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 رمان بندی:دسته ❖

 دو سال خونین: عنوان ❖

 م،دراتخیلیژانر:  ❖

 DANIALLنویسنده:  ❖

 - :اثرسطح  ❖

 -ناظر:  ❖

 -ویراستار:  ❖

 دکیاناز تربتی نژاطراح:  ❖

 یعلکپیست:  ❖

 .قدرتمندیم.ایم جاودانه و اصیل.هستیم آشام خون ما

 .کنیم حکومت دنیا به میتونیم

 .هستن نیازمندش و تشنه دیگری چیز هر از بیشتر مردم که چیزی داریم، قدرت ما

 .اند دشمن ما با طیبعت کل که است این بودن آشام خون بدی اما.است بودن آشام خون ایخوبیه اینها
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 باشدمیفایل شده است و مرجع آن مجموعه کافه نویسندگان ن نویسندگانفه سایت کارمان در  این

 یسندگان مراجعه کنیدتر به سایت کافه نوهای بیش دانلود رمانبرای 

 

 https://cafewriters.xyz نویسندگان:ه کاف سایت

 https://forum.cafewriters.xyz نویسندگان:انجمن کافه 

 

 

  

  

   :خالصه

  .هستیم آشام خون ما

  .ایم جاودانه و اصیل

  .قدرتمندیم

  .کنیم حکومت دنیا به میتونیم

  .هستن نیازمندش و تشنه دیگری چیز هر از بیشتر مردم که چیزی داریم، قدرت ما

  .است بودن آشام خون خوبیهای اینها

  .اند دشمن ما اب طیبعت کل که است این بودن آشام خون بدی اما

  

https://cafewriters.xyz/
https://cafewriters.xyz/
https://cafewriters.xyz/
https://forum.cafewriters.xyz/
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  :مقدمه

 .میاره بدبیاری که کنید فکر شاید  میشه نابودی باعث کینه که فکرکنید شاید

 !هیچ نمیره بین از که شون کینه نگیرن؛ انتقام تا و بزارن کنار رو سالشون چند و چندین کینهی نمیتونن خیلیا 

 .میشن تر ای کینه و میشه بیشتر هم روز به روز 

 میتونه که چیزیه ترین  ارزش با کینه ها، قصه و ها داستان از بعضی در شرایط، بعضی در مواقع، بعضی در ولی

 !باشه داشته وجود

  

  

  

  

 )شاهین(

  

 .من و بودم من که ای خونه خودم، ی خونه. شدم خونه وارد و انداختم رو کلید 

 اینکه از قبل. میبردم لذت خونم توی سکوت همه این از. بود قلبم صدای میشد شنیده توش که صدایی تنها

 میکنم کار چی و کجام من ببینه تا بود مامانم ذهنی نفوذ دلیلش تنها که داشتم بدی سردرد برسم، خونه به

 .نکنه نفوذ بهش کسی تا ذهنم روی میذاشتم  رو تمرکزم تمام و بودم حرفا این از تر زرنگ من ولی

 .نشده دستگیرش  چیزیم حاال تا که رونکرده ذهنم به نفوذ جرات مامانم جز کسی زندگیم سال 170 این توی

  سالم 170. حوریا قاطی فرستادمشون مناسب فرصت توی کنن نفوذ میخواستن که کساییم

 .همونه  ظاهرم و میشد زیاد سنم فقط نمیکردم تغییری هیچ و بودم مونده سالگیم 22 فرم تو ولی بود
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 .هستن گذرا  نگاه یه منتظر فقط که االن مخصوصا. بودن دورم دیزیا دخترای زندگیم طول همهی توی

 و نبودم ذهنی نفوذ از استفاده اهل خیلیم اینکه با بود خونشون خوردن و ذهنشون کنترل دخترا از استفادم تنها

 چی قبلش که نبود معلوم و داشتن ای بدمزه خون بعضیاشون ولی. کنم کش زجر رو هام قربانی داشتم دوست

 .میشدم  گیج ساعت 2 تا کشتنشون از بعد منم که بودن هیدکش

 سفیدم و تیز نیشای دندون کردن فرو با رو تایی هشت هفت کنم فکر که بودن برم و دور زیاد دانشگاهم تو

 خواستن غلطی هر که دنیا  اون فرستادم داشت، رو داشتنشون ارزوی خواری خون هر که گردنشون توی

 .بکنن همونجا

 .بود دانشگاه دخترای مخ روی بدجور که اخالقم از بگذریم 

***  

 .بودم شبم شام فکر تو و بودم داده لم مبل روی 

  .میکنم جور سوت سه توی رو امشبم شام که شاهینم من اگه ولی دردیه بد نداشتنم شام هوف

 .خونه تلفن سمت رفتم پاشدم 

 چیز به و میخورم  رو مخلفات فقط همیشه که دادم سفارش مخلفاتش با پیتزا یه و فروشی پیتزا به زدم زنگ

 .نمیکنم توجه ای دیگه

  شام تا شدم منتظر. کردم عوض مشکی تیشرت و ورزشی شلوار یه با رو بیرونم لباسای

 بازش درو سراغ  رفتم نور سرعت با. پیچید خونه توی در زنگ صدای دقیقه 20 از بعد. برسه راه از خوشمزم

 .بود ساله 20 باتقری پسر یه. کردم

 .اومد خوشم!نه 

 !شدن ساله 20 پسرای موتوریا پیک جدیدا 
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 در به در خون گند بوی از حالم و میکشید سیگارم تازه و خورد تورم به ساله 40 مرد یه که پیش ی هفته

  تا سپردم ها بچه از یکی به البته(گرفتم رو پیتزا فقط و خورد هم به شدش

 :شد بلند  پسره صدای دیدم که اشپزخونه توی گذاشتمش و گرفتم پسره تدس از رو پیتزا)کنه خالصش

 کنین؟ حساب پولشو نمیخواین اقا- 

 .بیارم رو پولت برم تا داخل بیا- 

 وقتا بعضی که شیطانی لبخند یه با و بستم درو و سرش پشت رفتم نور سرعت با منم داخل اومد پسره

 که میدونم من ولی. کامال بود عادی قیافش. کردم نگاش سرمه تو چی میدونست چون میترسید ازش مامانمم

 :پیچید گوشم توی لعنتیش  صدای باز که سمتش رفتم آروم! خوشگل میگذره سرت تو چی

 کم حقوقم از  کردم دیر بفهمه رییسم کنین حساب رو پولش لطفا االنم. برم و بدم تحویل پیتزا اومدم من اقا-

 !میکنه

 تو و سمتش رفتم سریع همیشگیم سرعت همون با! بخورم؟ باید من هم رو تو حقوق ی غصه چه؟ من به خب

 میکردم حس م*با*ل روی  نیشمو دندونای تیزی. کردم نگاه ثانیه چند برای دراومدش کاسه از چشای

 توی رو خوشگلم و تیز دندونای و کردم گردنش به نگاه یه) داشت خوبی خیلی حس خون خوردن مثه خدایی(

 ...و بردم فرو ششاهرگ

 *دوم پارت 

  

 )دامون سکوت( 

 زبونش زیر از میکنم سعی و مامانم ی خونه میبرمش چیکارکنم؟ خودش با حاال پیتزا مخلفات از اینم خب

. بشم خالص خون از خالی جنازهی  این شر از باید اولش ولی! اورد؟ درد به سرمو امروز دوباره چرا بکشم

 .گرفتم رو هیراد ی شماره و برداشتم رو تلفن
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 :پیچید گوشم تو صداش بوق تا 2 از بعد 

 داشتی؟ کاری عشقم جانم الو- 

 ...بگم بار چند هیراد- 

 داشتی؟ کاری جانم. کن خوبی و بیا هم تو باشه- 

 .ببر اینجا از رو لش تن این بیا مامانم ی خونه میرم دارم- 

 .کنم حساب رو لشپو حداقل برم کن اس رو فروشی پیتزا ادرس فقط باشه- 

 .گرم دمت- 

 !میکنیم حساب هم با بعدا نشو هوایی- 

 تو که گروهی تنها. بود گروهمون اعضای از یکی هیراد. کردم قطع سریع و نداشتم رو زراش ی حوصله دیگه

 همیشه و میرفتیم باهم جا همه ما نبود دانشگاه فقط البته. بودن پسر بقیه و داشت دختر عضو یه دانشگاه

 .بودن شده تبدیل مادراشون که بودن نفرمون دوسه فقط  بودیم اصیل همه که بگم اینم. داشتیم رو هم یهوا

  

. پارکینگ توی برد رو ماشین و شیم پیاده همه تا موند منتظر و داشت نگه دانشگاه در دم رو ماشین دامون

 چوبی میخ قلبم تو باید نشناسم رو دامون من اگر. کنه سرزنشم دیشبم کار ی واسه دوباره میخواد میدونستم

 بعد ی واسه رو انرژیش و نمیگفت هیچی دامون بازم اما داشتیم وقت کالس شروع تا دقیقه ده هنوز. کنم فرو

 گوش درس به. بود آریا به مدت تمام حواسم کالس سر. کنه تبدیلم تیکه 12 به تا میکرد جمع کالس از

  خیلی اعصابش امروز دامون اینکه مثل. ذهنی البته میکرد ومشرآ داشت و بود دامون به حواسش و نمیداد

 .کنه آرومش میتونه که گروهمونه دختر تنها آریا فقط ها موقع اینجور و خورده

 داده بم رو دنیا انگار که بیرون رفت و خورد زنگ استاد گوشی که بود مونده کالس آخر تا دقیقه 5 فقط

 !چشه دامون  ببینم تا آریا سمت برگشتم سریع)ارمدن خوبی ی میونه رشتم با کال!(باشن
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 !نشستین دقیقه 5 ی واسه...پاشین. پاشین. تعطیله کالس ها بچه-هیراد 

 بیشتر من از بودن  زیاد کالس تو ماشاهلل که خواهاشم خاطر. گرفته معرکه دیده دور رو استاد چشمه هیراد باز

 )دیگه بمجذا خب نباشه خود از تعریف(نیستن کمترم نباشن

 بزن رو مخش  جوری استاد با تو آزرا بگی نیای بعد خودته پای خونت کرد حذفت استاد. بشین هیراد-آزرا

 .باشم گفته

 BABY)گفت شنیدیم، آشام خون نفر 6 خودمون فقط که طوری کرد تر آروم رو صداش( بیبی خفه-هیراد: 

 .حله ذهنی نفوذ یه با استاد- 

 !چشه واقعا دامون ببینم تا ردممیک نگاه آریا به همچنان 

 :بگه بهم تازه  تا کنم نگاه آریا به فردا تا باید نداره فایده اینجوری...شم کار به دست باید خودم اینکه مثل

 !میگی؟ چی چته- 

 بیاین بودین مجبور خب(بردن هجوم در سمت به همه و شد تموم کالس تایم بیاد استاد اینکه از قبل

 دامون با نداشت جرات کس هیچ. نشستیم دانشگاه ی محوطه توی میز یه روی رفتیم رفن چند ما) دانشگاه

  !مرگشه چه ببینم تا میکردم شروع همیشه من ولی. بزنه حرف

 میخواست هیراد.میزد حرف تلفنی چهارمی، و سی کنم فکر دختر دوست با داشت آزرا کردم ها بچه به نگاهی

 .بود خودش از کوچیکتر برادر و خواهر فکر  تو و بود زده زل دستش توی ی قهوه به هم ایوان. کنه تور دختر

  

 )ممنوع خون( 

  

 رو لذتش اینکه از  بعد البته برسه حسابش به و دانشگاه پارکینگ تو ببرتش خواست. کرد تور دختر یه هیراد

 :شد میخ جاش سر دامون صدای با که برد
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 .بشین-

 :داد ادامه و کرد من به نگاهی

 وحشی حیوون یه ی  حمله اثر در نفر 13_12، رسیده گوشم به خبر دیشب. میکنین روی زیاده دارین نتوهم-

 .دادن دست از رو جونشون درنده و

 :گفت و کرد هیراد به نگاهی 

 .بودن جوون دخترای تاشونم 5 که- 

 میزد حرف کالس رس زور به و بود ساکت خیلی که هم ایوان حتی میگرفت رو مچمون دامون که هایی موقع

 فقط رو ویژگی این که نترسیدم ازش وقت هیچ ولی میبردم حساب دامون از همیشه من. میکرد اعتراف هم

 .میترسیدن  ازش چی مثل ها بچه ی بقیه. داشتیم دامون و من

 .بود من کار موتوریه پیک- 

 .درآوردی رو موتوریا پیک این بابای تو-دامون 

 میکنن؟  شک آدرست به نمیگی. نمیگردن بر دیگه و آدرست هب میفرستن موتوریشونو پیک

 خاطرم حتی  خیلیاشونم که دادم رو جا صدتا آدرس حاال تا. نمیدم رو خونم آدرس همیشه که من دامون-

 .نیست

 .هیراده کار دیگه تای4. بود من مال دخترا از یکی-ایوان 

 .سرم خیر کردم تربیت بچه بفرما-هیراد 

 .بود آریا و من مال هم بقیه-آزرا 

 سینه به دست  لحظه چند و داد تکیه صندلیش به. نداشت آریا از رو کاری همچین انتظار وقت هیچ دامون

 .کرد نگامون
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 .پارتیا ی بقیه مثل پارتیه یه نه که مهمونی شب فردا-دامون 

 )داد ادامه مکث با...(ولی میکنین خواستین غلطی هر فردا 

 .میکنم جاش از تکتونو تک قلب خودم باشین داده تهشک اگر هفته سه دو تا- 

  

  کال چون. بشه آروم دامون یکم تا میرفتیم(...)شاپ کافی سمت به ماشین توی داشتیم

 کسایی چه سراغ  میدونه خوب بکشه بخوادم اگه ولی بکشه رو آدم یه یبار ای هفته سه دو داره عادت خودش

 :زد داد دامون یهو ماشین تو. باشه تهنداش خون به نیازی هفته 2 تا که بره

. میزنم آتیشت  دادی تحویل جنازه ماه یه این تو دیگه بار یه بفهمم شاهین. شون نکشین حداقل لعنتیا د-

 .خونه میفرستی کاریت کثافت از بعد دخترارو هیراد

 :وسط پرید هیراد یهو 

 .میکنم کار چی من انگار کاری کثافت میگی یجوری- 

 رو پسرا ی حوصله. کنم تور دختر تا چند که بودم شب فردا مهمونی فکر تو منم. شدن ساکت همه دیگه

 زدم زنگ خونه رسیدم که شب. بود تر خوشمزه ولی نمیاد خوشم ازشون خیلی اینکه با دخترا خون نداشتم

 بود داده نتهرا آشامای خون ی همه  به و خبر دامون بله دیدم که شده دار خبر چی همه از ببینم مامان

 )آشامی خون رگ( 

  

 اهل خیلی کال. همرنگش کفشای و خاکستری شلوار سفید، تیشرت یه. انداختم آینه تو خودم به نگاه یه

 مشکلی باهاش که بود دختری تنها خواهرم جز به شاید آریا دنبال رفتم راه سر. نبودم رسمی لباسای پوشیدن

 . نمیچسبید ناو بر عالوه و نبود اعصاب روی چون نداشتم
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 و داشتیم مشکل مخالفمون جنس با دوتامون چون میرفتیم باهم مهمونیا و پارتیا توی همیشه آریا و من

 گیرا و جذاب من هم بود خوشگل  اون هم چون. بودیم خالص پسرا و دخترا از خیلی شر از اینجوری

 )دیگه جذابم خب ولی نباشه خود از تعریف(بودم

 میز یه دور رفتیم همیشه مثل آریا و دامون و من. رسیدیم باهم نفرمون شیش هر. شدیم مهمونی وارد

 هشت_هفت با زمان هم که دختراش دوست دست از داشت سعی آزرا دخترا، سراغ رفت هیراد. نشستیم

 خودم نکنین فکر زهرماری، میگم. بود زهرماری خوردن مشغول هم ایوان و کنه فرار بودن پارتی تو تاشون

 خوردن واسه چیزی ببینم رفتم و شدم بلند نشستن از شدم خسته. قهارم خور زهرماری من اتفاقا نمیخورم

 .میشناختم تاشونم چهار سه. همانا دخترا شدن بلند و همانا من شدن  بلند که میشه پیدا

) اروز همین بیارن  واسم رو تکتون تک مرگ خبر(کنم قبول رو دوستشون پیشنهاد شدم مجبور تغذیم واسهی

 .میارم رو مرگتون خبر خودم کاری چه اصال

 .شد روشن جمالتون به چشممون شاهین، آقا! به به-سایه 

 !شدی زده ذوق مثال دیدنم از که باشم خوشحال باید چی؟ که االن خب-

 )عق(دارم دوسش  هم وار دیوانه البته و باهاشم که دختریه تنها میکرد فکر همیشه چون کرد تعجب حرفم از

 .عزیزم بود شده تنگ واست دلم دیدمت مدتی بعد نباشم؟-هسای 

 سوپ کاسه اندازه  سایه حرفای از چشاش بودم دوست اونم با و بود مهرانا اسمش که دخترا از دیگه یکی

 .بود شده

 !میاد نظر به که  اینطور چون) جان شاهین اوه، اوه( میشناسی؟ و جان شاهین تسایه،و سایه ببخشید-مهرانا

 .میکردن نگاه رو من منتظر همشون خبره؟ چه اینجا ببینم بدین توضیح میشه-مهسا 

 .بزارم بیابون به  سر لعنتیشون صدای دست از میخواست دلم ولی نداشتم رو آزرا مثل کردن فرار قصد منم

  .میخوان توضیح ازت همه شاهین که میبینی-سایه 
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 کامال دیگه االن  نبود هم اگه! دارم رابطه همتون با من همزمان که نیست واضح اصال یعنی. درک به خب-

 .شفافه و واضح

 .شد اضافه جیغشم بود کم خودش صدای. رفت باال مهسا جیغ یهو 

 میکردی پارم تیکه  میدیدی پسر چندتا با منو اگه االن تفاوتی؟ بی چیز همه به نسبت اینقدر چرا چی؟ یعنی-

 .شاهین

. داشت رابطه دانشگاهیمونه  هم اونم که کیان اسم به دیگه پسر یه و آزرا با من جز به داشتم رو مهسا آمار

 .همینجوری ی ،رابطه اونجوری ی رابطه نه البته

 شده؟ چیزی داداش جانم-آزرا گوری؟ کدوم آزرا...آزرا- 

 .زدن زل هم به بز مثل دوتاشون افتاد مهسا به که چشمش 

 .خالیه خیلی هم کیان جای البته! دیگه کنم پارت تیکه باید االن خب- 

 میکنی؟ چیکار اینجا تو آزرا...آ-مهسا 

 .میبرم لذت دارم. میکنی تو که کاری همون-آزرا

 با. حیاط توی رفت گریه مثال با هم مهسا. رفت بیرون جمعمون از زود و نداشت زدن کله سرو ی حوصله آزرا

 رگ اون وایسین. داشتم ها برنامه براشون ولی گرفتم فاصله دخترا از و کشیدم موهام توی دستی کالفگی

