افتادم
 " مگه دستم به ھانيه نرسه "

پشت سر Eزارو از پله ھاي پھن و كوتاه باE رفتيم . ھنوز ھم احساس زجر آور از نا درستي چيزي 
بود ولي وقتي به طبقه باE رسيديم دوباره ھواسم به مسئله اي ديگر پرت شد . اين طبقه در وجودم 

كامL خالي و لخت بود و جز زني كه روبرويمان ايستاده بود شخص ديگري رو نمي ديدم راه پله اي 
 ديگر پشت سر زن جادوگري كه قبL ھم در يك پمپ بنزين مLقاتش كرده بودم به طبقه باEتر متصل
 ميشد جايي كه مي توانستيم برونو و بنيتو و حتي سنگھا يا به عبارتي مھره ھا رو ھم  پيدا كنيم . 

 
جادوگر كه حدودا سي ساله به نظر مي رسيد موھاي مجعد و خرمايي رنگش رو از پشت بسته بود 

و شلوار و سويشرتي سرخ رنگ تنش بود پوستش گندمگون بود و با وجود چشم ھاي درشتش 
تا خوش قيافه بود. نسب  

 بيش از حد خسته بودم و مي خواستم قبل از درگيري كمي وقت تلف كنم تا E اقل نفسم سر جاش بياد 
" به به .... پس رئيس اينجا شما ھستيد . ببينم باEخره تونستي يك پيكان خوشكل بخري يا ھنوز 

 گيرت نيومده ؟ "
ش برق زد ولي جوابي نداددھان جادوگر به لبخندي پھن گشوده شد و چشم ھا  

 " خوب ... من فكر ميكنم كه حتما اھل معامله باشي درسته ؟ "
 سر تكان داد

 " معامله اي در كار نيست "
" ميبيني كه تا اينجا خودمون رو رسونديم و مطمئن باش از تو ھم ميگذريم . تو حتي اسلحه ھم 

 نداري به نفع خودت ھست كه از سر راھمون كنار بري "
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واقع خونسردي و اعتماد به نفس من كامL ظاھري بود و در دل از چيزي كه زن ميتوانست به  در
عنوان جادو بر عليه ما استفاده كنه مي ترسيدم. قضيه اسلحه رو پيش كشيده بودم تا شايد دست 

 خودش رو رو كنه و موفق ھم شدم. 
كمر بندي رو كه در دستش گرفته جادوگر با آرامشي كه بر خLف من اصL ظاھري و ساختگي نبود 

بود به دور كمرش بست . متعجب بودم كه چطور تا به حال متوجه چيز به اين عجيبي نشده بودم. 
چند طناب تقريبا دو متري دور تا رور كمربند متصل شده و در سر ديگرشون كه روي زمين افتاده 

ت با اونھا بجنگه پس بيشتر بود به سر نيزه مسلح بود .ھنوز نمي دونستم كه چطور قرار ھس
 ترغيبش كردم

 " رقص عربي ؟ "
بوديكي از ابروھاشو باE برد كه معنيش ( متوجه نمي شم ؟ )   

 
" آخه اگر بتوني خيلي سريع قر بدي شايد بتوني اين طناب ھا رو تكون بدي به شرطي كه به دست 

بياي "و پاھات گره نخورن . من كه ھنوزم ميگم به نفعته باھامون كنار   
مي دونستم كه ترسيده شايد حتي بيشتر از من .جادوگر چنان زير خنده زد كه ناتسو عقب پريد  

ترسيده بود. حد اقل اين وسط  Eزارو ترسي نداشت و شمشيرش رو باE گرفت و يك قدم جلوتر اومد 
 تا پشت سر ما قرار بگيره به ھر حال قوت قلب بود. چرا يه چيزي درست نبود ؟

ر دست از خنده برداشت جادوگ  
 " مردھا ھيچي نيستن جز ادعا و غرور تو خالي . ببينم حاE نظرت چيه ؟ "

 
 نفس عميقي كشيد و .... 

طناب ھا شروع به حركت كردند و مثل مار ھركدوم به طرفي رفته و آرايش حمله گرفتند. تازه 
ھم تنيده بود كه مسلما به اين  متوجه شده بودم كه اونھا طناب معمولي نيستد در واقع فلزاتي در

 سادگي ھا نميشد اونھا رو بريد. جادوگر با خوشحالي جيغ جيغ كرد 
 " چي شد ؟ خشكت زده ؟ نگفتي نظرت چيه "

سعي كردم وقتي دارم آب دھانم رو قورت مي دم گلوم زياد تكان نخوره . با حفظ ظاھر جواب دادم      
 " نميدونم ... ھشت پا ؟ "

لبخند زد اينبار فقط   
 " دلم نمي خواد بكشمتون ولي دستور دستوره "

 
اونقدر خسته بودم كه حتي بلند كردن شمشير ھا ھم برام سخت بود به خاطر ھمين وقتي Eزارو 
اولين نفر از ما بود كه حركت كرد براي يك ثانيه خوشحال شدم  ولي در ثانيه بعدي اتفاق ھاي 

 وحشتناكي افتاد....
 