 )کثیف خون( چی؟ یعنی  کردن پاره تیکه میدم نشونتون باال بزنه آشامیم خون

  

 .داره طعمی عجب اوف، 

 خودشو کلی قبلشم البته. میرفتم سمتش به زودتر خوشمزس خونش اینقدر میدونستم اگه. داره خونی عجب

 اون نه(بودم خوشگذرونی مشغول. میارزید خوشمزش خون به بازم ولی کنه دخترهی اه. چسبوند بهم

 توی پلیس آژیر صدای یهو که بودن مشغول هام بچه بقیه) میگم خودمو خوشگذرونیه همین. خوشگذرونی
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 کردیم شروع و کردیم هم به نگاهی یه. میشنیدیم بودیم آشام  خون چون نفر 6 ما فقط البته. پیچید گوشمون

 :زدن داد به

 پلیس...کنین فرار... کنین فرار- 

  .نداشتیم مشکلی که ما. کنن چیکار که نمیدونستن و میلولیدن کرم مثه. بودن هم تو همشون

 .رفتیم اونجا  از خونسرد و عادی خیلی هم ما) بودن شده قربانی که کسایی(جرممون آثار کردن پاک از بعد

 خوبه؟ حالت آریا- 

 .میره گیج سرم یکم فقط...آره-آریا 

***  

 خوب ها موقع  این اون. بودیم مامانم ی خونه تو. اومد بههوش دادم خودم خون از بهش که ساعت دو از بعد

 .مامانم پیش میرفتیم نمیدونستیم خودمون اگه البته کنه چیکار میدونست

 ..تو شاهین...افتاده اتفاقی چه-آریا جان؟ آریا خوبه حالت-مامان 

 .مرسوند خون بت من بازم اره- 

 .میگرفتم ایوان از. خونه قحطی انگار رسوندم خون میگی یجوری-آریا 

 :بحثمون وسط پرید ایوان یهو

 .نیاوردم راه سر از که رو خونم. نکن قاطی الکی منو هوی- 

 میدونست خوب ایوان. نخوردم تاحاال ازش تر خوشمزه فهمیدم خوردم خونش از که یبار میگفت راستم

. بخورن خونشو میخواستن تهران های آشام خون ی همه همین واسه. بخوره رو کسی چه خون و کی،کجا

  اونقدر ایوان ولی. داشت سالمی العاده فوق و تمیز خیلی خون
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 واسش اتفاقی  هیچ دیگه و بازوش توی خورد و شد پرتاب سمتش به چاقو یه یبار فقط که بود جمع حواسش

 .داشتن بساط هی روز هر آریا و آزرا عوضش در اما. نیفتاد

 :گفت کردو پوفی دامون کجاس؟ هیراد راستی بوده؟ معتاد طرف...افتاده اتفاقی چه-آریا 

 .میشه پیداش درنیومده آفتاب کن ولش. بگم چی 

 )داد ادامه مکث با(بوده معتاد...آره-مامان 

 و شیشه هم  زمان هم نمیتونه کسی چون دادن بش زور به کنم فکر البته که. کشیده مواد چندتا زمان هم-

 .دادن خوردش به صد در صد. خورده الکلم تازه بکشه دیگه مواد کلی و هروئین

  .بودم سکوت همین عاشق همیشه من ولی بود خونه توی بدی سکوت. کرد بهم نگاهی مامان

 :شکست همیشگیش حرفای با رو سکوت مامان 

 همتون با...نمیاد  خوشم گفتم بت بار صد ی؟دب ادامه مهمونیا اینجور به رفتن به میخوای کی تا شاهین-

 .هستم

 .خورد زنگ تلفنم شانسیم خوش از 

 .هیراده- 

 بوده؟ قبرستونی کدوم-دامون 

 :لبم روی گذاشتم ساکت ی نشونه به رو دستم 

 .میکنم حلش خودم تر، پایین بیار رو صدات ساکت- 

 ون؟بیر نزدی باهامون موقع همون چرا هیراد؟ گوری کدوم الو- 

 .میزنم  داد خودم اونوقت میکنم حلش خودم باشن ساکت بودم گفته بهشون. بودن کرده تعجب ها بچه
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 خودم. شناختی  منو دیگه که تو من، عزیز شاهین اخه. دم باز دم دوباره دم، باز دم،. بکش نفس هوی-هیراد

 .خونه میام و بیرون میزنم پارتی از بعد ساعت سه دو

. هیراد داشت فرق. بود اومده پلیس دفعه این بعدشم شدی؟ خاک قبرستونی کدوم هگذشت ساعت سه االن-

 .قبرستون بیاد تو با وضعیت  اون تو نبود حاضر دختری هیچ. شدن دستگیر یا کردن فرار یا همشون

 ببخشید نه آدم  بچه مثل من. میکنی کش زجر رو مردم نیستن خودت مثل که همه عزیزم جان شاهین-هیراد

 .نخور حرص اینقدرم عشقم میکنم، استفاده ذهنی نفوذ از آشام خون بچه مثل

 .اینجایی  هم دیگه دقیقه 2 تا. میاد بدم بازیا لوس این از بگم بار چند نکن خورد منو اعصاب هیراد-

 .کردم قطع رو تلفن سریع و بزنه حرفی ندادم اجازه 

 !بدتری که خودت داداش-آزرا 

 میشنوین؟... ساکت همتون. نگید هیچی هیس،-دامون 

 )من زندگیه( 

  

 کیه؟ صدای. آره-ایوان 

 .کردم حمله زنش به پیش ی هفته. بغلیمون همسایه. مهرانه صدای... میدونم من- 

 )بود تشنم چی،  یعنی خب. (من پیش ی هفته کار همین خاطر به. کیه صدای بود گفته دامون چرا میدونستم

 االن ولی. بود  کرده حمله زنم به وحشی و درنده حیوون یه پیش ی هفته میگفتم داشتم عزیزم آره-همسایه

 .برداری خراشم یه حتی نمیدم اجازه و خوشگلم دارم تورو که اینه مهم

 )داد ادامه مکث با(سالشه 18 رویاس اسمش میشناسم رو دختره. عوضی ی مرتیکه-آریا 

 . شعور بی. زنت چهلم از بعد میزاشتی حداقل- 
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 رو آریا اینکه از  بعد البته خوابیدم گرفتم تخت و خونه رفتم هیراد سر دامون بیدادای و داد و شب اون از بعد

 .خونه رسوندم

***  

 اصال امروز ولی. بیرون میرفتیم وقتهام بعضی و نداشتیم دانشگاه کدوممون هیچ و بود جمعه روز صبح

 میمونه ای هفته 2 تا و دنبالش فرودگاه برم باید و میرسه دیگه روز دو خواهرم. نداشتم رو بیرون حوصلهی

 اینکه با. بمونه خونه از دور روز 2 از بیشتر نداشت عادت وقت هیچ چون کنه راضیش بتونه مامان اگه البته

 توی از تا تلوزیون سراغ رفتم. میشد پخش خونه توی آهنگ هم گاهی ولی داشتم دوس رو خونه سکوت

  آهنگ Echoes از Eliza hull.کردم پخش رو. بزارم  آهنگ یه مموریم فلش

Closer  

I feel it rising above  

Heartstrings, pull me back to you  

Backwards  

Yet closer to you  

  

I follow the map  

I follow the map to find you  

I follow the dots  

I follow the dots from the start  

I'm hearing your echoes  

I'm hearing your echoes  

Follow the map  
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Follow the map to find you  

  

With eyes closed Which way do I go?  

I hear my name louder and louder  

It echoes  

Till I join the dots to you  

  

I follow the map  

I follow the map to find you  

I follow the dots  

I follow the dots from the start  

I'm hearing your echoes  

I'm hearing your echoes  

Follow the map  

Follow the map to find you  

  

Wonder catches up on me  

Like a ghost in the night  

Oh I know that it is time to take you home  
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I follow the map  

I follow the map to find you  

I follow the dots  

I follow the dots from the start I'm hearing your echoes  

I'm hearing your echoes  

Follow the map  

Follow the map to find you  

 )کنین دانلودش میکنم توصیه قشنگیه آهنگ( 

 از ب*لــ لبا کافی ی اندازه به. نمیدادم گوش دتن ایآهنگ خیلی منم کال و بود بخشی آرامش آهنگ واقعا

  .شد بلند آیفون صدای که بزارمش دوباره خواستم شد تموم که آهنگ. هستم خشم

  به فقط کال ما چون میکنن، چیکار بیرون روز از موقع این. بودن ها بچه سمتش، رفتم

 تعطیل، روزای که من  خصوص به. میکردیم شب توی رو کارامون بیشتر و بیرون میزدیم روزا دانشگاه خاطر

 .نمیخورد در به هم چشمام هوا تاریکی از قبل

 :سرش روی انداخت رو صداش همیشه مثله هیراد 

 بشونم درست  رو دستم زیر این بار یه میخواست دلم(نشدی؟ که نگرانم! اومدم باالخره دیدی. عشقم به به-

 )جاش سر

 .افتاد کردن غلط به که برسم و حسابش خواستم 

 .ببخشید کردم، غلط نه نه-هیراد 

 !بیرون زدین روز موقع این شده؟ چیزی- 

 .ببینیم رو تو بودیم اومده خب-آزرا 
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 حرف تو شاید  بزنیم، حرف باهات بیایم که گفت و کرد صحبت باهامون بحثی یه راجب مامانت راستش-آریا

 .بدی گوش مارو

 شروع که نشست  و کرد درست هممون برای قهوه آریا. نیاوردم خودم روی به ولی چیه موضوع میدونستم

 :کنه

 .خوبیه سن خوار خون یه واسه البته که سالته 170 االن تو. شاهین ببین- 

 ...مامانت-هیراد 

 .شو خفه هیراد-آریا 

 .میگفتم داشتم خب 

 .بشه بهتر روحیت یکم حداقل که خودته خاطر به داریم ازت که درخواستی این_ 

 چیزو همه خودش  و آریا حرف وسط بپره میخواست میخورد تکون هی هیراد میزد حرف آریا که مدتی اممت

 :کرد کارم این که بگه

 .کنی ازدواج تو که میخواد الیزا- 

 .نمیری ای-دامون 

 .همیشگی موضوع همون بازم. بود درست حدسم 

  و میزد حرفارو این هیشهم الیزا چون بود عادی برام خیلیم. نکردم تعجب حرفاشون از

 :گفتم  تمام خونسردی با و شدم بلند مبل روی از. بیاد بدم دخترا از بیشتر روز به روز میشد باعث

 نه- 

 )زد داد تقریبا(چی؟-آریا 

 .نیست مربوط کسی هیچ به من زندگی بعدشم. نه گفتم منم خواستی رو نظرم- 
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 .مادرته الیزا شاهین ولی-دامون 

 روز یه ولی بمیرم حاضرم. ندارم رو ازدواج قصد من. مربوطه خودم به زندگیم که اینه مهم نهیکنم فرقی برام-

 .باشم نداشته رو دربیاره  بازی لوس و بچسبه بهم تا هست نفر یه خونه، برم وقتی اینکه احساس

 :شد بلند جاش از دامون که بدم ادامه خواستم و کردم مکث 

 خاطر به و حق  این و ببینه و تور خوشبختی که داره حق مادرته الیزا .درمیاری رو شورش داری شاهین-

 .نگیر ازش جات بی حماقت

 )دادم ادامه مکث کمی با(باشم نداشته زندگیم توی خر سر که خوشبختم وقتی من - 

 از بعد من-دامون مهمه؟ برات اینقدر که تو نیستی خودت فکر به چرا من؟ به دادی گیر اصال چرا ببینم- 

 .نکردم نگاه دخترم یه به حتی مرگش

 و اتاقم سمت به  رفتم آروم. میکردن نگاه منو داشتن همونجوری هنوز ها بچه ی بقیه ولی رفت و گفت اینو

 :گفتم کنم باز رو اتاق در اینکه از قبل

 .اومدین خوش بود، همین بحثتون اگه- 

 )گشت باز( 

  

 قرار) گرفتم  زن مخفیانه نکنین فکر میگم و خواهرم(دیاش دنبال رفتم کردم عوض رو لباسام شد که شب

 .بگذریم داشتن، و امروز همین فقط ایران برای پرواز ولی بیاد یکشنبه بود

 آهنگ صدای فقط ماشین توی...چیزا این از و بود شده تنگ برات دلم آره که زد حرفا اون از کلی فرودگاه توی

 :شکست  و سکوت شادی که میشد شنیده خیابون توی ماشینای بوق و

 .شدی حرف کم خیلی...شاهین میگم- 

 نبودم؟ قبال مگه بعدشم. ندارم گفتن واسه حرفی دیگه کال آره- 
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 ...خب ولی. بودی. داداشم چرا- 

 .شدم حرفتر کم خب ولی- 

 .اوهوم- 

 )دارم بگذریم ی کلمه به خاصی ارادت کال من.(بگو برام کالیفرنیا از بگذریم- 

 .میگم رو چی همه مامان هم تو هم هردوتون واسه خونه برسیم- 

 و انقالب از قبل تا. ساله 19.18 ظاهر به و بود سالش 167 یعنی بود کوچیکتر من از سال 3 فقط شادی

  شادی اصیلها غیر خانوادهی از یکی و اصیلها خانوادهی اختالفات ماجرای

 ایران توی نشدم  راضی امنی نا و ماجرا همه اون زا بعد ولی میکرد زندگی خودمون پیش و بود ایران توی

 .آمریکا فرستادمش و بمونه

 تا باشه داشته  تمرکز ذهنش روی که زدم حرف شادی با هم کلی بیاد قراره شادی که بودم نگفته مامان به

 .نکنه نفوذ بهش مامان

 .داخل رفتم شادی از زودتر من رسیدیم که خونه 

 ؟کردی گم راه سالم،-مامان 

 کمال با  و دار خنده حرفای همین من ولی باشه دار خنده شما برای شاید(خوبی؟ تو خوبم آره.سالم-

  )میکنم بیان خونسردیم

 !اینجا بیای موقعها اینجور نداشتی سابقه شده؟ چیزی-مامان 

 .نمیدید رو من  رنگ مامان هفته 3.2 حداکثر تا بحثش و ازدواج ماجرای از بعد همیشه. فهمیدم منظورشو

 .داریم مهمون که خدمتتون به عرضم راستش-

 هست؟ کی حاال مهمون؟-مامان
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 محکم سمتشو رفت نور سرعت با مامان. شد خونه وارد دستش توی ساک با شادی بزنم حرفی اینکه از قبل

  حداقل بودن، ندیده رو همدیگه بود وقت خیلی. کردن غـل*بـ رو همدیگه

 .بیشتر شایدم یا سال 40.30 

 اینجاها کردی  گم راه جونت، از دور البته. شدتی ذلیل داداشه این مثل هم تو. برم دخترم قربون الهی-مامان

 .میشه پیدات

 .نکنه درد دستم- 

 نمیای؟ پیشش من نبود تو میگه؟ راست مامان! شاهین-شادی 

 .خودمم خونهی توی. نمیکنم زندگی اینجا دیگه من میگه، راست آره- 

 :گفت بود مانند جیغ که صدایی و یحالخوش با شادی 

 آشامه؟ خون سالشه؟ چند چیه؟ اسمش خوشگله؟ ببینم بگو گرفتی؟ زن یعنی- 

 :گفتم  بود سردتر همیشه از که صدایی با! شادی هم حاال ها، بچه بعدش مامان، اول. نه. نه. نه

 .میکنم زندگی تنها خونه یه توی من نخیر- 

 .بیزارم دخترا از من کرده فراموش اینکه مثل کرد، جبتع صحبتم لحن خشکی از شادی 

 )نجاتم  فرشتهی ها انسان شما قول به یا. نجاتم آشام خون.(کنیم تمومش بحثارو این خب-مامان

 .کن تعریف برامون و چیز همه و بیا و اتاق توی بزار رو وسیلههات برو جان شادی 

 .برگشت نکشید ثانیه به و رفت شادی 

 کنم؟ شروع کجا از خب-شادی 

 :گفت گذاشت میز روی رو قهوه سینی که درحالی مامان 
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 .بگو اولش از. داری دوست که جاش هر از- 

 )نبودیم  شربت و چایی اهل کال. (کردم نگاه شادی به منتظر و برداشتم رو سینی توی ی قهوه

. کردم شروع رو زندگیم) داتحا های تپه(هیلز بیکن شهر توی کالیفرنیا، ایالت رفتم که اولی سال-شادی

 به شهر اون توی کدومشون هیچ چون کنم پیدا رو کالیفرنیا های آشام خون بتونم تا بود سخت یکم اوایلش

. کنم پیدا رو کالیفرنیا آشامهای خون بتونم تا کشید طول سالی 2. نمیکردن زندگی ها گرگینه زیاد تعداد دلیل

 یاد بهم آمریکا توی رو زندگی رسم و راه و کردن کمک بهم طبیعیلا ماورا از گروهی یه هم سال دو اون توی

 کنار همشون. اومد کنار راحت خیلی گروه توی من وجود با ولی بود آلفا یه گروهشون لیدر اینکه با. دادن

 رو کمی خیلی تعداد فقط سال چند این توی و نرسونم آسیبی اونجا آدمای به که دادم قول بهشون منم. اومدن

 . میکردم تغذیه خون  کیسههای یا حیوانات خونه از همیشه و موندن زنده البته که کردم انیقرب

 )استایلز با دیدار( 

  

 .حالم خوش دیدنت از. گروهم رهبر دامون منم-دامون 

 .همینطور منم-شادی 

 گپتون احمزم  بخونم کتاب میرم منم بزنین حرف باهم بشینین درست خب ایستادین؟ پا سر چرا حاال-مامان

 .نمیشم

 .ظاهر به البته. بود سالش 30 فقط شاید خواهرمه مامانم میکردم حس همیشه چیه میدونین 

***  

 :خورد زنگ شادی تلفن که میزدیم حرف نحس دانشگاه راجب داشتیم 

 .فعال پس باشه آهان میای؟ کی تو راستی...آره...خوبی تو خوبم سالم...الو- 



 

 
 

24 

  
 دو سال خونین ➢
➢ DANIALL 
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

 من دیدین  حاال تا خدایی نه.(بود پسره اون نمیکنم که نکنم غلط. میزد حرف انگلیسی داشت مدت تمام

 )کنم اشتباهی

 .میرسه شنبه سه تا که گفت ایران میاد داره بود، استایلز ها بچه-شادی 

 :گفت شوخی حالت با آریا 

 راهه؟ تو روز 2 که بیاد خر با میخواد مگه- 

 به ولی بیاد  باهاش که کنه راضی رو باباش میکنه سعی داره بعدشم. شنبس 3 پروازش دیوونه نه-شادی

 .نمیتونه شغلش خاطر

 .شهره کالنتر کالنتر،-چیه؟شادی پدرش شغل مگه-دامون

 .اومده گیرت ای تیکه عجب. یوهو-هیراد 

 .هیراد ببند- 

 .ببینیمت روز یه آدم مثل نمیتونیم ما اه-هیراد 

 .ورق-ایوان ندارین؟ رو یکار انجام قصد رفت، سر حوصلم ها بچه-آزرا 

 جان؟-آزرا 

 .کنیم بازی بیارین ورق_ایوان 

 نفره؟ 7-دامون 

 .بیاریم باال هم قیافهی دیدن از شد فرجی بلکه کنین نگاه همو بشینین اصال بابا باشه-ایوان 

 خونسرد خیلی داشتیم نفرم 3 ما. هوا رو رفت آریا و شادی و آزرا و هیراد های خنده با خونه حرفش این با

 حاال. بود اینجوری اخالقمون  ایوان و من تنها بخواین رو راستش. خندید هم دامون یهو که میکردیم نگاشون

 .بود من از بهتر خیلی ایوان باز
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***  

 چشمشون که استایلز  و شادی. استایلز دنبال فرودگاه رفتیم مامان ی اضافه به نفرمون 7 و گذشت زود روز 2

 .هم غـل*بـ پریدن خورد هم به

 .اهم اهم-هیراد 

 و معمولی هیکل سفید، پوست ای، قهوه چشم و مو.بود خوشگلی پسر. هیراد طرف کرد رو روش استایلز

 بهش شادی. اومد خوشم برخوردش از آشناییمون اول لحظهی همون از. میدادم حق شادی به. خوشگل

 .میگیم چی که میفهمید ولی  نبود بلد رو چیزا بعضی هنوز البته بود داده یاد فارسی

 .اومد خوشش استایلز برخورد از خیلی که مامان 

***  

 مشغول همه آوردن رو ها قهوه. سالن توی نشستیم ماهم بیارن قهوه تا رفتن شادی و آریا خونه رسیدیم وقتی

 :گفت فارسی به بعد  و شد خیره صورتم به ثانیه چند و کرد نگاه من به استایلز. بودیم خوردن

 !هستی شادی برادر شما- 

 :گفتم و زدم لبخندی آگاه ناخود ولی چرا نمیدونم 

 .آره- 

 مناسبت؟ چه به-استایلز خودم؟ حساب به کنم دعوتتون شام یه به چیه نظرتون ها بچه-آریا 

 .بزنه لبخند بودمش ندیده تاحاال کنم فکر واقعا عجیبه...شاهین ب**ل روی لبخند-آریا 

 .مرض- 

 رو عاشق  خوار خون دوتا این که شاهین آقا بمونی اینجا رو امشب باید کنم فکر خب ،خب خب،-هیراد

 .خونت بفرستیم

 .میمونم همینجا رو شب من. مرض-شادی 
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 .میشه مشخص جاشون بعدا نکنین دعوا فعال ها بچه-مامان 

 ...شون بفرستیم باید گفتم بفرما جاشون؟-هیراد 

 خودمون ی خونه  بودیم که هم کالیفرنیا حتی ما. میزنی حرف اینجوری که بشه چی قراره مگه حاال-استایلز

 .میموندیم هم پیش هم ها شب بعضی البته. میخوابیدیم

 .میزنی حرف رو فارسی خوب چقدر-آزرا 

 .نکنه درد پنجم و دست-شادی 

 میکنه؟ درد مگه-هیراد 

 .آرزو پیش بری باید کن جمع خودتو پاشو. میزنی زر چقدر. دیگه کن بس هیراد وای-دامون 

 خواهر دوتا این تازه شیدا شیوا، مریم، تینا، آرزو،. شم خالص شرتون از بگیرم زن میشه کی هوف-هیراد

 .کردم تور  دخترارو همهی شادی و آریا و الیزا جز به کنم فکر آخر تا برو. هستن دوقلو

 منظور؟-مامان 

 .بروم دیگر من جان الیزا هیچی-هیراد

 .مخمه روی بدجور ببر نحستم صدای کن لطف-ایوان

 .همسرم چشم به ای-هیراد 

 .کرد گم رو گورش نور سرعت با هیراد که شه بلند خواست ایوان 

 )تشنگی( 

  

 .بودم خسته 
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 چرا؟ نمیدونم 

 .شدم اینجوری چرا که نرسید فکرم به چیزی 

 .اومد یادم حاال...خون...خون. نمیرسید مغزم به خون 

 .خون 

 فقط یا بودن اینجوری  ها آشام خون همهی. بودم نخورده خون که میشد ماهی 2. بود خون من هیدغدغ تنها

 من؟

 و استایلز مدت این توی. بودم داده قول دامون به ولی. میکردم تغذیه رو خودم باید. بودم معتاد خون به من

 خانواده کنار به حتی رو هایینت من که میدونستن دیگه هردوشون چون میموندن) مامان(الیزا ی خونه شادی

. داشتم برش و کردم دراز تلفنم سمت به  زور به دستمو. میشد بدتر داشت حالم. میدم ترجیح هم بودن

 .گرفتم رو آریا ی شماره

 شاهین؟ جانم الو-آریا 

 .آریا...آ- 

 :گفت میزد موج صداش تو که نگرانی با آریا 

 شده؟ چی شاهین- 

 ...من آریا... آ- 

 کجایی؟ نهیشا- 

 ...حالم... آریا... خونه- 

 .میرسونم رو خودم االن نگو هیچی باشه باشه- 
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 ترک م*با*ل روی  و م*با*ل دور. میکرد نگاه بهم ترس با آریا. شنیدم درو شدن بسته صدای دقیقه 2 از بعد

 .ندیده و آب رنگ ش*ا*ب*ل مدتی که بودم شده کسی مثل. بود برداشته

 .بود خوب  حالت که دیشب تا افتادی؟ روز این به چرا شده چی بگو لعنتی د ه؟دش چی...شاهین-آریا

 .خون... خو... خ- 

 .گرفتم رو جلوش  که آزرا به بزنه زنگ خواست. کنه چیکار بود مونده. زد پیشونیش به رو دستش محکم

 .بیارم خون ی کیسه برات مجبورم ولی نمیاد خوشت کار این از اصال که میدونم شاهین-آریا 

. خوشمزه چیز یه  بوی.خورد دماغم به چیزی بوی. گرفت دهنمو جلوی دستاش با که کنم اعتراض میخواستم

 ...دماغم جلوی بود گذاشته و بود کرده خونی دسشتو آریا. خون بوی

 .نشده دیر تا شاهین بخور. بخور-آریا 

  آشامی خون تنها ایران توی من. میکشیدم بو فقط و ننداختم دستش به نگاهمم حتی من اما

 ندیدن رو خون  رنگ ماه 2 از بعد بود من جای هم ای دیگه کس هر خب اما خونه به معتاد اینقدر که بودم

 .میشد اینجوری

 .میشه دیر داره. شاهین. دیگه بخور د-آریا 

 .انسان... ان خون... خون- 

 .نکنه چیکارت بگم خدا ای-آریا 

 .گرفت رو ها بچه از یکی ی شماره و برداشت تلفنشو 

 .بیار رو هست خون ی کیسه چی هر خونم یخچال توی از فقط نگو هیچی آزرا...الو-آریا 
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 تغذیه خون های کیسه و حیوون با رو خودم میتونستم راحت خیلی. میکردم حس وجودم توی رو شدن نابود

 و بیرون و بکشم قربانی بدن از  خودم که خونی. میخواست گرم و تازه رو، خون که بودم کسی من اما کنم

 .کنم تجربه رو لذت این

 آورد رو ها کیسه از یکی سریع.بیار رو ها کیسه و نگو هیچی فعال-آریا اومده؟ سرش بالیی چه شده؟ چی-آزرا 

 خوری ناهار میز صندلی روی. بود تشنم هنوز ولی خوردم هم دیگه تای دو. داد خوردم به زور به و سمتم

 هم بقیه. داخل اومد سرعت با دامون و شد باز سالن در یهو. بود داشته نگه زور به رو من یاآر و بودم نشسته

 و سمتم اومد دامون. بود باشون هم دیگه نفر یه. نبودن خودشون فقط ولی. الیزا جز به اومدن سرش پشت

 ور حمله دستش به.داد تکون رضایت روی از سری که کردم نگاش. جلوم گرفت و ناشناس فرد اون دست

 خالف بر و بود قرمز چشمام. خوبه خیلی حالم کردم احساس کردم باز که رو چشمام دقیقه 2 از بعد. شدم

 .بودم  شده وحشی. میکردم حس و دندونام تیزی نداشتم؛ حسی هیچ که پیش لحظه چند

 من ولی. نزنیم بآسی کسی به که بود گفته دامون. میشدم اینجوری بایدم خون خوردن ماه 2 از بعد باالخره

 :کرد نگاه چشمام توی و وایساد  جلوم دامون. میخوردم قربانیمو خون ی قطره آخرین تا باید. نمیتونستم

 .نکش رو کسی گفتم. نکن تغذیه بودم نگفته که من. پسر باش آروم-دامون 

 .نمیشه  برطرف تشنگیش نبینه زمین روی جون بی رو آدما ی الشه تا نمیشناسی؟ رو این تو-هیراد

 .بودمش ندیده طوری این وقت هیچ. بود تر جدی همیشه از هیراد ولی چرا نمیدونم 

 .بگم بهتون چیزی یه باید...ها بچه-شادی 

 .نیست خوب حالش که میبینی. شادی نه االن. نه-استایلز 

 :گفت داشت بغض صداش که حالی در شادی 

 این تو چطور. میکنه تحمل رو خودش داره زور به. بیام ارکن رفتارا این با دیگه نمیتونم استایلز؟ چی یعنی-

 شده؟ انسان که ماهه  2 الیزا که نفهمیدین چطور. چیزش همه از. حالتاش از نفهمیدین؟ مدت

 .بیرون زد حدقه از بچهها چشمای حرفش این با 
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 .میدونستم من- 

 )آشامی خون زندگی پایان( 

  

  

  کمک دامون از مامان که میدونستم اول همون زا من.  بود زده زل بهم بهت با شادی

 به دونستنم از  چیزی منم. میداد نشون متعجب رو خودش دامون بازم ولی بشه تبدیل انسان به تا خواسته

 .بکنه کارشو بزارم میخواستم. نگفتم مامان

 البته و مامان  زندگی توی خودمم که دونستم صالح پس. کنه دخالت زندگیم توی کسی میومد بدم خودم من

 .باشم نداشته دخالتی همه

 میگی؟ داری چی-شادی 

 تا بودم نفهمیده رو  دلیلش وقت هیچ اما میشه ضعیف داره مامان که میدونستم. میدونستم اول همون از من-

 )دادم ادامه مکث با.(بشه تبدیل انسان به میخواد فهمیدم اینکه

 چه نبوده معلوم که حیواناتی. بودن شمال های جنگل توی که یحیوانات. میکرد تغذیه حیوانات خون از مامان-

 مصرف آدما خون از بیماری نوع همین ترس از منم مدت این تمام. هست و بوده خونشون توی چیزی

 بیزار ازشون و نداشتن خانگی حیوانات که ادمایی. نمیشدن نزدیک حیوانات به خیلی که آدمایی. میکردم

 غزل خودش دستای با یهراست الیزا اما. کردم تغذیه آدمایی همچین خون از لاس 170 این توی من. بودن

 .بمونه زنده بتونه شاید باشه امیدی اگه  البته. نوشت رو خداحافظیش

 زمین به و نمیزد حرفی هیچ هم شادی. داشت شادی کردن آروم در سعی استایلز. بودن من حرفای محو همه

 . برگشتن ایوان طرف به همه شد دبلن که آهنگ صدای. بود شده خیره

 .داد جواب رو تلفنش 
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 الو؟-ایوان 

 تویی؟ لنا-ایوان خوبه؟ شاهین حال. ایوان الو- 

 .شده رفع خطر اره-ایوان خوبه؟ حالش شاهین. خودمم اره-لنا 

 .گو بلند رو بزار رو صدا ایوان،. خوبه خب-لنا 

 :پیچید خونه توی لنا صدای و گذاشت گو بلند روی رو صدا ایوان 

. باشین داشته وقت نجاتش برای ساعت 12 از کمتر شاید بجنبید دیر اگه. خطره در الیزا. کنید گوش. ها بچه-

 کسی مرگ باعث هم و برمیگرده بیماریش دوباره مدتی یه بعد هم چون. بدین نجاتش تبدیلش با نکنید سعی

 باشین زود هم االن. میکنه پیدا نیاز بهش ها بعد چون ندین بهش هم خونتون از حتی. گرفته گازش که میشه

  فقط. بدین نجاتش و الیزا دنبال برید

 .بجنبید. دارین وقت ساعت 12 

 شاید. نبودم خودم حال توی. میرفتن ویراژ اعصابم روی که میشنیدم رو تلفن هم سر پشت های بوق صدای

 .الیزا االنم پدرم اول. سخته  خیلی امبر خانوادم دادن دست از ولی نیستم ای احساساتی فرد کنید فکر

 :اومدم خودم به استایلز صدای با 

 .کنین حرکت باشین زود نشنیدین؟ مگه وایسادین چرا پس- 

 و کردم باز درو  رسیدم که خونه به. میدویدیم خونه طرف به زیاد سرعت با برداریم رو ماشین اینکه بدون

 :زدم صدا و مامان

 کجایی؟ مامان...مامان- 

 ...کردم باز درشو و اتاقش سمت به رفتم 
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 الیزا و میکرد فریاد و داد هی و نبود خودش حوای و حال تو شادی. بود گذشته مامان مرگ از که بود ساعتی دو

 خونه توی دادش و جیغ صدای. مامان بگه بهش که میومد پیش کم خیلی بچگی همون از. میکرد صدا رو

 . برنمیاومد دستش از کاری هم استایلز. میپیچید

. شد غرق سکوت توی خونه یهلحظه برای. میاره خودش سر بالیی یه سمتش بریم اگه که کرد تهدید شادی

 نمیاد یادم عمرم تو. ایوان و من جز به بود شده جمع چشاشون تو اشک ها بچه ی همه. باال آوردم و سرم

 .میکردیم حفظ رو مون مردونه غرور یمبد  دست از رو کسمون ترین عزیز اگه حتی. باشیم کرده گریه

 :میکرد زمزمه خودش با آروم خیلی صدای با شادی 

 )زد داد و شد بلند یهو(منه تقصیر همش اینا...منه تقصیر- 

 .رفتم ایران از و کردم گوش حرفات به که منه تقصیر همش اینا- 

 .میکردم نگاش فقط و نمیگفتم هیچی 

 مامان به حواسم مدت این توی نمیرفتم من اگه نه؟ یا داری کارات این هواس جوابی. بگو چیزی یه د-شادی

 خوشحال و بودم پیشش سرش  باال زدن زجه جای به االن نمیرفتم من اگه. نمیومد سرش بال این و بود

 .بودم

 ها بار. نگفتم هیچی اما. فهمیدم تو از زودتر خیلی که من نبود؟ بهش حواسم مدت این تو من میکنی فکر-

 جلوی نکردم تالش وقت هیچ. میکردم دخالت نباید منم پس. نکنه دخالت زندگیم توی بودم گفته بهش

 اذیت منو بخواد که نداشت دلیلی و بود مربوط  خودتون به کارتون ی نتیجه چون بگیرم رو الیزا یا تو کارای

 .کنه

 )مرگ تقاضای( 
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 "بعد هفتهی" 

 شادی حال که میکردن سعی بچهها همهی البته و استایلز. بهتره شادی حال. میگذره اتفاق همه اون از هفته 1

 هم) بانشی های خواهر(الینا و لنا. بهتره حالش اول روز سه دو به نسبت حداقل. شدن هم موفق و کنن بهتر رو

 شمال به و بودن کرده ترک رو تهران استراحت برای که میشد ماهی 1 تقریبا. بودن اومده مامان مراسم برای

 .بستمش محکم و  کردم باز رو خونه در. بودن رفته

 .یواش هوی-آریا 

 .کردم نگاه  چشماش توی وحشیم چشمای با گرفتم رو گلوش محکم دستام با و سمتش رفتم نور سرعت با

 )کردم تر بلند و صدام. (میبندم محکم بخوام وقت هر میبندم یواش بخوام وقت هر- 

 .کردی خفش کن ولش. کن بس شاهین-دامون بدم؟ پس جواب تو به منمخو در بستن ی واسه باید- 

 .زمین روی کردم پرتش تقریبا و کردم ول رو آریا گردن میکردم نگاه دامون به که حالی در 

 کنی؟ رفتار آدم مثل شد بار یه مرگته؟ چه تو-آریا 

 :کردم نگاش بودن شده قرمز حاال که وحشیم چشمای همون با و سمتش برگشتم 

 وقت هیچ  هم اهریمن. اهریمنی موجود یه. آشامم خون یه من. کنم رفتار آدم مثل بخوام که نیستم آدم من-

 .خودش نوع هم به حتی...نمیکنه رحم کسم هیچ به و نمیکنه رفتار آدم یه مثل

 زمین روی از  کنه دخالت رفتارم و اخالق طرز و کارام توی دیگه بار یه اگه که فهموندم بهش حرفم این با

 .میکنم محوش

 !سرتون رو گذاشتین رو خونه اینجا؟ خبره چه-شادی 

 .بپرس داداشت آقا از-آریا 

 .شو خفه آریا- 
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 بکنی؟ غلطی چه میخوای مثال نمیشم-آریا 

 .کرد جدا آریا از و من و اومد سریع ایوان. سمتش کردم حمله 

 تا بگو راحت خب  بمیری میخوای اگه. شو خفه همیگ بهت نمیبینی آریا کن بس توام...کن ولش کافیه-ایوان

 .دربیارم جاش از قلبتو همینجا خودم

 عقب خودشو  سریع آریا ولی بیاره در قلبشو بخواد مثال تا آریا ی سینه ی قفسه سمت برد دستشو ایوان

 .کشید

 شده؟ چتون شماها-آریا 

 .میکرد نگاه من به طلبکارانه شادی. بیرون زد خونه از سریع حرفش این گفتن با 

 بمیری؟ میخواد دلت توام چته؟- 

 .ریختم  خودم واسه قهوه یه و خونه آشپز تو رفتم عادی خیلی من اما کرد تعجب حرفم این شنیدن با

 براش"چیه؟"معنیه  به رو سرم.کردم تماشا رو شادی و نشستم مبلمبل روی ریلکس خیلی و رفتم سالن توی

 :گفتم و دادم تکون

 .نکن نگاه بهم اینقدر یا بزن رو حرفت یا زدی؟ زل نم به چته- 

 .کنم چیکار دستت از نمیدونم واقعا دیگه هوف-شادی 

 دستم از واقعا  اگه کنم سره یه رو کارت همینجا تا کنی مرگ تقاضای میتونی. داری دوست که کاری هر-

 هوم؟ نداری، حوصله و شدی خسته

 .نیوفت در باهاش پس. نیست خوب حالش که میبینی. شادی بیخیال-آزرا 

 :گفتم بلندی تقریبا صدای با و شدم بلند مبل روی از 

 .بهتره هم همیشه از حالم نیست؟ خوب حالم چمه- 
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 .کافیه شاهین-لنا 