نكه باEخره متوجه شدم كه چه چيزي نا درست ھست.... Eزارو نفس نمي كشيد ..... اول از ھمه اي
حتي فرصت براي گيج شدن ھم نداشتم شمشير Eزارو باE رفته بود. تا جايي كه مي توانستم سريع 

برگشتم كه بتوانم از خودم دفاع كنم ولي Eزارو قصد نداشت به من ضربه بزنه شمشيرش سوت 
گردن ناتسو حركت كرد و ناتسو در حالي كه آماده شده بود با جادوگر بجنگه از كشان به طرف 

 وقايع پشت سرش خبر نداشت .
 

من اونجا ايستاده بودم و ھيچ كاري از دستم بر نمي آمد . حتي براي فرياد كشيدن ھم وقت نداشتم و 
شمشير ري دير شده بود .براي ھر كا ديگه فقط به صورت مغرور ناتسو نگاه كردم و .... ھمين ....

درست روي گردن ناتسوكو .... درست جلوي چشم ھاي من ................  و فرود آمد  
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: ھفدھمفصل   
 
 
 
 
 

 كامL فلج شده بودم. باور كردني نبود اصL نمي دونستم كه چه چيزي رو بايد باور كنم 
Eزارو درست روي گردن ناتسو  آيا ناتسو كشته شده بود يا من تصور مي كردم كه تيغه شمشير

 متوقف شده ؟ 
 

انگار دنيا متوقف شده بود. ھيچ كس از جايش تكان نمي خورد چند قطره خون از گردن ناتسو آرام 
پايين غلطيد و ناتسو باEخره حركت كرد و به شكلي نا مطمئن و نا موزون خودش رو از تيغه 

بود كه قدرت تفكيك و تجزيه نداشتم و فقط با در  شمشير جدا كرد. مغزم در اون لحظه چنان فلج شده
آغوش كشيدن ناتسو توانستم تصوير سر قطع شده اش رو از جلوي چشم ھايم دور كنم ناتسو ھم 
گيج و شكه شده بود حتي جادوگر ھم ايستاده بود و با دھان باز و صورت عرق كرده ما رو تماشا 

كرد  مي كرد. باEخره ناتسو سكوت رو شكست و زمزمه  
 " چرا ؟ چرا اين كار رو كرد ؟ "

Eزارو كه ھمچنان سر جايش خشك شده بود نه تنفسي و نه حركتي حتي چشم ھاش حاE ديگه از 
نور زندگي تھي شده بود. ھمديگه رو رھا كرده و به جادوگر نگاه كرديم ولي نگاه جادوگر به سمت 

 ديگه اي بود. زني آرام از پله ھا پايين مي آمد 
ي ژاپني كه نيمه سمت راست صورتش كامL خالكوبي شده و اشكالي شبيه به گياه پيچك بر آن زن 

طراحي شده بود . بدون شك ژاپني بود و يك كيمونوي سفيد بسيار زيبا به تن داشت ابروھا و 
صورتش رو به سبك زنان دربار ژاپن در فيلم ھاي قديمي آرايش كرده بود. صورتي سفيد و بي 

چشم ھايي با تجربه و عميق ھر چند كه به نظر مي رسيد سي و دو سه ساله باشد ولي احساس با 
 احساسي دروني به من ميگفت اين زن با تجربه تر از ظاھرش ھست. 

 " شما قابل تحسين ھستيد "
ناتسو با ديدن زن نفسش رو داخل كشيد و مثل دختر بچه اي كه ترسيده باشه دوباره خودش رو به 

 من چسباند. 
 " دينو حق داره كه نگران شما باشه "

از روي غريزه خواستم آماده دفاع بشم ولي حتي قدرت كوچكترين حركتي ھم از من سلب شده بود 
 .تته پته كردم

 " تو . تو كي ھستي ؟ "
 ناتسو ناليد 

 " ناكاتا اوشيما .... ساحره سياه "
 با تعجب پرسيدم 

 " مادر بزرگت ؟ "
يك نواخت جواب داد ناكاتا با ھمان صداي   

" دوست دختر خوشكلت فقط نطفه اي از يك مرد بي لياقت ھست كه در شكم دختر من شكل گرفت و 
 جز يازده ماه ميزباني بدن دخترم ھيچ نسبت و خويشاوندي با من نداره "

 كم كم داشتم از شك خارج مي شدم 
ست ؟ " " برونو كجاست ؟ چه بLيي سر اين پسر آوردي ؟اصL اينجا كجا  