 .نیست کافی- 

 :گفت میشد جیغ به تبدیل داشت صداش که حالی در 

 .کافیه گفتم-

 .کرد پرت نهوخ از دیگه سمت یه به منو سمتم، به جیغش پرتاب با

 .کنه دفاع ازش تا وایساد لنا جلوی سریع هیراد 

 .شاهین کن ولش...نه-هیراد 

 ی کوچه یه سمت به. میداد نشون رو دقیقه 8:20. کردم نگاه ساعت به. بیرون زدم خونه از و شدم لنا بیخیال

 .باشن کردن  جوونی مشغولی درش جوونا فقط ممکنه میدونستم که افتادم راه خلوت

 خیابون یه ی اندازه به اما خلوت و باریک.بود کوچه شبیه ظاهرش. شدم)اسمشه خب(شانزدهم ی کوچه رداو

  .خورد گوشم به صدایی که میکردم نگاه رو اطرافم دقت با. بود طوالنی

 .اه کاری کثافت بازم. بود دختری یه ی خنده صدای 

  من ولی نبودن معلوم یکیتار تو بهشون رسیدم. میشد نزدیکتر صدا میرفتم که جلوتر

 ولی. بود  من سمت روش هم دختر و بود من به پشتش پسر) ها آشامم خون مثال(ببینمشون میتونستم

 .نمیدید منو و نبود حواسش

 ی قیافه با و وایسادم پسر سر پشت. کردم تیز رو نیشم دندونای.کردم قرمز رو چشمام. دادم تغییر رو قیافم

  .زد جیغ وحشتناکم ی قیاقه دیدن با دید منو دختره یهو. مزد زل دختره به ترسناکم

 از قبل اما سمتم  برگشت پسر. من به کرد اشاره دختره! مرگته چه یعنی که میکرد نگاش گشاد چشای با پسر

 .کردم مخفی تاریکی تو رو خودم ببینه رو من اینکه
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 .نیست چیزی که اینجا خوبه؟ حالت ترانه-پسره 

 :گفت بود افتاده گریه به که حالی در دختره 

 .بود قرمز چشماشم وحشتناک، و بود تیز دندوناش. دیدمش خودم کیان، چرا- 

  .ترانست اسمش که یکی این ولی. داشت رابطه مهسا با که دانشگاه توی پسره همون! کیان

 حالم همتون از  ههمین واسه د. کنن توجه بهتون دخترا تفریح واسه حتی ندارین لیاقتم. سرتون تو خاک یعنی

 :گفت و کرد ای خنده کیان) کیان مثل پسرایی البته.(پسرا از هم دخترا از هم. میخوره بهم

 !دیدی آشام خون حتما- 

 .خنده زیر زد بعدشم 

 رو دندونام و  کردم حمله بهش نور سرعت با نبود بهم حواسش کیان که حالی در. بود گرفته حرصش ترانه

 ...بردم فرو شاهرگش توی

 )عطش( 

  

 .بوده آمریکا توی اونم باالخره استایلز؟- 

 .کردنشون قربانی نه مردمه نجات گروهش اعضای و) آلفا(اسکات گروه ی وظیفه-استایلز 

 .شاهین تویی آشام خون اون-آزرا 

 من؟- 

 رومتکیل از عطشت  و نکردی استفاده خون های کیسه از. نکردی تغذیه حیوانات خون از وقت هیچ تو-دامون

 .بود زیاد انسان خون به هم ها

 داشتم؟ گفتن  واسه مگه حرفیم اصال. بگم باید چی نمیدونستم. میکردم گوش فقط و نمیگفتم چیزی هیچ
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 کنین؟ کار چی میخواین میشه؟ چی حاال- 

 . نمیکنیم استفاده خون های کیسه از و میزاریم کنار و حیوانات خون میشیم، تو مثل-هیراد

 .میمیریم صورت این غیر در...نمیکنیم کنترل انسانها خون به بتنس خودمونو 

 چی؟ تو ایوان...ببینم کنین صبر- 

 میکردم استفاده  حیوانات خون و خون های کیسه از چون ولی. بود خونا بهترین جزو خونم درسته من-ایوان

 .شده آلوده خونم

 چیه؟ من ی وظیفه- 

 :گفت بود ساکت مدت این تمام که آریا 

 .کنیم کنترل رو خودمون نتونیم دیگه تا کنی کمکمون باید- 

 :گفت شوخی حالت با هیراد 

 ...پدر برادر، خواهر، مادر، اوه. مرد خواهیم ما نکنی کمکمان تو اگر- 

 .مار زهره کوفت،-ایوان 

 .نکن اونجوری چشاتو فقط کردم غلط باشه-هیراد

 .توام خب خیلی-ایوان

  

 .بخورم باید دیگه چقدر.شد مخست...وای...وای-آریا 

 ؟ رو چی-آریا میشنوی؟- 
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 خسته خون نخوردن  از که باشی طوری باید. نداری رو خون خوردن عطش هنوز تو یعنی این! خودتو صدای-

 .خوردنش از نه. بشی

 .خب خیلی-آریا 

 .پسره شاهرگه توی برد فرو رو نیشاش نیروش تمام با 

 حالن؟ چه در-دامون 

 .خوبن- 

 پس؟ چی خودت-وندام 

 دست میگم هیراد  به بیان اگه هم پلیسا. زیاده وقت کنیم، تغذیه که مهمونی این به اومدیم. میرسه منم نوبت-

 .کنه سرشون به

 .بیرون ببرین رو ها جنازه...فقط-دامون 

 :گفتم دهنم سمت به میبردم رو الکل لیوان که حالی در 

 .باشه- 

  مثل داشتم جنبه چون. کردم جان نوش هم دیگه لیوان ات 2. کردم خالی و لیوان نفس یه

 .نمیشدم نوشیدنی)هیراد(بعضیا

  

 و کردیم گور و گم رو ها جنازه بود هیراد دوستای از یکی خونهی که شبانه پارتی همون یا مهمونی از بعد

 هم رو خبر نیا. نداشت مشکلی ها انسان خون خوردن با دیگه دامون. من ی خونه سمت افتادیم راه هممون

 خون مثل امشب از بعد ها بچه. کردن تایید رو حرفمون هم اونا و بودیم داده تهران های آشام خون به

  شادی کمک با آریا. بودن شده واقعی اشامهای



 

 
 

39 

  
 دو سال خونین ➢
➢ DANIALL 
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

 حتی همشون هفته یک طول در. دامون هم همینطور. دور بود انداخته خونشو زمین زیر توی خون های کیسه

 نجات خاطر به اسکات و داد اسکات به و خبر این و شد بیشتر انسان خون به بتنس عطششون استایلز

 فردا یعنی شنبه 5 شادی و استایلز که  شد قرار و نکرد مخالفتی موضوع این با دوستاش ترین صمیمی

 .آمریکا برگردن

  

 :شنبه 5 

 .میزنم سر بهتون دیگه قرن دو یکی یه نباشین نگران. میشه تنگ همتون واسهی دلم-شادی 

 چی؟-هیراد 

 .میکنه شوخی کن ولش-استایلز 

 .کردم تعجب کارش این از دارم؟ شوخی تو با من مگه-شادی 

 .درآورد رو ادام و بود کرده من شبیه رو قیافش 

 .میرسه منم نوبت. شادی باشه! اینطور که- 

 .باشه بابا خب خیلی-شادی 

 .داداشتم. نیستم بابات من- 

 .رفتیم و بودیم گران، بار اگر-هیراد) لوس.ایش. (درآورد رو کردن گریه ادای پروازشون اعالم شنیدن با هیراد 

 .بودیم گرونی خیلی بار واقعا آره-شادی 

 .ندیدی رو شاهین و من سگ روی اون تا دیگه برو. مرض-هیراد 

 .شدن هواپیما سوار و کردن خدافظی هممون از 
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 آرامش درست  بودم نتونسته روز چند این توی. بود خونه توی خوبی خیلی آرامش دوباره خونه برگشتم وقتی

 بستم و چشمام و گذاشتم آهنگ یه موبایلم با. باشم داشته

  . Too Far Moonآهنگ 

  

My love, my love  

Where've you gone? 

  

I turned around and now  

  

I'm alone  

  

Will I ever understand it?  

  

Will I make it to the other side?  

  

I almost died  

  

The day I lost you  
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I'll keep breathing  

  

I'll keep breathing  

  

I'll keep breathing 

Till my heart stops 

Till my heart stops  

  

  

I can't, I can't  

  

Find a thing  

  

A single part of you and me  

  

Will I ever understand it?  

  

Will I make it to the other side?  
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I almost died  

  

The day I lost you  

  

  

I'll keep breathing 

I'll keep breathing 

I'll keep breathing  

  

Till my heart stops  

  

Till my heart stops  

  

  

I'll keep breathing  

  

I'll keep breathing  
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I'll keep breathing  

  

Till my heart stops  

  

Till my heart stops  

  

  

It's gone, It's gone It's never coming back 

It's gone, It's gone  

  

It's never, never, never  

  

Coming back  

  

  

Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh  

  

Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh  
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I'll keep breathing  

  

I'll keep breathing  

  

I'll keep breathing  

  

Till my heart stops  

 )گرگ زوزهی(

  

  .بود دقیقه 7:30. کردم نگاه سالن دیوار روی ساعت به. بود شده شب کردم باز که رو چشمام

 رفتم شدم بلند. نداشتم راحت خواب ماه یه این. بودم خسته خب آره بودم؟ خواب کامل ساعت 1 یعنی

 اگه. بود کامل ماه. کردم اشنگ و آسمون سمت بردم رو سرم و شدم اتاق بالکن وارد. اتاقم توی باال طبقهی

 )نکرده؟ تغییر شاهین اخالق جدیدا.(گرفت  خندم خودم افکار از.بودم شده تبدیل االن بودم گرگینه من

 این دیدم کردم دقت که بیشتر. گرگ زوزهی صدای. خورد گوشم به صدایی یه که اتاق توی برگردم خواستم

 .هست هم گرگینه تهران توی  نمیدونستم. بود گرگینه هی بود، خودش... آلفا. نیست معمولی گرگ یه صدای

 رو ساعت ثانیه از کسری در و کردم باز رو چشمام فقط. بیدار بیداره نه البته. شدم بیدار ساعت صدای با صبح

  پیروزی سر از لبخندی. بودم شدنش پودر شاهد و کردم پرتاب دیوار به

. خوردم  کوفتی یه سریع. شدم بلند زور به. دارم دانشگاه افتاد یادم یهو. خودم روی کشیدم رو پتو. زدم

 .بود منتظر در دم هیراد. بیرون زدم خونه از و کردم عوض رو لباسام

 .بیای دیگه ساعت یک یه بخوابی بری چیه نظرت شاهین میگم-هیراد 
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 .خونه سمت کردم کج راهمو خواسته خدا از حرفش این با 

 .ها میاره سرت  بالیی یه کن ولش بابا. صبحی اوله گرفته کرمت توام هیراد. بریم بیا باش زود هوی-ایوان

***  

 دوتا با و کرد باز رو کالس در تاخیر دقیقه 10 از بعد. شوند فرما تشریف استاد تا منتظر و بودیم کالس سر

 که بود معلوم اپسر از یکی و دخترا از یکی ی قیافه از. شون گذروندم نظر از. داخل اومد دختر دوتا و پسر

 .بده  تشخیص میتونه اشام خون یه فقط اینو البته. برادرن خواهر

. اومدن اصفهان  از هم دوتاشون و شیراز از تازگیا هستن، دانشگاه این جدید های دانشجو اینا ها بچه-استاد

 نمیکنین؟ معرفی و خودتون ها بچه

 دالرام من ها بچه سالم-:گفت بود بودنش شر و طونییش از نشونه که لبخندی با و کرد ما روبه دخترا از یکی 

 .خوشحالم خیلی همتونم دیدن از هستم رادمنش

 !خدا ای ؟ میشناسی ماهارو مگه تو خر ی دختره آخه

. خودم چشمای مثل داشت خاصی خیلی غرور چشماش. کنه معرفی خودشو تا جلو اومد دخترا از دیگه یکی

 .)چه تو به خودت  جون آره(چه؟ من به اصال. نیست دالرام دختره اون مثله بود معلوم هم ازش

 .خوشحالم همتون دیدن از منم. هستم افشاری ماهین- 

 .خوندم رو ذهنش. انداخت باال ابروهاشو و کرد بهم نگاه یه هیراد 

 !هستین هم آوا هم-هیراد 

 .کنم چیکار باهات میدونم کالس از بعد هیراد درد- 

 .بابا ببند-هیراد 
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 رادمنش الوان. کردن معرفی رو خودشون هم پسرا دوتا اون. نداشتم باهاش رو ذهنی زدن سروکله ی صهحو

 همو که بود باری اولین و نداشتن  نسبتی باهم دالرام و الوان از غیر به شون کدوم هیچ. کیهانی داریا و

 .میدیدن

 نیومد؟ چرا خواهرت جان داریا راستی-استاد 

 :گفت مینشست آریا کنار صندلی روی که درحالی داریا 

 .میشه حاضر کالس سر فردا اجازتون با و میرسه امشب استاد- 

 .برسونه رو خودش میتونه هست ترمم اوایل خوبه-استاد 

 به. بودن جوری  یه. بود ماهین و داریا البته و دالرام و الوان به حواسم. کرد دادن درس به شروع استاد

 .فهمیدن رو این خودمونم های بچه. دالرام و الوان خصوص

 .همیشگیمون جای سر نشستم و بیرون زدم کالس از شد تموم که کالس 

 !خیلی-هیراد بودن؟ عجیب برادره خواهر اون شمام نظر به ها بچه-آریا 

 .بودن گرگینه-ایوان 

 .افتاد آزرا و آریا تن به لرزه حرفش این با 

 میترسین؟ هام گرگینه از-ایوان 

 .چیزی همچین یه داریا...دریا.پسره اون و بود عادی خیلی. ماهین دختره اون ولی-هیراد

 .خره دختره اسمه دریا-آریا

 .خدا ای. پوف- 

 شدی؟ ماهین عاشق چیه؟-هیراد 
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 یعنی... عادیه  بهش حست خیلی و نداری حسی هیچ نفر یه به وقتی نکردی؟ درک رو حس این هنوز تو-

 .آشامه خون یه اونم اینکه

 )گرگینه( 

  

  

 .بود صدا همون این پس پس،- 

 میگی؟ داری چی-هیراد 

 .باش ساکت. هیس- 

 .چشاش تو زدم زل و طرفش کردم رو روم اومد که دامون 

 شده؟ چیزی-دامون 

 .گرگینن اونا. دالرام و الوان- 

 .میدونم خودم که رو این-دامون 

 دختره این به که امروز شنیدم رو گرگ یه ی زهوز صدای بود کامل ماه که دیشب. کن گوش لحظه یه. دامون-

 .نبود  عادی صدای یه صداش. بوده اون ی زوزه صدای که فهمیدم کردم دقت

 درسته؟ بود؛ خطر اعالم یه مثل- 

 و نشست  صندلی روی آروم. بود دستش نسکافه لیوان یه. ماهین. بود دختره همون. برگردوندم رو سرم

 :گفت

 همون  این که فهمیدم بعد و کردم تعجب خیلی دختره دیدن از بعد امروزم. مشنید رو صدا اون منم-

 .صداست
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 باشن؟ شنیده رو صدامون ممکنه میدونستین-ایوان

. ندارن کسی هیچ با کاری. اومدن اینجا از محافظت ی واسه اونا. ندارن باهاتون کاری اونا. نیست مهم-ماهین

 انتقام ی واسه دارن اونا االنم شده خراب همنوعاشون از یکی با ونرابطش قدیمی قانون یه اثر در اینکه مثل

 .تهران های الطبیعی  ماورا همهی واسهی. کردن خطر اعالم دیشبم. میان

 .دیگه دردسر یه بازم! نه!نه. میکردن نگاه ماهین به باز ن*دهـ با ها بچه 

 گذاشتن تیر 23 برای رو جنگ اعالم اونا چون. مباشی آماده تیر 23 از و کنیم صبر تابستون تا باید البته-ماهین

  به موقعی هر ممکنه. باشه حواستون بعد به روز اون از که گفتن و

 پیروزیش از بعد  و بودن شاهی طرف انقالب دوران توی ولی هستن ایرانی هم اونا اینکه با. کنیم حمله تهران

 .کردن فراموشش همیشه برای و کردن ترک و ایران

 میدونی؟ کجا از نارویا-دامون 

 .بود سالم 100 حدودا و بودم موقع اون چون-ماهین 

 رو پیمانی وقت هیچ گرگا-ماهین ؟ نمیشه پیداشون کردن تعیین که زمانی از قبل تا میدونی کجا از-شاهین 

 .نمیشکنن بستن باهم که

 ای؟ زاده اصیل تو ببینم-آزرا 

 بله شما چاکر-هیراد ؟ میگم درست هیراد. زاده اصیل مادرم و بود انسان پدرم. جورایی یه راستش-ماهین 

 .هستم هیراد

 .ندیده دختر ای هوف- 

 .فعال...باشین اطالع در که گفتم. نداره وجود عشق نام به چیزی من دنیای توی راستش-ماهین 

 باشیم؟ نگران باید ما چرا هاست گرگینه بین که جنگ....وایسا-دامون 
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 نباید هم ما و ببرن بین از رو ایران همهی بعد و تهران دارن قصد اونها. نیست یکس هیچ بین جنگ-ماشین

 .بشه شروع  بینمون جنگی که میشه باعث همین و بدیم بهشون رو کار این اجازهی

 قیمتی؟ چه به- 

 فهمیدی؟ مردمش، و اینجا از محافظت قیمت به-ماهین 

 )روسی پسر(

  

 اطراف به پیچید سرم توی که بدی سردرد با. بودیم نشسته نشگاهاد محوطهی توی ماهین همراه به هممون

. کردم نگاه آیینه توی خودم به.  دستشوئی سمت رفتم و شدم بلند سریع. داریا به افتاد چشمم که کردم نگاه

  !نه. تیز نیشام و شد قرمر چشمام. کرد تغییر ام چهره آروم آروم

 :داخل اومد آزرا و شد باز دستشوئی در بود؟ چی پس نبود اگه! نبود ذهنی نفوذ یه این 

 پسر؟ خوبی-آزرا 

 ...فقط آره- 

 چی؟ فقط-آزرا 

 ذهنی؟ نفوذ-آزرا گرفت؟ درد سرم یهو چرا نمیدونم اینکه فقط- 

 .نداشتم تاحاال رو حس این. چیه نمیدونم که چیزی یه! نه. نه- 

 :شنیدم سرم پشت از رو دامون صدای 

 .دیگه شکل یه به یول...داشتی چرا-دامون 

 :پرسیدم ازش میرفتیم کالس سمت به که حالی در 

 چی؟ یعنی- 
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 .کنیم صحبت بهش راجع باید که هستن چیزا سری یه-دامون 

 ؟ نمیزنی کامل رو حرفت چرا چی؟- 

 .فعال. ندارم کالس دیگه من. میزنیم حرف دربارش بعدا... هیس-دامون 

 .دامون...دامون! چی یعنی- 

 فکر دامون  حرفای به و نبود هیچی به حواسم کالس سر. آه. اینا بین کردیم گیری چه دیدی اخدای. هوف

 .میکردم

 .شادمان آقای...شادمان آقای-استاد 

 :گفتم و شدم جا جابه جام سر.اومدم خودم به زد بهم آرنجش با آریا که ای ضربه با

 استاد؟ بله- 

 بدین؟ رو سوالم جواب-استاد 

 بپرسین؟ دوباره میشه- 

 داره؟ تکرار اخبار شما نظر به-استاد 

 :گرفتم کنترلم تحت رو ذهنش و کردم نگاه چشماش تو 

 .بیرون برم میتونم نیست خوب حالم من- 

 .بفرمایین بله-استاد 

 .رسیدم خونه به ای دقیقه 2 و بیرون زدم دانشگاه از و برداشتم رو کتابام 

 .بود فکر  توی و بود کرده قالب هم توی و دستاش. دیدم لمب روی نشسته رو دامون و کردم باز درو

 .بزنیم حرف باید...دامون- 
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 .بشین. میدونم-دامون 

 .کردم نگاهش منتظر و رویش به رو مبل روی نشستم 

 یه توی که دیدم رو ای بچه پسر میرفتم راه روسیه خیابونای از یکی توی داشتم وقتی پیش سال 169-دامون

 نوشته یه و بودن نوشته رو پسره  اسم روسی زبان به توش. بود کنارش هم یادداشت یه و بود کوچیک سبد

 .خانوادش طرف از کوتاه ی

 و کرد مکث(کن  مراقبت ازش وجودت تمام با میکنی پیدا منو ی ساله یک کودک که کسی ای که بود نوشته

 )داد ادامه دوباره

 . بود آشام خون یه. داشت قرمزی ایچشم. زدم زل چشماش توی و برداشتم رو بچه-دامون

 یه به سپردمش سالگیش 13 تولد از بعد و داشتم نگهش خودم پیش سالگیش31 تا و خودم پیش بردمش

 .اومد در طوسی رنگ به به و  کرد پیدا عادی حالت چشماش رنگ بود که سالش 5. ایرانی اصیل ی خانوداه

 بود؟ کی پسر اون- 

 و داره رو من  اخالق اونم اومد یادم که کنم نفوذ ذهنش به خواستم. نمیگفت هیچی و بود کرده سکوت دامون

 .کنه نفوذ ذهنش به کسی نمیزاره

 .برم باید دیگه من-دامون 

 .بود کی پسره اون نگفتی. وایسا دامون- 

 .میفهمی زودی به-دامون 

 :گفت منو سمت برگشت بیرون میرفت خونه در از داشت وقتی 

 .بیا هم تو. الینا و لنا پیش شمال بریم ها بچه با یممیخوا هفته آخر- 

 یعنی. نمیفهمیدم  ازش چیزی. رفتم حرفاش فکر تو رفت که دامون. دادم تکون رو سرم فقط و نگفتم چیزی

 .آشام خون یه طوسی، چشمای با روسی، پسر یه بود؟ کی پسر اون
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 )درد سر( 

  

  

 "آریا".اومدم بیرون یهروس پسر این راجب افکارم از تلفنم صدای با 

 الو- 

 .بگذرونیم خوش شمال بریم میخوایم گفته؟ بهت هفته آخر راجبه دامون خوبی؟ سالم-آریا 

 .گفت بهم میدونم آره. بکش نفسی یه. مار زهر هو- 

 دیگه؟ میای-آریا 

 .بخوابم برم بدی اجازه اگه حاال. میام آره- 

 .بخیر شبت-آریا 

 خرخره میخواست  دلم بود تشنم چقدر. تخت روی کردم پرتش و کردم قطع رو تلفن بگم چیزی اینکه بدون

 .بجوم نفرو یه ی

***  

  .بود کسی منتظر و بود نکرده شروع و کالس هنوز. میگذشت استاد اومدن از ای دقیقه 5

 .کرد نگاه استاد به لبخند یه با دختر یه و شد باز شدت با کالس در یهو 

 .بازم...دریا-استاد

 خبرا؟ چه خودم، استاد بر سالم-یادر 

 یه بود دریا اسمش که دختره. درنیار بازی چل و خل اینقدر کالسی وسط یعنی که کرد ما به اشاره یه استاد

 زدم زل و نرفتم رو از منم. کرد نگام همونجوری ای ثانیه چند. موند ثابت من سر نگاش و کرد هممون به نگاه
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 زده زل چشمام توی که ای ثانیه چند از بعد. داریا خواهر البته و بود آشام خون یه اونم! بله. چشماش توی

 .دیروزی حس همون  بازم و سراغم اومد سردرد همون. بود

 .کمه دانشجوهات چهقدر. استاد-دریا 

 .نفره 100 اندازه به یکیشون کم؟ میگی اینا به تو-استاد 

 .زد استاد به نما دندون ندلبخ یه هیرادم و کرد اشاره هیراد به حرفش این با 

 .کن معرفی خودتو جان دریا خب-استاد 

. بشین برو خب خیلی-استاد چیکار؟ میخواین معرفی. دیگه دریام من فهمیدن همه چرا؟ معرفی استاد-دریا 

 .خودت واسه هستی طوفانی اسمت خالف بر البته

 .آرومه خیلی وقتا بعضی خدایی استاد ولی-داریا 

 :گفت خنده با و داریا سمت کرد روشو دریا 

 !طوفانه از قبل آرامش شوم فدایت-دریا 

 .کنم شروع رو درس تا کافیه دیگه خب خیلی-استاد 

. بود طوفانی های دریا اون از. بود شلوغ چقدر اسمش خالف بر! دریا. شدن ساکت داریا و دریا استاد حرف با

 .داشت خوشگلی و بامزه  صورت کل در. کرده رنگ بلوند موهای و عسلی چشمای با سفید دختر یه

 )شاهین آقا افکارت توی میبینم تغییرات سری یه دارم( 

 حس همین هم اونا چی؟ یعنی. انداختم داریا و دریا به گذری نگاه یه. داشتم درد سر مدت تمام کالس وسط

 و دستام. نکنن دفریا و داد  سردردشون از که میکردن تحمل رو خودشون داشتن زور به و داشتن رو من

 .دادم فشار هم روی چشمامو و سرم روی گذاشتم

 خوبه؟ حالت..شاهین-استاد 
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 .میکنه درد سرم یکم فقط بله-

 بیارن؟ چیزی قرصی برات بگم میخوای-استاد 

 .استاد ممنون نه- 

 تشپ از رو  دریا صدای. گذاشتم هام شقیقه روی رو دستام. نشستم دانشگاه محوطهی توی کالس از بعد

 .ما سمت میومد داشت که شنیدم سرم

 همو اینا دامون؟ جونم؟ کنم؟ چیکار دارم شدیدی درد سر من دامون....شدم خسته هوف-دریا 

 )شد حسودیت که کن قبول شاهین(میشناسن؟

 میشناسین؟ همو شما- 

 .میشناسم رو دامون تولد بدو از من-دریا 

 ها؟ بچه خبر چه-آریا 

 .مرض-دامون خبریه؟. دامونه دست خبرا-هیراد 

 170-دریا سالته؟ چند مگه- 

 .سالشه 170 شاهینم جالب چه -هیراد 

 جان؟ دریا کجایی اهل-آریا 

 .اومدم اصفهان از ولی اومدم دنیا به تهران همینجا من راستش-دریا 

 .بشین بیا سالم-آریا ؟ میگردم دنبالت دارم ساعته سه اینجایی-داریا 

 .گرفت اوج یهو دردم سر. من کنار صندلی روی تنشس آریا حرف با داریا 

 .اوخ-داریا 
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 شد؟ چی-آزرا 

 .میگیره درد سرم همش روزه دو این نمیدونم-داریا 

 .داره رو مشکل همین شاهینم-ایوان

  هم به سردردم خاطر به اعصابم. نبود عصبانیت. شدم بلند صندلی روی از عصبانیت با

 رسیدم. نمیکنه  حذفم و میدونه رو مشکلم استاد که بودم مطمئن و بیرون مزد دانشگاه از و پاشدم. بود ریخته

 .ایستادم سرد آب دوش زیر و حمام توی رفتم سریع و خونه

  

 )اعتماد( 

  

  

 .بیرون اومدم کشیده آب و خیس همونجوری 

 .نکردم توجهی میکرد، خیس رو زمین و میچکید لباسام از آب 

 .شد شروع دردم سر دوباره اه. وایسادم کولر باد جلوی و درآوردم رو پیرهنم و رفتم اتاقم به 

 .نداریا حسابی و درس اعصاب معلومه-دریا 

 میکرد؟ چیکار اینجا این! وا. کردم نگاش تعجب با و برگردوندم و سرم 

 میکنی؟ کار چی اینجا تو- 

 .صندلی روی نشست و اتاق توی اومد و انداخت باال هاشو شونه دریا 

 .دریا...دیگه میشناسی که منو-دریا 
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 تنش شلوار  جز به چیزی مدت این شاهین. دوستان آری: (گفتم میکردم تنم رو پیرهنم داشتم که حالی در

 )که نداره تعجب. نبود

 .اینجا اومدی داری کاری- 

 .نهخیر-دریا 

  .تمنداش مشکلی خونه توی وجودش با ولی چرا نمیدونم. بیرون زدم اتاق از و کردم هوفی

 .کردم روشن و ساز قهوه و خونه آشپز توی رفتم 

 سمت رفت نور سرعت با یهو. میکرد آنالیزش و میرفت راه خونه توی سینه به دست.اوهوم-دریا ؟ میخوری- 

  یه

 شیفتم خود کنن  فکر بقیه نبود مهم برامم... بود اسمم عکس. بود شده نصب سالن توی که بزرگ عکس قاب

 !نه یا

 .شیفته خود-دریا 

 من؟- 

 .زدم اسمم از بزرگ عکس قاب یه خونم توی من نه-دریا 

 !سوال یه راستی 

 .بپرس- 

 میکنی؟ زندگی تنها چرا-دریا 

 تنهایی؟ چرا تو چی؟ خودت. دارم دوست رو تنهایی چون- 

 خیلی من خونش، میاره رو دوستاش زیاد داریا دارم، دوس رو تنهایی منم. ها دردیه بد بودنم آشام خون-دریا

 .بیاره سرم بالیی یه یکیشون بود  نزدیک نبود حواسش داریا که یبار هیزن، زیادی دوستاش. ندارم حوصله
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 نیستی؟ آشام خون مگه تو- 

 بعدا خودش باشم، نداشته باهاشون کاری بود گفته داریا ولی میرسید بهشون زورم بودن، هم اونا آخه خب-

  !میگذرونه خوش حوریا با داره کنم فکر االن. رسید رو دوستش حساب

 .نیارم درد سرتو. بگذریم 

 .اومد درد خیلیم- 

 .هر هر هر-دریا 

 .سمتش گرفتم رو لیوان و مبل روی نشستم. سالن توی رفتم و برداشتم رو قهوه لیوانای 

 زور به و میکردن  چایی تعارف کلی میرفتم هم جایی. نخوردم دیگه چیز قهوه جز به وقت هیچ. ممنون-دریا

 .میخوردم

 تهران؟ اومدی چرا- 

 !ها گرگینه نفهمیدی؟ مگه-دریا 

 .ندارم اعتماد ماهین دختره این به ولی چرا نمیدونم آهان،- 

 !من واسه داره ادا و ناز خیلیم که میگی؟ رو جدیده دختر همین نکنه ماهین؟-دریا

 )نچ بگین شماها کرده تغییر شاهین میگم من بفرما بابا ای(گرفت خندم حرفاش از 

 .میگم رو همون. آره- 

 اعتماد... فهمیدن  ایران های آشام خون همهی و کرد که کاری اون از بعد. نداره اعتماد بهش کس هیچ-دریا

 .شد نابود بهش نسبت هممون

 کار؟ کدوم- 

 گرفت؟ آتیش که بود چی ساختمونه اون نداری؟ خبر مگه-دریا 
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 میگی؟ رو پالسکو- 

 نسبت رو اعتمادمون که اصلی دلیل البته. بود ساختمون اون سوزیه آتیش دلیل ماهین همون،. آره آره،-دریا

  .بود ایرانی اصیل های آشام خون از یکی مرگ دادیم دست از بهش

 .ماهین توسط قتلش نه که مرگ البته 

 ؟ آشام خون کدوم-دریا 

 .میریزی هم به رو زمان و زمین وگرنه نگم بهت چیزی گفته دامون ببخشید-دریا 

 )عجیب های چشم( 

  

  

 .گذاشت میز روی رو لیوان و کرد تموم رو اش قهوه 

 خوردم تکونی. شد  نزدیک آروم آروم و کرد نگاه چشمام توی دقت با و کرد ریز رو چشماش لحظه چند برای

 .بیاد دستش کار حساب که

 .نخور تکون اینقدر فقط ندارم، کاریت نترس-دریا 

 .کرد  نگام ای دیگه چیز هر یا بود تعجب از نمیدونم که خاصی حالت یه با و درک کج رو سرش

 .خودش سمت  برگردوند رو سرم دستش با. نشده روشن هاست ماه که تلویزیونی سمت برگردونم رو سرم

 .بخورمت که نمیخوام کن، صبر لحظه یه میگم بهت د-دریا 

 با و زد پلک بار یه  دقیقه چند از بعد. بزنه پلک یبارم حتی اینکه بدون. زد زل چشمام توی همونجوری دوباره

 :گفت آروم و میکرد نگاه بهم تعجب

 .نداره امکان این...نه-دریا 



 

 
 

59 

  
 دو سال خونین ➢
➢ DANIALL 
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

 باال ای شونه  شد؟ چش این! وا. بیرون زد خونه از نور سرعت با و کرد تشکر قهوه بابت. شد بلند سریع

 .آشپزخونه توی بردم رو ها لیوان و انداختم

 هم. نبود آشامها خون بقیهی مثل بود؟ عجیب چشماش اینقدر چرا. کردم فکر دریا حرکت به ثانیه چند یبرا

 به باید دیگه وقت چند. میشم  دیوونه دارم خدا وای میفته؟ داره اتفاقی چه. داریا چشمای هم اون چشمای

 )خدا به واال.(بپیوندم تیمارستانی های آشام خون کمپ

  اینبار ولی. شانزدهم ی کوچه سمت افتادم راه.  بیرون زدم خونه از .بود 8 حدودای ساعت

 دانشگاه سراغ  رفتم ناچار به. کرد کاری اینجا نمیشد. بودن آمد و رفت توی آدم کلی. بود شلوغ خیلی کوچه

 .خوندن درس واسه میومدن دانشجوها ها شب وقتا بعضی. خودمون

  نور با و بودن نشسته صندلیا روی پسر تا هس و دختر دوتا. شدم دانشگاه محوطهی وارد

 چراغای خاطر  به بود روشن البته. میکردن روشن دیدن بهتر برای هاشون کتاب ی صحفه هاشون موبایل

 .محوطه

 فکری یه. نیفتاد  اتفاقی هیچ ولی کردم صبر. شدم مناسب فرصت یه منتظر و کردم محو تاریکی توی و خودم

 .بشه توجهشون جلب باعث که دراوردم خودم از صداها سری یه. زد سرم به

 مینا؟ بود چی-دختر 

 .ها بچه....بگیم بهرام و میالد به وایسا-زهره چیزیه؟ جنی نکنه...زهره نمیدونم،-مینا 

 شده؟ چیزی-میالد 

 .شنیدیم صداهایی سری یه-مینا 

 !شنیدین هم شما عه-بهرام 
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 آروم آروم دختراهم و شدن بلند پسرا دوتا. درآوردم صدا خودم از دوباره میزدن حرف داشتن که همینجوری

 با. من قرمر چشمای جز به نمیشد دیده چیزی هیچ که رسیدن دانشگاه از جایی به. میاومدن سرشون پشت

 .میکرد ترم وحشی میخورد دماغم به که  خونش بوی.افتاد اب دهنم بود مینا اسمش که دختره دیدن

 رو مینا سرعت  با میرفتن راه اروم اروم که حالی در. نشن متوجهم تا ندمردوبرگ عادی حالت به رو چشمام

 .دانشگاه پارکینگ توی بردمش و خودم سمت کشیدم

 داری؟ چیکارم هستی؟ کی تو-مینا 

 .ندارم کاریت هیس،- 

 اینجا؟ آوردی منو چرا پس-مینا 

 کنم؟ تغذیه ندارم حق... یا بگذرونم خوش ندارم حق برسم؟ خودم به ندارم حق من یعنی- 

 رو کلکش  نکشید ثانیه به. بکشه بنفش فرا جیغ شد باعث که کردم نمایان رو دندونام حرفم این زدن با

 .دوستاش بقیه سراغ رفتم و کندم

 کو؟ مینا ها بچه عه-میالد 

 .رفت مینا- 

 شاهین؟ میکنی کار چی اینجا تو ببینم رفت؟ کجا-میالد 

 .معلومه صدات از-هزهر منم؟ فهمیدی کجا از- 

 .حیف.هوف- 

 چی؟ که حیف-بهرام 

 وقتی دیگه اما...شین  قبول رو رشته این تا زدین آتیش و آب به رو خودتون و خوندین درس اینجا که حیف-

 ...ندارین خوندن درس واسهی
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 شدی؟ خاک قبرستونی کدوم...شاهین... الو-دامون 

 گرفتی؟ رو کی خیر بابا ای-دامون شده؟ چیزی. دانشگاه قبرستون تو- 

 .ددر فرستادم هارو جنازه نباش نگران. خرخون بچه مشت یه- 

 .فعال پس. باشه هوف-دامون 

 .کردم فکر  دریا های حرکت و دامون حرفای به صبح تا و افتادم راه خونه سمت به و کردم قطع رو تلفن

 .میشه منفجر داره مغزم وای-

 .میاری فشار بهش که بس از-آزرا 

 !میشه متالشی داره مغزم شوخیه وقت االن. درد ای- 

 میدادم فشار سرمو داشتم که همینجوری. نگفت هیچی دیگه و برد باال تسلیم ی نشونه به دستاشو آزرا

 مرد یه. برگردوندم دانشگاه در سمت به رو سرم مردی، محکم های قدم با. الوان و دالرام به افتاد چشمم

 .بودن همراهش  خودش سال و سن هم دیگه مرد ات سه بود ساله 50 تقریبا

 .میشنیدم مدیریت دفتر توی از رو مرده صدای 

 صبح امروز بخونن  درس که فرستادم برادرش با و گلم دست دختر دیشب نداره؟ صاحاب مگه اینجا-مرادی

 .بیرون بیارن دانشگاه زمین زیر توی از و جنازشون باید

 داشت مغزم واقعا  دیگه. شهر از بیرون بودم برده هارو جنازه که من ،دش گشاد تعجب از چشمام حرفاش با

 .میشد متالشی

 شهر؟ بیرونه بردی رو ها جنازه نگفتی مگه تو-دامون 
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 نفهمیده نیست  بعید. میکرد تعقیب و شاهین داشت مدت تمام اون. ماهینه کار نیست، شاهین تقصیر-دریا