 ساحره كه روي آخرين پله ايستاده بود گفت 
 " اينطور كه معلومه بحث ما به درازا ميكشه . سميرا لطفا راھنماييشون كن "

جادوگر جوان تر كه ھنوز موقعيت خود را حفظ كرده و به حالت آماده باش نگه داشته بود زمزمه 
 كرد 

"" اما ... اما خانوم مگه شما نمي خواستيد .....   
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نگاه خيره ساحره به او فھماند كه سكوت كند و اونم به سرعت مشغول باز كردن كمربندش شد .در 
ھمان حين ساحره سياه مشغول باE رفتن از پله ھا شد و خيمه جادويي كه بر بدنمان افتاده بود از 

سمت ما آمد بين رفت . سميرا با حالتي آشفته طناب ھا رو گوشه اي گذاشت و آرام و با احتياط به   
" ببين بھتره شمشيرت رو بذاري كنار ظاھرا قرار نيست كسي بميره به خاطر دوستات ھم كه شده 

 بھتره كه ھرچي خانوم ميگن گوش كني "
 " پس برونو و بنيتو ھم اينجا ھستند ؟ " 

 " شمشيرت ... "
بود و سميرا اشاره لحظه اي كه ناتسو رو در آغوش كشيده بودم يكي از شمشيرھا از دستم رھا شده 

كرد كه ديگري رو ھم كنار اون بگذارم . به ھيچ وجه نمي خواستم اينكار رو بكنم در عوض ناتسو با 
 نا اميدي نيزه اش را رھا كرد 

 " بھتره رھاشون كنيم اونا فقط توي دست و پا ھستند و اينجا جز اين كارايي ديگه اي ندارد "
 

ا سميرا از پله ھا باE رفتيم . در اين طبقه تركيبي از معماري و خلع سLح شده و آسيب پذير ھمراه ب
تزئينات قديمي ژاپن و تكنولوژي مدرن به كار رفته بود . در اولين اتاق سمت چپ سه نفر پشت 

مانيتور ھايي نشسته بودند كه ظاھرا مربوط به دوربين ھاي مدار بسته بود پس ما كامL زير نظر 
 بوديم. 

يم و جلوي در كشويي ايستاديم تا اينكه  دختري نوجوان كه كيمونويي سبز رنگ از راھرو گذشت
پوشيده بود در رو براي ما باز كرد.سكوت و فضاي آرامي كه در اون حضور داشتيم ھيچ شباھتي با 
وضعيتي كه در طبقات پايين تر با اون مواجه بوديم نداشت. دو خدمتكار ديگر از اتاق خارج شده و 

ن ھمان دختر ما رو به داخل راھنمايي كرد. در اين فضا و بين اين ھمه مرد و زن شرقي بعد از او
 احساس غربت مي كردم و عجيب اينكه حضور سميراي ھم وطن كمي من رو آرامتر مي كرد. 

 
اتاقي نسبتا بزرگ بود كه از چندين نقطه از آن دود عود بر ميخواست و فضا رو عطراگين ميكرد. 

ي توجه به ما وسط اتاق روي يك تشك پر زرق و برق نشسته بود و خدمتكار جوان ساحره سياه ب
ديگري در حال كشيدن شانه اي پھن و چوبي به موھاي بلند و لختش بود. سميرا ما رو راھنمايي 

كرد كه با حفظ فاصله روبروي ساحره روي زمين بنشينيم و خودش ھم بعد از تعظيمي شرقي گونه 
روي زمين نشست. مادر بزرگ جوان ناتسو چند دقيقه اي رو به آيينه اي كوچك و كمي دورتر از ما 

 جعبه اي شكل خيره شد و بعد از مدت زماني نسبتا طوEني لب به سخن گشود 
 " يك روز ديگه ھم گذشت و باز ھم پيرتر شدم"

اق خارج شوند بعد از اون چيزي به زبان ژاپني گفت كه باعث شد خدمتكار جوان و ديگر خدمه از ات
 تا فقط چھار نفر در اتاق باقي بمانند. 

ناتسو كنار من و كمي عقب تر در حالي كه خودش رو جمع كرده و كوچكتر به نظر مي رسيد نشسته 
بود طوري كه انگار ميخواست خودش رو در پناه من پنھان كند و كامL ساكت بود . در حالي كه 

رسيدم  سعي مي كردم خودم رو آرام جلوه بدم پ  
 " ميشه بگي اينجا چه خبره ؟ "

 با ھمان لھجه صاف و كتابي كه من رو ياد حرف زدن Eزارو مي انداخت جواب داد 
" در وضعيت فعلي تنھا سرگرمي من بازي دادن طعمه ھام ھست "    

 " اEن ما كجا ھستيم ؟ "
کوه وفق بودم. اينجا " سوال ھات پراكنده و بي نظم ھستند كه نشان ميده در گيج كردن شما م