 .المصب ماهره کارش تو خیلی باشی،

  .میکشم اینو نم- 

 .بود خوبی دختر که ماهین وا-هیراد 

 .هیراد-ایوان 

 .ها-هیراد 

 .شو خفه-ایوان 

 .هیراد- 

 .بگو جانم-هیراد 

 .برس رو دختره این حساب- 

 چهجوری؟ وقت اون اهان-هیراد 

 .کردم نگاه چشماش تو و کردم بلند رو سرم 

 .خودت روش به-

 .دوخت مشچ ماهین به و زد نمایی دندون لبخند 

 .بدونیم هم ما بگین میشه-داریا 

 .دخترا کردن تور شغل،. هستم اشرفی هیراد اینجانب-هیراد 

 .گرفتم. آهان-داریا 

 .باشین شاهین خونهی دم 5 ساعت فردا ها بچه راستی-آریا 
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 اونوقت؟ چرا- 

 بانشی سر من. کنا تصحب درست اوی-هیراد خرا؟ نره اون پیش شمال بریم نبود قرار مگه جان شاهین-آریا 

 .ندارم شوخی کسی با هام

 .هیراد ی خونه اصن... ایوان آزرا، ی خونه خونه همه این حاال...هام بانشی اوهو،- 

 .دارم دختر دقیقه 4:59 ساعت تا من شرمنده اوه اوه-هیراد 

 .کن ردش هوی- 

 !برسم ماهینو این حساب گفتی االن همین خودت-هیراد 

 .کنین صدا و  سر حالتون به وای بودم خواب من داخل اومدین فقط خب خیلی... چیهی پس خب اون آهان-

 میشه؟ چی وقت اون-دریا 

 .کنی امتحان فردا میتونی بدونی تا داری دوس خیلی اگه- 

 .بنویس خداحافظی ی واسه چیزی غزلی یه امشب اطالعت محض-ایوان 

 .شد وحشی دیدی یهو نیست، هیناش به اعتباری چون مینویسم روز هر من که اونو-دریا 

  

  

 )چشم ساختار( 

  

 چه. هست اطراف به حواسش خوابم تو. (خونم تو ریختن نفر چند کردم احساس که بودم خواب اوج تو

 و سر و خونه فکر تو اینکه تا بدم ادامه خوابم به که کردم سعی و بود مبهم صداها) دارم خوبی بچهی

 .شدم میخ تخت  روی بلند خیلی صدای یه با که میشدم جیگ دوباره داشتم.  باشم صداهاش
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 نیست دیوونه. زد  هم فرابنفش جیغ یه. (ها میشه دیر بریم میخوایم پاشو! خوابی هنوز که تو شاهین هو-دریا

 )وحشیه زیادی شاهین فقط بچه،

 .قماتا بالکن توی بردمش و کردم بلند سرش پشت از رو دریا. بیرون زدم اتاق از سرعت با 

 !بسوزی آفتاب توی هم بشکنه پات و دست هم که بندازمت میگی؟ چی خب- 

 .شد قرمز چشماش افتاب اسم اومدن با 

 .کردم غلط. شاهین-دریا 

 میاد؟ سرت بالیی چه ببینی نمیخواستی مگه- 

 نگاه رو پایین  و کرد باز رو بود بسته افتادن موقعی که رو چشماش. گرفتمش سریع ولی بیفته تا کردم ولش

 .کرد

 .گذشت بخیر هوف-دریا 

 نگاهش و باال  آوردم رو سرم. گرفت درد سرم یهو که زدم زل چشماش به ثانیه چند برای و زمین گذاشتمش

 .بود گرفته باال رو سرش اونم. کردم

 مرگمونه؟ چه نفهمیدم آخر من- 

 داریا و دریا چشمای ساختار ولی. داشت فرق باهم آشامها خون چشم ساختار. بودم چشماش فکر تو هنوز

 هم برادر یا خواهر دارن  هم مشابه چشمی ساختار که افرادی که صورتیه در این و بود من چشمای مثل

 .نمیشد اینجوری. درمیآوردم سر موضوع این از باید. هستند

 به و داشتمرب و بیرون بودمش نیاورده خونه پارکینگ از بود ها مدت که رو ماشینم سویچ شدن آماده از بعد

 داریا ماشین با هم آزرا و دامون  و ایوان. اومدن من با هیراد و دریا و آریا. بریم پاشین که کردم اشاره ها بچه

 .رفتن

 شد؟ چی ماهین دختره این. هیراد راستی- 
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 .نپرس و نگو که آوردم سرش بالیی یه داداش وای-هیراد 

 کردی؟ کارش چی-دریا

 .نپرس و ونگ میگم بت دارم د-هیراد 

 .فهمیدم رو همش خودم باشه خب خیلی-دریا 

 آریا ولی میکرد رو همینکار داشت هم دریا کرده، کار چی ماهین با ببینم که میخوندم رو هیراد ذهن داشتم

 )میبینین  رو موهاش بزارم که رو ها شخصیت.(بود دریا موهای با بازی مشغول

 !کرده چیکارش رو دختره نگاه ع...هی-دریا 

 منی؟ ذهن تو هم تو مگه-هیراد 

 )باال برد صداشو یهو.(جان عزیز آره-دریا 

 .میشه چرب موهام االن خو حمام برم باید شمال رسیدیم. دیگه نکن آریا اه-دریا 

 .مرض-اریا 

 زده؟ حرفی همچین کی-دریا کردی؟ رنگ موهاتو دریا راستی- 

 .بود رنگی این موهاش اونم یعنی. کردم تعجب یکم حرفش این با 

 .خودشه موهای هم داریا.اره-ریا خودته؟ موهای واقعا حاال- 

 چند از بعد ولی  بودن خودتون موهای رنگ نبودن مشکی اول از. کرده رنگ رو موهاش شاهین ولی-هیراد

 .کنه رنگشون گرفت تصمیم سالی

 .هیراد سرت بر خاک داشت، گناه ماهین خدایی ولی-آریا 

  .میزنم آتیش  و دره تو میکنم پرت نرسیده شمال به رو همتون وگرنه نکنین خونی نذه اینقدر میشه-هیراد



 

 
 

66 

  
 دو سال خونین ➢
➢ DANIALL 
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

 .میسوزه براش دلم. درد-آریا 

 .نمیسوزه براش دلم من ولی- 

 .بود حقش که من نظر از-دریا 

 "ایوان".خورد زنگ تلفنم

 .میزارم االن باشه...بله...الو- 

 .بشنون رو داریا صدای ها بچه ی ههم تا گو بلند رو بزارم صدارو که گفت ایوان 

 .بود حقش که منم نظر از-داریا 

 !مفتیه ذهن هوف،-هیراد 

 .اه برسین، خبیثانتون های نقشه به تا هم جفت بزاریم باید رو تا 3 شما-آریا 

  

 )تعقیب تحت( 

  

  

 .میرفتیم تالشتالش سمت بعدش باید تازه شمال برسیم تا بود مونده ساعتی 2 هنوز 

 های کار برای رو مون انرژی ولی بودیم آشام خون درسته. هستیم الینا و لنا پیش ظهر 3 الی 2 طرفای دیگه

 هم دریا میکرد بازی موهاش با داشت همچنان آریا. کردم نگاه دریا به آینه توی از. میکردیم جمع تری مفید

 باور من بیاد هم پیغمبر هدیگ.(شد شکلی  یه دریا ی قیافه کردم احساس لحظه یه. نمیگفت بهش چیزی

 )نکرده تغییر شاهین که نمیکنم

 خوبه؟ حالت دریا- 
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 .نکنین  فکر عادی غیر چیزای به و نکنین درگیر ذهنتونم باشین عادی. نگین هیچی...هیس-دریا

 شده؟ چیزی-هیراد 

 در صد... نه که  جورایی یه. تعقیبیم تحت گفت میشه جورایی یه. میاد دنبالمون داره...اینجاست ماهین-دریا

 .صد

 نفهمیدی؟ تو شاهین فهمیدی؟ کجا از-آریا 

 .میکنم  حسش باشه که جایی هر البته و کنم کنترل رو ماهین ذهن بتونم تا کشید طول سالها من-دریا

 .بگیم دامون به باید-آریا 

 .نیست نیازی خوانده، منو ذهن االن تا دامون-دریا

 خبر با ماهین وجود از میتونست دریا فقط که بود قابلیتی چجور این نمیشدم؟ دختر این ی متوجه من چرا

 بتونه؟ تا کشید  طول ها مدت دریا چرا نمیدونم بود، راحت که ذهنش کردن کنترل البته بشه؟

 تالش ،خودشون میگیرن یاد رو ذهن کنترل سریع خیلی که کسایی بیشتر. گرفتم یاد دامون از من چون-دریا

 فهمیدی؟. نکنن کار چی یا بکنن  کار چی که نمیگفت بهشون کسی و بودن خودشون کنترل تحت و کردن

 .باشم داشته باهات کاری نمیتونم که حیف- 

 منظور؟-دریا 

 .بدون حد همین در- 

 .نمیزاره زنده رو میکنن نفوذ ذهنش به که رو کسایی شاهین. آوردی شانس دریا-آریا 

 .برو سرعت با ت،نیس جاده تو که کسی میرسیم؟ کی-دریا 

 و گرفتم لنا از  رو آدرس. رسیدیم تالش به ای دقیقه 45 و کردم برابر دو رو ماشین سرعت حرفی زدن بدون

 .درآوردم هارو ساک و کردم باز رو عقب صندق در.روندم خونشون سمت به
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 !شاهین-دریا 

 شده؟ چیزی- 

 .میخوام معذرت امروز بابت-دریا 

 تو دیگه بیخیال  شاهین بابا ای کرده تغییر این میگم جونم؟بهتون. (نمیدونستی تو حال هر به نداره، موردی-

 .فعال. اوهوم-دریا) میجوید رو خرخرم بودم من اگه حاال. میشی عوض داری

 به طوفانی دریای  یه از کال و شد اینجوری ماشین توی دریا که افتاده اتفاقی یه صد در صد. بود عجیب برام

 .شد تبدیل آروم دریای یه

 .دیگه بیا...شاهین-ایوان 

 .ها بچه سمت رفتم و اومدم خودم به ایوان صدای با 

 هارو وسیله. بود مهمون اتاق دیگه تای 5 و بود خودشون ماله یکیشون که داشت اتاق تا 6 الینا و لنا ویالی

 . کنن جاشون به جا بیان خودشون دخترا بعدا تا اتاقا از یکی توی گذاشتم'

 بودن شده جمع  هم دور ها بچه. بودن اونجا مردم از کمی خیلی تعداد بود دریا ب**ل که ویال از بیرون رفتم

 .بود برشون و دور هوله هله هم کلی

 .اومد اونم که بود کم گلمون-ازرا 

 .بودم همینجا که من عه-دریا 

 کجاست؟ دامون. نیارین در بازی لوس اینقدر- 

. بود زده زل  دریا های موج به و بود نشسته سنگی تخت روی دامون. کرد هاراش ساحل از سمتی یه به آریا

 :گفتم و سمتش رفتم

 .بزنیم حرف باید دامون- 
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 .بشین...اینجا نشستم همین برای منم-دامون 

 .کنه شروع تا موندم منتظر و کنارش نشستم 

  

 *دوم و بیست پارت* 

  

 )وینوگرادف ماکسیمیلیان( 

  

  

 .کردم پیدا  رو دیگه پسر یه بعدش روز و دختر یه بعد کردم؛روز پیدا رو روسی پسر نوا وقتی-دامون

 .بودن آشام خون هم اونا 

 سر رو اونا داشتن  که مشکالتی دلیل به پدرشون و مادر و برادرن و خواهر که فهمیدم چشماشون ساختار از

 .گذاشتن راه

 .میکردن پاک ردشونو تمرفمی که هرجایی ولی گشتم خانوادشون دنبال ها مدت 

  .برگشتم ایران به و شدم بیخیال گشتن ماه 2 از بعد 

 .گذاشتم ایرانی اسمای واسشون ایران توی 

 یه به دادم رو کردم  پیدا همه از اول که رو پسری اون از بعد ولی بودن هم پیش سالگی 13 تا تاشون سه هر

 .بودن تهران توی که خانوادهای

 .اصفهان توی خانواده یه به دادم هم پسر و دختر اون 
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 فرق خیلی  برادرش و خواهر به نسبت اخالقش بودم داشته نگه خودم نزدیک تهران توی که رو پسری

 .بود بزرگتر ماه 5 برادرش از و ماه 3 خواهرش از البته و داشت

 .نخو به نسبت حدشون از بیش تشنگی و خبیثی جمله؛ از داشتن هم زیادی مشترک نقطههای 

 ساختار از و بود  زرنگ خیلی دختر اون ولی نمیشناختن دیدن که هم وقتی و ندیدن رو همدیگه ها سال تا اونا

 .برادرشه اون که فهمید بزرگترش برادر چشم

 بود؟ چی اسماشون- 

 .وینوگرادف مارکو و ویتوگرادف مارینکا وینوگرادف، ماکسیمیلیان-دامون 

 د،بو بزرگ پسر همون ماکسیمیلیان 

 .کوچیکترش برادر هم مارکو و خواهرش مارینکا 

 .نبودن بلد هم روسی کلمه یه حتی شدن بزرگ که ایران توی 

 نبود؟ پترزبورگ سن اهل میگی که ماکسیمیلیانی این- 

 وقتی که میکردم فکر این به یا میدیدم رو ماکسیمیلیان که وقت هر....بودن همونجا مال اتفاقا چرا-دامون

 یا و خانواده اون از صد در صد و میشه داغون خیلی کردن بزرگش که نیستن اینایی واقعیش ی ادهخانو بفهمه

 .نمیشه اون مثل آشامی خون هر و خاصیه پسر بودم،  ندیده زندگیم توی رو مثلش اما میشه متنفر من از حتی

 کجان؟ کجاست؟یعنی االن- 

 .نشوندمش  و گرفتم رو دستش محکم که بره شه بلند خواست.کرد سکوت دقیقه چند برای دامون

 .بری جایی هیچ نمیزارم نفهمم رو داستان این آخر تا بار این- 

 .نشست سنگ تخت همون روی دوباره ناچار به دامون 

 .نزدیکن من به خیلی اونا-دامون 



 

 
 

71 

  
 دو سال خونین ➢
➢ DANIALL 
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

 .میکردم حساب روش همیشه و منه گروه عضو قویترین ماکسیمیلیان

 .تویی ماکسیمیلیان-دامون) داد ادامه مکث با(ماکسیمیلیان-دامون) زدم ددا تقریبا(کیه؟ ماکسیمیلیان- 

 ی متوجه توعه؟ چشمای شبیه چهقدر که نشدی داریا و دریا چشمی ساختار متوجهی مدت این توی

 نمیشناختی رو حس این داری؟ اشنا نا حس یه و میگیره درد سرتون اینقدر چرا اصال که نشدی سردرداتون

 )شنیدن کنم فکر هم بودن اطرافمون که  کسایی از بعضی که کرد تر بلند صداشو.(اشتیشدن وقت هیچ چون

 !نبودی واقعیت خانوادهی پیش هیچوقت چون-دامون 

 .بود شده کاسه اندازهی چشمام و بودم زده زل دامون به بهت با من؟ چی؟ 

 .وینوگرادف  ماکسیمیلیان مسا به بورگ پترز سن اهل روسی پسر یه! بودم روسی پسر یه من که چی یعنی

 .بود سخت واسم دامون حرفای هضم 

 .نیستم هضمش به قادر و سرد خون موضوعی یه برابر در زندگیم تو که باره اولین این 

 نیست؟ یادم بچگیم از چیزی چرا پس 

 .کردم پاک رو تون حافظه من-دامون نمیاد؟ یادم چیزی سالگیم 13 از قبل دوران از چرا_ 

 چی؟- 

 به شروع ذهنم توی  مبهمی های صدا و ها تصویر ثانیه چند از بعد چشمام توی زد زل بگه چیزی اینکه بدون

 .کردن آمد و رفت

 .میزد صدا رو اسمم که میشنیدم رو ای بچه دختر صدای 

 چشمام توی غرور خیلیا نظر از که اسمی.کردم زندگی باهاش سال 170 که اسمی.قالبیم اسم نه خودم اسم

 .کردم  رفتن راه به شروع و شدم بلند سنگ تخت روی از.میکرد بیشتر و بیشتر رو

 .نبود خودم دست کنترلم 
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 خونشون که اینه  منظورش.(کنم خالی دونه دونه رو بودن اطراف این که آدمایی ی همه میخواست دلم خیلی

 )بخوره رو

 .نبود بقیشون مثل ولی همیشگی سردرد همون باز 

 .بود اومده سراغم به خاطراتم آوردن یاد به از هک بود دردی سر 

 .نداشتم رو ناشناس حس اون دیگه 

 .میزد موج چشماش توی نگرانی و اومد سمتم به آروم آروم دریا 

 خوبه؟ حالت شاهین-دریا 

 میدونستی؟ تو- 

 رو خونشو و رفتم  داموندامون ی خونه به کردم، شک دیدم رو چشمات ساختار که روزی همون از من-دریا

 .گذاشتم سرم

 خوبه؟ حالت شده؟شاهین چیزی ها بچه-هیراد 

 .نیاد دنبالم کسی کنم، تغذیه باید- 

 .نکنه دنبالم یعنی که کردم نگاه دریا به حرف این زدن با 

 !قربانی میگشتم، قربانی یه دنبال و شدم دور پیششون از 

 .میشه کشته گناه بی و دلیل بی که کسی 

 .من مثل ییمناهر موجود توسط 

 .داده تشکیل رو من شخصیت که موجودی 

 !زبان فارسی کشور یه توی روسی، پسر یه من 
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 *سوم و بیست پارت* 

  

 )خاطرات بازگشت( 

  

  

 .کنم باور رو اتفاق این نمیتونستم هنوزم و بود گذشته خاطراتم بازگشت از ساعتی 2

 .گرفتم  فاصله بودم، آورده رو جنازهها که هایخراب از و کشیدم موهام توی دستی بودم، شده کالفه

 این با که  میخواستم فقط بیاد اینجا به کسی بود ممکن و بود نزدیک ساحل و ویال به که نبود مهم برام

 .بریزم رو آدمها تک تک خون بشه باعث اگه حتی بیام کنار اتفاقات

 .افتادم راه ساحل سمت به و اومدم بیرون خرابه از 

 .بودن نشسته هم هنوز ها بچه 

 .نمیزدن حرفی هیچ و بودن خودشون توی دامون عالوه به و داریا و دریا 

 .بودن گفتن پرت و چرت و صحبت مشغول ها بچه ی بقیه که صورتی در 

 .میکرد بازی انگشتاش با بود پایین سرش مدت تمام.نشستم داریا کنار و پیششون رفتم 

 .کرد نگام و ردوآ باال رو سرش نشستم؛ پیشش وقتی 

 .کردم نگاش فقط کنم چیکار باید نمیدونستم 

 .رفت موبایلش توی و انداخت پایین رو سرش دوباره و زد محوی لبخند 
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 .بود درگیر موبایلش با اونم دریافت؛ سمت نگاهم 