در منطقه تاماي توكيو ھست "کوراُدو  
 بدون اينكه دست خودم باشه فرياد زدم 

 " توكيو ؟ ژاپن ؟ شوخي ميكني ؟ "
يك قوري بسيار زيبا رو از روي نوعي اجاق سنتي برداشت و كمي از اون رو در يك پياله ريخت و 

 در ھمان حال جواب داد 
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ميطلبه و مسئله فاصله ھم در ميان ھست و انتقال چند نفر ھمزمان از  " جادوي انتقال نيرويي عظيم
در واقع چيزی که شما ميبينيد در توکيو ھست . جايی چنين فاصله اي تقريبا براي ھر قدرتي محاله. 

" که من ھستم ولی شما نيستيد . اين فقط يک توھم ھست . شما اينجا نيستيد   
 

  م در نمي آمديي بگم ولي صداسعي كردم چيزکامL گيج شده بودم 
 

"شما در تمام اين مدت در کشور خودتون بوديد و با توھماتی که در سرتون بود می جنگيديد "   
به اطرافم نگاه کردم و باE و پايين را از نظر گذراندم ولی ھنوز ھم باورم نميشد تمام چيزھايی که  

را که بيرون از اتاق درخت ھای سر سبز را  ميديدم فقط توھم بودند من حتی می توانستم وزش بادی
تکان می داد را حس کنم . سعی کردم ديد سه بعدی ام را به کار بيندازم ولی اين کار فقط باعث سر 

. سرانجام چيزی به يادم آمد گيجه ام ميشد و جز خL ای در ذھنم چيز ديگری را به من نمی نماياند  
م نمی تونه به کسی آسيب جسمی بزنه "" ولی اونا ما رو زخمی کردن . يه توھ  

  
برداشت و كمي از مايع درونش نوشيد و در پوشي بر آن گذاشت  اپياله اش رساحره   

من نگفتم که اون توھمات به شما آسيب زدن . اين خودتون بوديد که به خودتون آسيب می زديد" "  
در تمام اين مدت ما در حال  از ترس نفسم بند آمده بود . چطور چنين چيزی امکان داشت ؟ آيا

 جنگيدن با يک ديگر بوديم ؟ ساحره که به نظر ميرسيد ھر لحظه بی حوصله تر ميشود غريد
 

و  قرار نيست تمام اصرار جادوی خودم رو در اختيار شما قرار بدمبھتره مثل احمق ھا رفتار نكني  "
اس پشيماني ميكنم "كم كم دارم از اينكه شما رو زنده نگه داشتم احس در حال حاضر  

 سعی کردم فعL موضوع توھم را از سرم خارج کرده به مسئله مھم تر بپردازم
 

 " چرا ؟ چرا ما رو زنده نگه داشتي ؟ چرا Eزارو مي خواست ناتسو رو بكشه ؟ "
 

" تازه چند دقيقه ھست كه تصميم به زنده نگه داشتن شما گرفته ام كه دليلش رو ھم خواھم گفت 
مورد Eزارو بھتره بدوني كه خيلي وقت پيش در نزديك دخمه ضحاك به دست دينو كشته شد ولي در 

. در واقع طوري احساساتش رو در دست گرفت و اون رو ترساند كه قبض روح شد و مرد ولي اين 
پايان كارش نبود. دينو وظيفه محافظت از تابوت ضحاك رو به عھده يك جانور گذاشت. من ھيچ 

اون جانور كودن نداشتم پس قسمتي از خودم رو در وجود پسرك قرار دادم تا از دروازه اعتقادي به 
نتونست از مھره ھا  حيوان پستھاي اتصال محافظت كنه. ھمانطور كه حدس زده بودم اون 

محافظت كنه . تو و دوست ھات مھره ھا رو دزديديد و البته غافل از اينكه تمام اين مدت من رو در 
ن داشتيد "  كنار خودتو  

 " Eزارو مرده ؟ "
 با ترش رويي گفت

 " صحبت كردن با تو ھيچ لذتي نداره . چرا سوال ھايي مي پرسي كه قبL اونھا رو جواب دادم ؟ "
تو مھره ھا رو دزديدي ؟ " " سعی کردم احساساتم را تحت کنترل در بياورم "" Eزارو ....  

  وشيد در پوش پياله اش را برداشت و كمي ديگر ن
 " تو اونھا رو دزديده بودي و من پسشون گرفتم " 

 با احتياط پرسيدم 
 " مھره ھا اينجا ھستند ؟ برونو و بنيتو ؟ "

 " ھيچ كدوم اينجا نيستند و يكي از دEيل زنده بودن تو ھم به ھمين مسئله مربوط ميشه "
 

 " متوجه نميشم " 
ھم مھره ھا رو از من گرفت و من از اين كارش  " دينو با وجودي كه مي دونست اشتباه كرده باز

اصL خوشم نيومد . من عادت ندارم از كسي دستور بگيرم. البته اين كوچكترين دليل ھست . . .  من 
ايتاليايي ندارم ھيچ عLقه اي ندارم كه  پسر بچه ھيچ عLقه اي به جھان گشايي ھا و جنون ھاي اون
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من خيلي بزرگ تر و با اھميت تر از اميال بچه گانه اون خوناشام  دنيا به دست زالو ھا بيفته. اھداف
 احمق ھست "

 " پس چرا بھش كمك ميكني ؟ "
زمزمه كرد  و با حالتی ترسناک پياله رو كنار گذاشت  

 
. چاره اي جز اين ندارم . چندين سال قبل خودم رو براي تحقق آمال و .." مسئله ھمين جاست 

راي امنيت بدنم در ھنگام خواب انجماد شايعه مرگم رو ھمه جا پخش كردم روياھايم منجمد كردم و ب
و در  دزديدبه اين اميد كه صد سال بعد بيدار شده و به ھدفم برسم ولي به جاي اون دينو بدن من رو 

. بي پرده بگم من از قدرت فوق العاده اي كه بدست آوردم كامL  کرداتحاد خودش با جھنم شريك 
لي ھمين قدرت من رو تحت نفوظ دينو قرار داده و ناچار به اطاعت ميكنه . چرا شما راضي ھستم و

رو زنده نگه داشتم ؟ .... چون ھمه ما دشمني مشترك داريم شما موي دماغ دينو بوديد و اون از من 
كنم تا شر  خواست تا نابودتون كنم ولي من حاE به شما شانس زندگي رو مي دم و به شما كمك مي

و رو از سر دنيا و تمام جوامع بشري كم كنيد "دين  
 شكاكانه پرسيدم 

 " تو نگران مردم ھستي ؟ "
 

" برام اھميتي نداره كه تو چي فكر ميكني .... دينو نقشه كشيده كه زالو ھاش رو در تمام دولت ھا 
به جان ھم  نفوظ بده و تا به حال ھم موفق بوده. به زودي دولت ھا با تحريك مھره ھاي نفوظي دينو

مي افتند و بزرگترين جنگ تاريخ رو آغاز مي كنند . نقشه دينو اين ھست كه  بعد از پايان جنگ با 
نيروھاي تازه نفس خودش انسانھاي ضعيف شده رو پايين بكشه و به قول خودش خوناشام ھا رو 

ن رو نگران به جايگاھي بنشونه كه استحقاقش رو دارند . نقشه اي  ساده ولي عملي چيزي كه م
ميكنه اينه كه فكر نميكنم بعد از جنگ چيزي براي حكومت كردن باقي بمونه . پيشگويي ھا به ما 

جنگ رو  2012آغازي ھست براي پايان بشريت و  دينو ھم تصميم داره سال  2012ميگن كه سال 
 شروع كنه و من يقين دارم كه اين جنگ حداقل براي انسان ھا پايان خواھد بود " 

 
دليل و  زاييده تخيل باشند ولي به اندازه كافيتنھا ين حرفھا چنان ترسناك بود كه به نظر مي آمد ا

جدي بگيرم. آن را مدرك اطرافم وجود داشت تا  
تحت  دنيا" حتي ھمين اEن ھم چند رئيس جمھور نخست وزير و پادشاه جنگ طلب در جايجاي 

" بشناسيدا رو اونھممکنه نفوظ دينو ھستند اشخاصي كه شما ھم   
 پرسيدم 

 " تو داري پيشنھاد اتحاد ميدي؟ "
 سر تكان داد 

" شما به تنھايي ھيچ شانسي براي شكست دادن اون نداريد. شما حتي قدرت استفاده از موھبت 
ھاتون رو ھم نداريد .... ولي با كمك من شكست دادن دينو ممكن خواھد بود. شما با مقداري آموزش 

رونتون رو آزاد كنيد جادويي كه اگر در وجودتون نبود تا اEن مرده بوديد. سميرا تونيد جادوي د مي
با وجودي كه يك استعداد باالقوه جادويي داشت چون نمي تونست از نيروھاش استفاده كنه فقط يك 
كارگر ساده بود... ولي حاE به مقام دستياري ساحره سياه رسيده كه مطمئنا ھيچ وقت به خواب ھم 

موقعيتي رو نميتونست تصور كنه "  چنين  
 

 سميرا ھمانطور كه نشسته بود تعظيمي سجده وار كرد و گفت
 " حق با شماست خانوم من تا عمر دارم مديون شما خواھم بود و به شما خدمت خواھم كرد "

 ساحره با بي حوصلگي گفت 
مك شما عملي خواھد بود "" چاره ديگه اي نداري .... من نقشه اي براي كشتن دينو دارم كه با ك  