 .کرد شیر خاک خورد دستش توی رو موبایل ثانیه چند از بعد 

 .رفته خودم به بودنشون وحشی و خبیثی میگفت راست دامون 

 هم به رو آسمون  و زمین میخواست دلم گفتن دروغ بهم قالبیم ی خانواده یعنی خانوادم مدت تمام اینکه از

 .بریزم

 .میدونست رو چی همه اون صد در صد بودم تشنه شادی خون به 

 کسایی خاطر به  رو وقتم خواستم نمی ولی دستش کف بزارم رو حسابش تا میرفتم آمریکا به میخواست دلم

 .میرسم و حسابش روزی یه ولی کنم تلف گفتن دروغ بهم که

 .نگفتن بهت چیزی خودت خاطر به اونا کن، بس شاهین-دامون 

 اگه میدونستن و میشناختن  رو من اخالق چون نگفتن؛ چیزی خودشون خاطر به اونا میکنم، باور میکنی فکر-

 .نمیزارم زندشون بفهمم

 !بدونیم هم ما نبگی میشه-ایوان

 .میدم توضیح برات بعدا خودم نگو هیچی فعال.هیس-دریا

  

 .میشه دیر کالسم االن دیگه بدش اهه کن، صبر شاهین-دریا 

 .میافته راه ذهنی نفوذ یه با کارت که تو بشه، خب- 

 .بیرون زد خونه از و گرفت ازم و کتابش سمتمو اومد نور سرعت با 

 .داشت فوق کالس دریا ولی نداشتیم هدانشگا امروز داریا و من 

 .کنه تغذیه تا بیرون بود رفته هم داریا و بود خواب) دامون(پدرم 
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 .بود بودم، گرفته خونه کتاب از پیش هفتهی که کتابی گرم سرم 

 .بود دریا تصورم خالف بر ولی داریاست کردم فکر.شد باز خونه در یهو 

 .بود نهمراهشو هم بچه دختر یه و مرد و زن یه 

 .آره-دریا گذاشتی؟ جا چیزی- 

 توی مرده صدای  که شدم کتابم مشغول دوباره.نیارم سرش بالیی تا رفت سریع و بوسید گونمو سمتمو اومد

 :پیچید گوشم

 نیست؟ دامون پسرم- 

 .هستش چرا دوما نیستم شما پسر من اوال- 

 .کرد تعجب رفتارم از 

 .کنه صدا "پسرم" منو ایدیگه کسه خودم پدر جز به نداشتم دوست 

 .کردم باز رو در و زدم در.افتادم راه اتاقش سمت به و شدم بلند 

 .دارن کار شما با اومدن خانوادهای یه پدر- 

 .میام االن جان شاهین باشه-دامون 

 .پایین طبقهی برگشتم و انداختم باال ای نبود؟شونه خواب مگه 

 دختر به بدوزم  چشمم و باال بیارم سرمو شد باعث خراش گوش صدای یه که رسیدم کتابم حساس جای به

 :بچه

 .تشنمه من مامان-

 ساعت صبح  روز هر که دریا سمت رفت فکرم لحظه یه.میگفت مامانش به تشنگیشم ی واسه چی؟یعنی

 !تشنمه مامان میگه داره االن این بعد.کنه تغذیه تا بیرون میرفت خونه از 4:30
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 :گفت مادرش که میکردم نگاه دختره به داشتم همینجوری 

 ندارین؟ خون کیسهی شما جان شاهین ببخشید- 

 کنه؟ تغذیه تا  نمیره خودش دخترتون چرا...سوال یه و بخوریم گرم و تازه رو خون میدیم ترجیح ما نخیر،-

 .بچست هنوز چون- 

 .کنه تغذیه تا بیرون میره خونه از زود صبح روز هر من خواهر عجیبه- 

 سالشه؟ چند خواهرت رسمبپ میشه- 

-.21  

 ها پله از که  حالی در رو دامون صدای که شدم کتابم خوندن مشغول دوباره و ندادم بهشون اهمیتی دیگه

 :شنیدم رو پایین میاومد

 .اومدین خوش.ملکی اقای به-دامون 

 پسرم.لهب-دامون هستن؟ ایشون میکردی تعریف ازش که شاهینی ببینم.جان دامون ممنون-ملکی اقای 

 چطور؟.جان شاهین

 .میزدین حرف ازش که نیست شاهینی اون میکنم حس چون-ملکی آقای 

 دخالت میده  انجام که کارایی توی نکردم سعی وقت هیچ من داره، خودشو خاص اخالقای شاهین-دامون

 .نمیزنه اسیبی که من به میبینه خودش کاراشو نتیجهی کنم،

 .کنین کار رفتارش روی نینک سعی ولی.اینطور که-ملکی خانم 

 کرده، تربیت رو خودش خودش و شده بزرگ نعمت و ناز توی بچگیش از شاهین.ملکی خانم ببینین-دامون

 اینکه نه باشه داشته رو  خودش اخالقهای و رفتار میخواست دلم چون نداشتم دستی اخالقش توی من

 .بزنه حرف میگم من که طوری یا بکنه رو میگم من که کارایی
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 .نمیکردم استفاده سوء ازش و بودم راضی میگرفت رو طرف پدرم اینکه از همیشه 

 .نکنین قبول میتونین دادم رو پیشنهادم من حال هر در-دامون 

 پیشنهادی؟ چه-

 .اتاقت توی برو تو پسرم جان شاهین-دامون

 خونه وارد باهم  همزمان ریادا و دریا و شد باز خونه در که اتاقم توی برم شدم بلند بزنم حرفی اینکه بدون

 .شدن

 :گفت و کرد ای خنده تک دریا گذاشتی؟ جا چیزی بازم- 

 .گلم پدر و برادر بر سالم-دریا 

 .علیک- 

 .عزیزم سالم-دامون 

 .میاد هم داریا بیرون، بریم ها بچه با که قراره داریم برنامه امشب پدر راستی-دریا 

 دیگه؟ میای هم تو شاهین ببینم 

 .ندارم رو ها برنامه اینجور وصلهیح من_ 

 !خواری خون مراسم از بهتر ای برنامه چه-دریا 

 .زدم رضایت سر  از لبخندی و کردم نگاه دریا به و گرفتم بود افتاده براش اتفاقی یه انگار که داریا از و روم

 بریم؟ میتونیم پدر-دریا 

 هم خلوتتر  نیاد پیش خاصی اتفاق که رینب بعد به شب 12 ساعت از کنین سعی ولی دخترم حتما-دامون

 .هست
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 گرفته خندم  ملکی خانوادهی ی قیافه از.رفتیم دنبالش هم داریا منو رفت باال ی طبقه به و گفت چشمی دریا

 .بودن کرده تعجب ما با پدر های رفتار از.بود

  

 *چهارم و بیست پارت 

  

 )جیغ صدای( 

  

 .پریدم خواب از ایوان صدای با 

 که بودن من  ی گذشته تصاویر اون.نبودن کابوس یک یا رویا.دیدم خواب ی موقع رو عجیبی های رتصوی

 .بودن شده پاک ذهنم از پیش سال خیلی

 .نیست چیزیم.آره- خوبه؟ حالت-ایوان 

 .نشستم تخت روی و شدم خارج خوابیده حالت از 

 .بودم گذشتم فکر توی و شدم خیره زمین به 

 .بود اومده یادم رو چی همه تقریبا 

 .میزدیم صدا پدر رو دامون داریا و دریا و من 

 .داخل اومد دریا و شد زده اتاق در 

 خوبی؟-دریا 

 .شدم خیری صورتش به ثانیه چند برای و نگفتم چیزی 
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 .میشه خوب حالت فردا تا داشتیم رو ها حالت همین هم داریا و من نباش، نگران-دریا 

 .میاومد یادم و گذشتم فقط هاینک بود؟جزء چم من مگه 

 :گفت و زد لبخندی دیدنم با الینا.رفتم پایین ی طبقه به و کردم هوفی 

 بهتری؟-الینا 

 .زدم زل چشماش تو و کردم ریز چشمامو 

 .باشه چیزی بود قرار مگه.خوبم میپرسن؟من منو حال همه چرا- 

 .شد چیزی نوشتن مشغول نگفت هیچی دیگه الینا 

 :گفت معترضانه حالت یه با یهو و بود شده خیره دریا به و میداد تکون هاشوپا مدام آریا 

 .بود تر تیره یکم نه، رنگیم این حاال-بود؟دریا رنگی این موهات بچگی از واقعا تو دریا اههه-آریا

 :گفتم و آریا روی به رو مبل روی نشستم 

 .نبود رنگی این چشماشم- 

 نگفتی؟ ونبهش مگه- میدونی؟ کجا از تو-آریا 

 .نمیدونیم چیزی ما مثال که کنن وانمود میخوان اما چرا-دریا 

 .شدم خیره معلوم نا ی نقطه یه به دوباره و دادم تکون تاسف روی از سری 

 نداری؟ دوست موهاتو واقعا حاال-آریا 

 .بودن تو موهای رنگ مثال یا بودم تر بچه وقتی مثل بودن تر تیره داشتم دوست-دریا 

 .کن رنگ رو موهات خب-هیراد 

 .بودن تیره اول همون از میخواست دلم نمیخوام،-دریا 
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 .هیراد جفت نشست و داخل اومد بود ویال از بیرون رو مدت این که داریا 

 داریا؟ شده چیزی- 

 .میفته داره اتفاقاتی سری یه آره-دریا 

 .باش ساکت-داریا 

 شده؟ چی- 

 .تنگف چیزی داریا ترس از و خندید دریا 

 کردم نگاه هیراد  به و کردم هوفی.نوشت نمی چیزی دیگه و بود خودش تو هم الینا.ندادم گیر بهش دیگه منم

 .شده چی یعنی که دادم تکون و سرم و

 چیزی فیلمی  یه کن روشن رو تلویزیون پاشو و بیا در افسردگی حالت از الینا.دیگه کنین بس ها بچه-هیراد

 .ببینیم

 .میکنم حلش گفتم بهت دیگه نک بس ام تو داریا 

 .شده چی گفتم فقط خوبه- 

 .کنم صدا رو لنا برم منم تا دیگه پاشین-هیراد

 :گفت مشکوکی حالت یه با و پایین اومد ها پله از ایوان

 .برن دخترا از یکی اصال یا بره، شاهین اینجاست، آدم همه این بری تو چرا وقت اون-ایوان 

 .نکش وسط و من پای- 

 چشمکی.بود لنا  گردن دور دستش داخل اومد وقتی بیرون، رفت بده ایوان حرف به اهمیتی اینکه بدون هیراد

 :گفت و زد ایوان به

 .دراد چشت تا-هیراد 
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 .بیرون میارم سینت از رو قلبت خودم روزی یه-ایوان 

 .ساله 50 زنای پیر این مثل شده نزن غر اینقدر موقع اون تا حاال-هیراد 

 .سالشه 120 نیست سالشم 50 هتاز-دریا 

 .کمتر سال 50 حاال-هیراد 

 !هستی هم دانشجو حتما.سال 70 نه سال 50 استاد-دریا 

 کجان؟ دامون و آزرا میگم- 

 .بیرونن دوتاشون  هست ساعتی 2 یه االن.بود تشنش هم دامون.بیرون رفت دخترش دوس با که آزرا-آریا

 خوشگله؟ اینقدر آزرا چرا سوال، یه ها بچه-دریا 

 بدی حالت  یه با سمتشو کردیم رومونو چه اون به نمیدونم که ایوان هم و دریا هم من هم حرفش این با

 .)بود البته.بود همینجور هم شادی سر شاهین.نکنین تعجب.(کردیم نگاش

 .شد حسودیشون-هیراد میکنین؟ نگام اینجوری چرا چتونه-دریا 

 .خوشگله خیلی آزرا ممیگ جدی نه.برس زدنت مخ به تو-دریا 

 .عزیزم لطفته نظر-آزرا 

 .ساعته 2 بودی کجا تو عه-آریا 

 .میگرفتم قرار  ز*و*ا*ج*ت مورد میموندم بیشتر ثانیه 5 اگه.میکرد ولم مگه.بود داده گیر دختره بابا-آزرا

 .خندیدم و نگرفتم رو خودم جلوی گرفت، خندم حرفش از 

 .من مهمون شام امشب ها بچه-هیراد 

 :گفتم بود توش خنده های رگه که صدایی با 
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 .مرض- 

 کش زجر  این دیدم اما کنم کشش زجر بزار کن ولش گفتم ولی کنم استفاده ذهنی نفوذ از میخواستم-آزرا

 .نیست بشو

 .خوب پسر آفرین-دریا 

 ورم این از.وانای  ور اون چشونه؟از اینا!وااا.کنه عوض لباساشو تا اتاق توی رفت و زد لبخندی دریا به آزرا

 .کن بخیر رو دریا عاقبت خودت خدایا.آزرا

  

 .میکردن نگاه تلوزیون داشتن همه 

 .برداشت رو خونه کل بد خیلی صدای یه که میزدن حرف داشتن هم آزیا و دریا 

 .بود شده خیره زمین به مبهوت و مات کرد خفه جیغشو صدای وقتی بود الینا جیغ صدای 

 .نداره انامک این نه!نه-الینا 

 .بیرون رفت خونه از و شد بلند 

 .کنیم نفوذ ذهنش  به میخوایم میدونسته حتما.نمیکنه فکر چیزی هیچ به دیدم که بخونم رو ذهنش خواستم

 .الینا.کن صبر الینا...الینا-لنا 

  

 *پنجم و بیست پارت* 

  

 )پنهان احساس( 
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 .نداشتیم خبر الینا از که بود ساعتی دو

 به رو بود بینشون که  رو چیزایی که بود خواهر دو مقررات خالف چون بزنه حرفی بهمون نداشت تجرأ هم لنا

 .بگن اطرافیان

 .میکشید نقشه خواهر دو این واسهی و میرفت راه خونه توی مدت تمام آریا 

 .بودن بود، سرش توی که چیزی البته و الینا فکر توی و سالن توی بودن نشسته هم بقیه 

 !نکنی فکر چیزی هیچ به خوای می کی تا بگی؟ چیزی نمیخوای خبره؟ چه نال-آریا 

 .میافته زیاد اتفاقا این از نیست، خاصی خبر-لنا 

 .نمیزنین  حرفی کدومتون هیچ االن داشتیم، خبر چیز همه از همیشه ما ولی میافته زیاد آره-هیراد

 .ندونین چیزی که نفعتونه به-لنا 

 .رفت باال طبقهی به و کشید موهاش توی دستی عصبی هیراد 

 .گرفتم رو الینا ی شماره و بیرون رفتم خونه از 

 چیه؟-الینا 

 .شاهین بیخیال-الینا الینا؟ هستی گوری کدوم- 

 کجایی؟ بگو گفتم- 

 .داخل بیا کن بازش هست قرمز در یه ویال پشت بیا ف،...هو-الینا 

 .میشم شوکه میشنوم که چیزایی از زیاد جدیدا شدم، شوکه حرفش از 

 .رفتم ویال پشت به و کردم قطع رو تلفن 
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 .بود قرمز در یه گفت که همونطور 

 .رفتم داخل و کردم باز رو در 

 .بود زیرزمین یه مثل جایی یه 

 .ببینم رو چی همه میتونستم من البته که تاریک زیرزمین یه 

 .بود گوشه داغون و قدیمی مبل یه 

 .همین بود، خاموش هک بود سقف به المپم یه 

 .نمیدیدم جایی رو الینا 

 .نبود اینجا خودش اینکه مثل ولی همینجا بیام بود گفته 

 .اینجام-الینا الینا- 

 .اومد بیرون قدیمی مبل اون پشت از حرفش این زدن با 

 .کرده گریه بود معلوم صورتش از 

 .میشدم روانی داشتم دیگه 

 .اه نبودم چیز همه از خبر بی اینقدر هیچوقت 

 چیه؟ جریان...ببینم بگو- 

 .شاهین نیست کار در جریانی-الینا 

 .افتاده بدی اتفاق یه که اینه از نشون هات زدن جیغ اینجور همیشه هست،- 

 .نده گیر شاهین، نیوفتاده اتفاقی هیچ-الینا 

 :گفتم و کردم بلند صدامو 



 

 
 

85 

  
 دو سال خونین ➢
➢ DANIALL 
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

 .شاهین نگو من به اینقدر- 

 پیش روز چند  همین تا.حساسی خیلی هم اصلیتت سر و هستی روسی پسره یه تو ودب رفته ف،یادم...هو-الینا

 !روسی شده االن داشتی حساسیت ایرانیت اصلیت سر

 .مربوطه خودم به من اصلیت نکن، دخالت مسائل این توی تو- 

 :دیوار به شچسبوندم و کردم حمله سمتش به ایرانیه؟ مربوطه خودت به که اصلیتی این وقت اون اهان-الینا 

 .نکن دخالت گفتم- 

 ...گردنش سمت رفت چشمم.زد زل چشمام به ثانیه چند برای 

 .بودن شده تیز نیشمم دندونای بود، شده تشنم 

 .نمیشد ولی میکردم نابودش و نیست همینجا میخواست دلم

 .نیارم سرش بالیی تا کردم کنترل خودمو زور به

 .بهش کردم پشتمو و شدم جدا ازش میزدی؟ حرف ازش که حسی اون بود این منتظری؟ چرا چیه؟-الینا 

 .باشن هم با نمیتونن ها بانشی و ها آشام خون بودم گفته بهت میگذره، سال 4 االن- 

 .باشن داشته رابطه میتونن خودشون جنس با فقط آشامها خون 

 .منداشت مشکلی من وگرنه میزد آسیب خودت به میکرد پیدا ادامه اگه مسئله این 

 .شاهین داشتی خدا به داشتی مشکل-الینا 

 .نه-الینا افتاده؟ اتفاقی چه بگی خوای نمی....شاهین نگو من به اینقدر گفتم- 

 .میریزم همینجا خونتو الینا- 

 .نیست مهم بریزدیگه-الینا 
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 .بزنه حرفی نداره قصد اینکه مثل نخیر، 

 .بزرگه شتباها یه ما ی رابطه بودم گفته بهش چون ناراحته هنوزم 

 .شدم متنفر دخترا ی همه از باشم باهاش نتونستم اینکه از 

 .دامون و میدونست خودش فقط که کردم پیدا الینا به داشتن دوست مثل حسی پیش سال 4 

 سردی و مغروری  دلیل برسه آسیبی بهش خواستم نمی داشتم، من اما نداشت موضوع این با مشکلی دامون

 .همینه هم حدم از بیش

 .بود دروغ حست اولم همون از تو-الینا 

 .کردم خودت خاطر به اینکارو من نبود، وقت هیچ نبود- 

 .ندارم باور هنوزم-الینا 

 !نداری باور- 

 @_@.(کردم  کم رو بود بینمون که هم فاصله همون سمتشو رفتم سرعت با بگه چیزی بزارم اینکه از قبل

 )خاک.کردی تغییر خیلی شاهین

  