 محتاطانه گفتم
" ولي من كه ھنوز تصميم نگرفتم ... اول بايد با بقيه مشورت كنم.... اصL من چرا بايد به تو 

 اعتماد كنم؟ از كجا معلوم كه تو تھديدي بزرگتر از دينو براي دنيا نباشي ؟ "
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 نيشخندي زد 
و ثانيا من ھيچوقت  نشده باشیوجه ضرورت امر خودت مت اونقدر احمق به نظر نميای که " اوE كه

 درخواست نمي كنم بلكه دستور ميدم "
 شانه باE انداختم 

" من زير نفوظ تو نيستم. اگر دلم بخواد باھات كنار ميام واگر ھم دلم نخواد نمي توني مجبورم كني  
" 

اشاره كرد و ھمزمان  جاي داده بودند ديوارش چھار مانيتور رویبا سر به گوشه اي از اتاق كه 
نشسته و در ھمان  روی زمينی شنینستم ھانيه رو ببينم كه اتو دوتا از آنھا روشن شدند .در يكي مي

كنار ھم بي  مھتاب در اتاقي نيمه تاريکش خوابيده و در تصوير ديگر آرش و يحال گرگ روي پاھا
اي از جادو بر بدنم افتاد   حركت نشسته بودند. مي خواستم از جايم بلند شوم ولي باز ھم خيمه  

  
" تو كاري رو كه من ميگم انجام ميدي چون چاره ديگه اي نداري ... من ھرگز از تو درخواست 

 نكردم "
 با عصبانيت گفتم 

 " اينطوري نميتوني من رو مجبور كني "
 

ي از " اگر فكر كردي كه من به تو اعتماد ميكنم خيلي خيلي احمقي .... دختر بچه موھبتي ذات
پيشگويي داره ناتسوكو ھم موھبتي داره كه در كودكي از دختر من دزديده و تو ھم قدرتي درونت 

ھست كه شباھت زيادي به جادوي سياه داره. من شما رو ھمراه با سميرا روانه ميكنم ولي اون زن 
 و شوھر اينجا مي مونن تا جلوي ھر خيانتي از سوي شما گرفته بشه " 

 
ي نداشتم ولي ھنوز ميتوانستم دھن كجي كنم اقعا چاره ديگرحق با او بود و  

 " روانه ميكني ؟ به كجا ؟ اصL اين نقشه زيركانه ات چي ھست ؟ "
 

كشيده شد و به شكل لبخندي در آمد كه ترجيح ميدادم به سمت من دوباره لب ھاي باريك و تيره اش  
 نباشد.

داشتند ھر سال مسابقاتي رو بين بھترين جنگجو "برادران مورتيس كه در اتحاد دروازه ھا حضور 
دادند ولي امسال  ھاي دنيا برگزار ميكنن . البته تا به حال به عنوان سرگرمي اين كار رو انجام مي

قضيه اين مسابقات  فرق داره و مھمتر از سرگرمي ھست. امسال بھترينھا از گوشه و كنار جھان 
. مزد پيروزي در اين مسابقات گرفتن درجه از دينو  جمع آوري شده و در مسابقات شركت ميكنن

ھست. در واقع دينو بعد از كشته شدن شراره و نيمه گرگ به دست تو اين تصميم رو گرفت . اون 
ميخواد ژنرال ھاي ارتشش رو در اين مسابقات پيدا كنه . شما به ھمراه سميرا به عنوان قھرمان 

ات شركت مي كنيد و به ھر ترتيبي خودتون رو به مرحله ھاي معرفي شده از طرف من در اين مسابق
نھايي مي رسونيد. روزي كه قرار ھست مرحله نھايي برگزار بشه دينو و من ھم در قلعه موريتس 

 ھا حضور خواھيم داشت  كه بھترين زمان براي ظربه زدن به دينو ھست "
 پرسيدم 

ت تلف كردن ھست چرا مستقيما سراغ دينو " چرا بايد حتما توي اين مسابقات شركت كنيم؟ اين وق
 نريم "

 كلمه به كلمه جواب داد 
" چون تنھا روزي كه مي دونم دينو كجا ھست زمان مسابقات نھايي ھست و غير از اون ھيچ كس 

از اينكه كجا ھست و چكار ميكنه خبر نداره . دليل دوم ھم اينه كه قلعه موريتس ھا به دليل افكار 
دژ مستحكم ھست شما شايد بتونيد به بزرگترين سازمان ھاي جاسوسي دنيا نفوظ  پارانوئيدشون يك

كنيد ولي به دژ موريتس ھا ھرگز. در ضمن خبر خوبي ھم برات دارم ..... اون پيرمرد برونو و 
 دوست بزرگش ھم در اين مسابقات حضور دارند "

 " چي ؟ يعني اونھام داوطلب شركت در مسابقات ھستند ؟ "
به نشانه منفي تكان داد سرش رو  
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" اونھا اسير ھستند و نقششون در اين مسابقات شبيه گاوي ھست كه ماتادر ھا اونھا رو توي 
 ميدان ميكشند در واقع اونھا به عنوان موانع بر سر راه قھرمانان مورد استفاده قرار مي گيرند"

 آب دھانم رو قورت دادم 
 " چطور قراره بريم اونجا ؟ "

به سمت بخارست حركت مي كنيد و فراموش نكنيد كه از ھيچ بايد ھده خودتون ھست. "اين به ع
وسيله نقليه عمومي استفاده نكنيد و ھويت واقعي خودتون رو لو نديد. ھمانطور كه گفتم دينو در 

تمام دولت ھا نفوظ داره و تقريبا در ھمه جاي دنيا شما تحت تعقيب ھستيد . پس رسيدن به بخارست 
ه خودتون خواھد بود و اطLعاتي كه Eزم داريد در اختيار سميرا قرار ميگيره . براي شركت به عھد

در مسابقات نياز به معرفي نامه داريد كه من اون روھم در اختيار سميرا قرار ميدم و اينھا تنھا كار 
د و ھايي ھست كه تا روز آخر من مي تونم براي شما انجام بدم . فقط در مسابقات شركت كني

 خودتون رو به مرحله نھايي برسونيد تا موعد نقشه نھايي من ھم سر برسه "
 در حالی که نمی توانستم اضطراب را از صدايم دور کنم پرسيدم 

 " اگر به دور نھايی نرسيديم چی ؟ " 
 با ھمان يکنواختی پاسخ داد 

 " اين ھم به عھده خودتونه "
 اصرار کردم

دينو من رو ميشناسه " ولی"  
خواھد بود و در نھايت ھمراه با شما نھان كردن ھويت شما " وظيفه سميرا در اين سفر محافظت و پ

 در مسابقات شركت ميكنه "
 سميرا كمي خودش رو جابه جا كرد 

 " معذرت ميخوام خانوم. قبل از رفتن درخواستي از شما داشتم "
 ساحره بدون اينكه به سميرا نگاه كنه گفت

ستت چي ھست و جوابت ھم منفيه اين ماموريت رو به نحو احسنت انجام بده تا " مي دونم در خوا
و براي ھميشه به خواسته ات برسي ولي قبل از اون نمي خوام حواست به مسائل جانبي پرت بشه 

"حاE .... وقتش رسيده که ارتباط رو قطع کنی  
 

ن آنکه کLمی بگويد دھانش را چند بار دھانش را باز کرد تا چيزی بگويد ولی ھر بار بدوسميرا 
. در ھمان  از جايش بلند شدنا اميدانه بست تا اينکه باEخره از سر تسليم سرش را پايين انداخت و 

 لحظه متوجه شدم که ديگر ھيچ تور جادويی ای روی بدنم نيست و می توانم بدنم را حرکت بدھم . 
ر حال ذوب شدن ھست و در ھمان حال يک باره احساس کردم وارونه شده ام و انيای اطرافم د

 صدای ساحره را ميشنيدم که می گفت
 

" دو چيز رو يادتون باشه ... اول اينكه خيانت به من مساوي با كشته شدن دوستھا و البته خودتون 
 خواھد بود "

 
 

 * * * * * * * * * 
 

زمين خوابيده بودم و م خارج كرده و بيدار شدم . روي ياز گلو اھمراه با سرفه اي گرد و خاك ر
تقريبا نيمي از صورتم در خاك مدفون شده بود. به سرعت بلند شدم و شروع به تكاندن خاك از لباس 

ھايم كردم. ھوا تاريك شده بود ولي خيلي خوب ميشد فھميد كه به ھمان خانه منحوس برگشته ايم 
نيزه ناتسو به ديوار تكيه داده  خانه اي كه از آنجا به ژاپن رفته و حاE برگشته بوديم شمشيرھا و

شده بودند. ناتسو و ھانيه ھم كه وضعيتي شبيه به من داشتند از خواب بيدار شده و با گيجي 
 اطرافشان را بررسي كردند. 

 ھانيه نجوا كرد 
 " باز ھم كه اينجاييم باEخره برگشتيم؟ آقا آرش و مھتاب خانم كجا ھستند ؟ "
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زديك شد و در كنارش نشست دم كوتاه بي صدا به ھانيه ن  
 " آرش و مھتاب يه مدت پيشمون نيستن ولي جاشون امنه "

 ناتسو گفت
" حتي فرصت نكرديم ازشون خداحافظي كنيم ... نكنه اتفاقي واسشون بيفته ... به اون زن اعتماد 

 ندارم"
 كمكش كردم از روي زمين بلند شه 

 " بايد اميدوار باشيم "
ذھنم نمي رسيد . ھانيه كه گيج شده بود دوباره پرسيد جز اين حرف ديگه اي به  

 " چه اتفاقي افتاده آرش و مھتاب چي شدن ؟ "
توضيح بسيار مختصري دادم كه باعث شد اشك با خاك روي صورتش مخلوط شده و از صورتش به 

ت و در پايين بريزه. وقتي از ساختمان خارج شديم سميرا رو ديدم كه حال و ھوايي بھتر از ما نداش
 حالي كه مشخص بود گريه كرده با ديدن ما سر پا ايستاد. 

 " باEخره بيدار شديد؟ بيايد ھرچه زودتر از اين جھنم دره بيرون بريم ماشين ھنوز سر جاشه "
 ياداوري كردم 

 " اون كه بنزين نداره "
دونستم كه  ھيچ احساس خشمي نسبت به سميرا نداشتم در واقع احساس ھمدردي باھاش ميكردم مي

 اون ھم مثل ما اجبار به اجراي دستورھا داره
" اEن ديگه باك پر ھست ... كار جن ھاست ... شما رو به خدا بيايد ھرچه زودتر از اينجا بريم دارم 

 يخ ميزنم "
 ھمينكه شروع به پياده روي كرديم سوالي كه خودم ھم انتظارش رو نداشتم از دھانم در رفت 

ن يارو اوشيما چي بود "" درخواستت از او  
سميرا اخم كرد و سرعتش رو بيشتر كرد تا از من جلو بيفته خودم ھم نمي فھميدم كه چرا اين سوال 
رو پرسيده ام و حسابي پشيمان بودم ولي ھمينكه به ماشين رسيديم سميرا به سمتم برگشت و جواب 

 سوالم رو با بيست دقيقه تاخير داد 
واستم ببينمش ولي خانوم دوست نداره تا وقتي تحت ْآموزش ھست زياد " دخترم اونجاست ... ميخ

 ببينمش " 
 " اگه اينقدر برات سخته چرا قبول كردي كه براش كار كني "

 لبخند تلخي زد 
 " حاE ديگه آتي من گرسنه نمي خوابه "

از كرد تا رويش را برگرداند و سوار ماشين شد. من و ناتسو ھم جلو نشستيم و ھانيه ھم در رو ب
گرگ سوار ماشين بشه كامL اون رو فراموش كرده بودم. با وجودي كه گفتنش برايم سخت بود رو 

 به ھانيه كردم 
 " ببين ما نمي تونيم اون رو با خودمون ببريم بين مردم "

 سميرا دخالت كرد 
 " مشكلي نيست مي تونم كاري كنم كه به نظر سگ خونگي بياد"

من چشم دوخت و من ھم به شانه باE انداختني اكتفا كرده و ماشين رو روشن ھانيه اميدوارانه به 
كردم. در با راھنمايي سميرا اينبار بدون ھيچ جادو و كلكي خيلي زود به جاده رسيديم .در اين مدت 

 فضاي بين ما كامL افسرده و غمزده بود تا اينكه سميرا آه كشيد 
اE ما يك تيم ھستيم و اين ھم اول سفرمون ھست پس بايد " شديم عين يك لشكر شكست خورده ... ح

 بيشتر از اينھا ھيجان و اشتياق داشته باشيم "
 ھمراه با خنده اي شاد به شانه ناتسو زد 

 " آھاي آبجي خارجي ظبطش  رو روشن كن حال كنيم "
ين رو به اون نميدونم داشت جادو ميكرد يا فقط حرف ھاش به دلمون نشسته بود كه به يكباره از ا

 رو شديم. ھانيه گفت 
 " توي داشبورد يك سي دي ھست "
 ناتسو سي دي رو در آورد و گفت 
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 " به افتخار جناب سرھنگ خودتون رو حسابي تكون بديد "
 ده دقيقه بعد ھمه دوباره ھمان لشكر شكست خورده بوديم . ناتسو غرغر كرد 

 " اين ديگه چه جور آھنگيه ؟ "
تم با بي حوصلگي گف  

 " اين آھنگ نيست ... بھش ميگن نوحه ... خاموشش كنم ؟ "
 

 
 پايان جلد دوم 

 
  
 
وقتی اين داستان رو می نوشتم ھنوز کامL آماتور بودم و متاسفانه جلد اول و دوم حتی ويرايش ھم نشده اند به خاطر اين ايراد  

 ھا عذرخواھی می کنم ... 
جبران شده اند وم و چھارم سولی خوشبختانه اين موارد در جلد ھای   
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با نام خود دارید ولی نیاز به ایده یا نویسنده دارید با ایمیل من  چاپ داستاناگر میل به 

 در تماس باشید . 
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