 .شدم بیدار کرده، روشنش چیه کرمش هیراد این نمیدونم من که چراغ رنو با 

 .برات دارم خبرا که پاشو داداشم، پاشو-هیراد 

 :تخت روی شدم میخ حرفش این با 

 اومد؟ حرف به چیشده؟الینا هان- 

 .میبره  سر به) هپروت عالم(لند الال در هنوز خانوم کردین دیشب که کاری با شما عزیزم نه-هیراد
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 .میشما پا هیراد- 

 .نخور حرص باشه-هیراد 

 .نبینمت گمشو- 

 .خداحافظ س*و*ب س*و*ب-هیراد 

 رفتم و شدم بلند  تخت روی از منم رفتنش با.زد بیرون اتاق از سریع که سمتش کردم پرت برداشتمو بالشتو

 .بزنم صورتم و دست این به آبی یه تا سروییس

  

 *ششم و بیست پارت* 

  

 )مدار دوست( 

  

  

 .نزد که بدی حرف.کن ولش شاهین-دریا 

 .دنیا اون میفرستم هم رو تو که نگو هیچی دریا- 

 .کرد نگاه ، بودم زده زل مدرسمون پسرهای از یکی شایان به عصبانیت با که من به و کرد هوفی دریا

 .مسئولی خودت بیاد سرش بالیی شاهین،-داریا

 .بکشمش میخوام که همینه واسه...میدونم-

 .میگم پدر به شاهین...شو بیخیالش من جان اصن کرد غلط بیخیال، شاهین-دریا 
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 .شدم خشک جام سر لحظه یه پدر اسم اومدن با 

 )خشن چه اوه اوه.(کندم رو پسره کلک ثانیه یه توی و ندادم اهمیتی بازم ولی 

  

 .انداختم نگاهی اطراف به و بیرون اومدم افکارم توی از 

 .بودیم شمال های گلجن از یکی توی 

 .بمونیم همینجا هم رو امشب بود قرار 

 .کنن جمع چوب شب آتیش واسهی تا بودن رفته ایوان و دامون 

 .بودن اصفهان توی دریا زندگی ی درباره صحبت مشغول هم پیش هم دریا و آزرا 

 .ردمیک بلغور دختراش دوست برای رو زنی هم به حال های جمله معمول طبق که هم هیراد 

 ی نقطه یه به و  بود نشسته بودیم کرده پهن که اندازی زیر روی هم الینا و میکردن صحبت باهم هم لنا و آریا

 .میزد زل معلوم نا

 .نشستم کنارش رفتم و شدم بلند بودم نشسته روش که سنگی تخته روی از 

 بله؟...هان؟-لیناا) زدم داد تقریبا رو گفتم که آخری الینای(الینا....الینا....شده؟ چی- 

 کجایی؟- 

 .جفتتم نباشی کور اگه-الینا 

 .خوبه- 

 کنی؟ شروعش میخوای االن.کردی تموم رو رابطه این پیش سال 4 حدودا تو نمیکنم، درکت ف،...هو-الینا

 حتی که کسی خاطر به اونم بدی؟  فنا باد به رو کشیدی زحمت براش سال 170 که رو غروری اون میخوای

 .تنیس نوعت هم
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 .نیست مهم من واسهی نبودن یا بودن نوع هم- 

 .نکش شونه و شاخ من واسهی اینقدرم 

 .کنم تمومش همیشه برای همینجا تا ندارم بگو نداری دارم، بگو داری دوسم

 .بود بینمون ای ثانیه چند سکوت حرفم این زدن با

 .نبود کسی کردم، نگاه بر و دور به 

 !شفا!رفتن چوب تیکه 2 کردن جمع ی واسه نفر 6-5 همزمان یعنی بودن، رفته همه 

 .سکوت هم باز ساکتی؟ چرا- 

 الینا؟- 

 .سکوت 

 جانم-الینا جان؟ الینا- 

 چی؟ جواب-الینا جواب؟- 

 شدم عاشقانه  نگاه یک محو سال 4 از بعد بار اولین برای و گرفت دستمو که برم خواستم کنارشو از پاشدم

 .بشین-الینا

 .دارم-الینا نه؟ یا داری دوسم اب،جو فقط الینا،- 

 داری؟ چی- 

 :زد زل چشمام توی بودم محروم ازش سال 4 که لبخندی یه با الینا 

 .دارم دوست رو تو من دارم، دوست-الینا 
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 *هفتم و بیست پارت 

  

 )ایوان(

  

 .منه نوبت خب، خب خب-هیراد 

 .کردی تقلب همش نزن حرف-دامون 

 .نمیکنم تقلب وقت هیچ من-هیراد 

 .نیست بازی تقلب بدون که بازی ندارم، اعصاب دیگه شین بیخیال بابا- 

 .میگفتم همینو داشتم دختر دوست اگه منم-ایوان 

 .میکنما لهت میزنم- 

 .الینا و دریا بیارن برام دوتاتونو هر مرگ خبر دیگه، بسه اهههه-دامون 

 .کرد نگاش تعجبم و دامون سمت به برگشت سریع دریا دامون حرف این با 

 گفتی؟ چی-دریا چیه؟-دامون هان؟-دریا 

 .داداشش سر حاال شده غیرتیم چه-دامون 

 .کن تکرار حرفتو دیگه بار یه-دریا 

 .میگن بار یه رو اخبار-آریا 

 میگی؟ داری چی آخه؟ حرکاتی چه جان دریا-آریا شده؟ چتون حرکاتتون، این از شدم خسته دیگه، بسه-دریا 

 .نزنین راه اون به خودتونو حرکاتی؟ هچ آره،-دریا
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 .بسه دریا- 

 .باش ساکت لحظه یه شاهین-دریا 

 .که چته نمیگی تو خب-ایوان 

 .کن تکرار تو جمله اون دیگه بار یه فقط دامون.نگو هیچی دیگه یکی تو-دریا

 .بیارین برامون تو و الینا روزا همین رو ایوان و شاهین مرگ خبر گفتم ف،...هو-دامون

 فقط منم؟ فقط  نبود؟ ای دیگه بیارم؟کس براتون رو ایوان مرگ خبر باید من باهمن،چرا شاهین و الینا-ریاد

 !میدین ربط بهش رو ایوان کارای که منم

 .میدادن ربط دریا به رو ایوان همیشه مدت این تو میگفت راست بودم، شده گیج منم 

 .کمکش بره ایوان,بخونه درس یخواستم دریا.بره باهاش ایوان,بیرون بره میخواست دریا 

 .بیاره مرگشو خبر باید دریا که االن 

 اینطوره که چیه؟حاال  هست؟مشکلتون چیزی ایوان منو بین میکنین فکر چرا.االن همین میخوام، جواب-دریا

 .ندارم ایوان به ای عالقه هیچ من

 .رفت جنگل سمت به و زد رو حرف این دریا 

 پنهان توی  خیلی ایوان ولی بودم کرده شک قبال داره دوست رو دریا ایوان که بودم مطمئن دیگه االن

 .بود موفق کردنش

  .افتاد راه جنگل سمت به دریا رفتن از بعد هم ایوان 

 .آزرا جز به انداز زیر روی نشستن همه بقیه 

 .بود وایساده پا سر همینجوری آزرا 

 .بشین بیا.آزرا- 
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 .بزنم قدم میدم ترجیح-آزرا 

 .راحتی جور هر- 

 که بودن خودشون  توی همه!کنیم روشن اتیش باید چرا نمیدونم من.آتیش دور نشستیم هممون.رفت هم آزرا

 :گفت هممون روبه و شد بند اریا

 برو توهم لنا  آزرا دنبال برو شاهین.ایوان دنبال برو داریا.دنبالشون برین پاشین لنا,داریا,شاهین.پاشین-آریا

 .دریا دنبال

 .دنبالش بفرستین رو اشام خون یه نمیتونه لنا نه- 

 .بریم شین بلند.باشین زود.میرم خودم خب خیل-آریا 

  

 کسی خیلی  که طوری البته بود دریا به چشمش مدت تمام که ایوان.کردیم پیداشون تا گشتیم ساعتی 2

 .فهمیدن همه ولی نشه متوجه

 موجود یه اصن و نمیکرد نگاه رو ایوان اصال که هم دریا.اشتند رو کردنش پنهون قصد ولی همینطور هم آزرا

 دامون.بودن آریا با زدن حرف مشغول هم لنا و الینا.میکرد آزرا به نگاهی وقتا بعضی فقط و نکرد حسابس زنده

 .بودیم گوشی توی هم هیراد منو.بود کرده  نفوذ ذهنش به و بود نشسته ایوان پیش هم

 .شاهین-الینا 

 .هوم- 

 .پاشو شاهین-لیناا 

 .بشین هیچی-الینا بکنم؟ غلطی چه پاشم- 

 همینجاییم؟ رو شب-دریا 
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 !داری مشکلی.همینجاییم اره-ازرا 

 .آزرا پاشو-دریا) داد ادامه و کرد سکوت ای ثانیه چند.(نه-دریا 

 مطمئنی؟-آزرا 

 .ترم مطمئن همیشه از.پاشو آره-دریا 

 .بدونیم ماهم بگین میشه-هیراد 

 .میزدیم حرف بلند کردن صحبت ذهنی جای به بفهمن همه بود قرار اگه-آزرا 

 .جور بد مشکوکین- 

 .مشکوکن خیلیم-ایوان 

 .آزرا بریم!بدیم پس جواب چیز همی ی واسه باید-دریا 

  

 *هشتم و بیست پارت* 

 )تغییر( 

  

 .رفت شخود توی رفتنشون از بعد هم ایوان.بودن شده غیب که بود ساعتی 1 دریا و آزرا 

 .کردم ها وسیله کردن جمع به شروع شدمو بلند 

 .بهتره خیلی برگردیم رو امشب که گفت دامون 

 .برگشتن هم دریا و آزرا و کردن خاموش رو آتیش داریا و ایوان.شد جمع ها وسیله کامل 

 بودین؟ کجا- 
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 .نگفتن هیچی و کرد سکوت دریا 

 بودین؟ کجا دریا-ایوان 

 دست کنه، دخالت  من کارای توی نداره حق کس هیچ بعد به این از!نیستین بشو بیخیال شما اینکه مثل-دریا

 .نمیافته خوبی اتفاق کنین خطا پا از

 .نشست آزرا کنار و ماشین توی رفت و گفت اینو 

 دریا و آزرا دست  از.نشستن داریا و دامون ماشین توی هم بقیه من ماشن توی رفتیم الینا و آریا و هیراد منو

 .میکنن دارن کار چی نبود معلوم.بودم اعصبانی

  

 دریا.تهران برگردیم  و کنیم حرکت صبح فردا بود قرار.شدیم خونه وارد هممون و کرد باز رو خونه در لنا

 .کنه جمع هاشو وسیله تا اتاق توی رفت مستقیم

 .بودن مشغول سالن توی هم بقیه.ساحل رفتن هم آزرا و داریا 

 خبریم؟ بی ازش ما و شده؟خبریه چشون ناای ببینم-هیراد 

 .اینطوره- 

 .دارم احتیاج کمکت به من.ف...هو-ایوان 

 چی؟- 

 .بزنیم حرف باید.دارم احتیاج کمکت به من...دامون-ایوان 

 .خب خیلی-دامون

 .برگشتن زود چه.داخل اومدن داریا و آزرا و شد باز ویال در

 ...که بمونه میاد کنی،نمیخوام پاک ذهنمو میخوام-ایوان 
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 .میدم انجامش باشه خب، خیل-دامون 

 شده؟ چی-داریا 

 که کنه فراموش  میخواد ایوان و چیه جریان که گفت بهش ذهنی طریق از هیراد ولی نداد جوابشو کس هیچ

 .بوده مند عالقه روسیه اهل دختر یه به روزی

 .شنیدم ها پله از رو دریا اومدن پایین صدای 

 .زدم زل چشماش توی عصبانیت با سمتشو برگشتم 

 .کرد نگاه چشمام توی اونم 

 .کردم تعجب 

 .میکرد کنترل ذهنمو داشت 

 .کنم نگاه قرمزش چشمای توی اینکه جز به بکنم کاری هیچ نمیتونستم 

 .دریا بسه-دامون 

 .کن بس مارینکا-آزرا 

 .برداشت من کردن کنترل از دست آزرا صدای شنیدن با دریا 

 .بود عجیب برام واقعا 

 !میکرد گوش دامون حرف به زور به دیروز تا که دختریه همون این 

 .شد بیخیال حرف یه با راحت خیلی االن 

 .میگرفتی جلومو نباید-دریا 

 .کن تمومش-آزرا 
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 .نمیشناسمت دریا-دامون 

 .نزن صدا اسم این با منو-دریا 

 .بودن زده زل بهمون گیج لنا و هیراد و الینا

 .عجب-هیراد

 .بزنید صدا خودش اسم با باید هم رو داریا-مارینکا 

 .نداریم ایرانی هویت ماهم و ماست هویت ی نشونه ما اسم 

 .بود کرده  زیادی تغییر ساعت چند این توی مارینکا همون یا دریا.بود عجیب برام.شد ساکت و گفت اینو

 .نبود ایوان حرف خاطر به فقط هم شاید 

 .شده اینجوری که افتاده ارینکام برای اتفاقی یه جدی 

 .بهمن 27-لنا چندمه؟ امروز میگما-هیراد 

 .نمونده خیلی تیر تا-هیراد 

 چطور؟- 

 .زد حرف دربارش ماهین که جنگی همون-هیراد 

 :گفت و زد داری صدا پوزخند مارینکا هیراد حرف این با 

 .نشناختی رو ماهین هنوز-مارینکا 

 هان؟-هیراد 

 .نیست بدنش تو راست ی روده یه که میفهمیدی بودیش اختهشن اگر-مارینکا 

 گفته؟ دروغ یعنی-هیراد 
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 .بگه راست تاحاال ندیدم منکه-مارینکا 

 .نیست کار در تهران توی جنگی یعنی-هیراد 

 .موقست همین دیگه سال مال تاریخش ولی هست چرا-)داریا(مارکو 

 تاریخی باید زدن رکب  برای که صورتی در زودتره وعودشم از که بگه رو تاریخی ماهین باید چرا ولی-هیراد

 !تره دیر که بگه رو

 کردی؟ فعالیت مافیا باند توی سال چند-آزرا 

 .بود سالی 4-3 کنم فکر اومم-هیراد

 *نهم و بیست پارت*

  

 )وارد تازه( 

  

 .میدویدم 

 .نداشت فایده میشد، نزدیک بهم بیشتر میدویدم بیشتر هرچی 

 .میشدم تسلیم باید 

 .پریدم خواب از شونم روی نفر یه دست حس با 

 .نیست چیزی آره- خوبی؟-هیراد 

  

 .کنیم تازه هوایی یه تا جنگل سمت رفتیم ها دوقلو موافقت با 
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 .کردیم احساس رو چیزی لحظه یه که میزدیم قدم درختا میون 

 .شنیدیم رو میدوید و میکشید جیغ جنگل توی که نفر یه صدای 

 .باشین مراقب-دامون 

 .پایین پرید نفر یه بلند درخت یه باالی از دیدیم که گرفتیم گارد هممون 

 .ببینمت دیگه نمیکردم فکر هه-آزرا 

 .کردی ترک رو قبلیت گروه که میبینم ازرا، دیدنت از خوشحالم-آیدا 

 قربانی ندارم تعاد من.زندم که میبینی-آیدا مردی؟ سوزی آتیش اون تو هم تو میکردم خیال-مارینکا 

 .بشم دیگران

 .کردی پا به خودت که سوزی آتیش قربانی... میشدی خودت قربانی باید تو.هه-آزرا 

 .داشتی دست توش توهم-دریا نه؟ نبوده من کار اون که نداری قبول هنوزم-آیدا 

 دریا...میزد صدا  اسممو و بود ساختمون توی کوچیکترم خواهر که رسیدم سوزی آتیش محل به وقتی من-آیدا

 .عزیزم تلخه حقیقت-دریا تونستی؟ چطور

 .داشته دست پالسکو ساختمان سوزی آتیش توی میگفتن آزرا و دریا که کسی..آیدا 

 بهمون آیدا توسط  رو ساختمون زدن اتیش ویدیو دریا و آزرا که وقتی تا نکرد باور رو حرفشون این کس هیچ

 .دادن نشون

 فرستاده شما به  کمک برای ها گروه از یکی طرف از من...نه یا داره باور رفموح کی که نیست مهم برام-آیدا

 .شدم

 .ریکاردو-آیدا کی؟ طرف از-دامون 

 وارد؟ تازه یه ولی..بفرسته رو نفر یه که میکردم فکر-دامون 
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 .اینجام دادم قول ریکی به اینکه خاطر به فقط و ندارم اصراری خیلی من-آیدا 

 پیچیده تهران کل  توی اسمش و میکرد رهبری رو تهران خوناشامی های گروه ترین یقو از یکی ریکاردو

 .بود

 .میکردن وحشت اسمش شنیدن با و میشناختنش هم ها آدم از بعضی حتی 

 .سال دو-آیدا خوناشامی؟ که وقته چند-هیراد 

 میگی؟ چی دامون-دریا 

 .زد ریکاردو حرف روی حرف نمیشه-دامون گروهمون؟ توی بیاد بدی اجازه میخوای دامون-ازرا 

 .کنم قبولت مجبورم 

  

  

 *ام سی پارت 

 )خورشید(

  

 .بودیم کاری مشغول هرکدوم و بودیم نشسته زمین روی هممون 

 به داشتن قصد که گروهی با جنگمون دربارهی بحث مشغول دامون و ایوان میکردن، تمرکز داشتن دوقلوها

) داریا(مارکو و هیراد بخونن رو ایدا  ذهن میکردن سعی داشتن هم آزرا و) یادر(مارینکا بودن، کنن حمله تهران

 .بودن فکر توی و بودن داده تکیه درخت دوتا به هم

 .بود نشسته شده قطع درخت تنهی یه روی ایدا و بود ها دوقلو تماشای مشغول هم آریا 

 .بود کرده قبولش هک دامون حتی نداشت اعتماد بهش بود کرده که کاری اون با کس هیچ 
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 شهرمون از  ولی هستیم پلیدی موجودات و آشامیم خون ما درسته!بزنه آسیب شهرش به محافظ یه باید چرا

 .میکنیم محافظت هم

 :هیراد 

 .بودم خورشید تماشای مشغول و بودم داده تکیه درخت به 

 .بودیم محروم تابشش لمس از ما که چیزی!خورشید 

 تنگ میدادم گوش آهنگ  صدای به و میکشیدم دراز ساحل کنار خورشید نور زیر که اروز اون برای دلم چهقدر

 .شده

 .داد پایان  جونم نجات برای من انسانی و خوشی دوران به دامون.شد تموم همیشه برای دوران اون

 .بود غروب نزدیک 

 تا شدن  جمع باشن امان در افتاب نور از تا باشن سایه توی کردن سعی مدت این تو که ها بچه همهی

 .کنن تماشا رو خورشید غروب

 .ما برای تحدید یه یعنی این و بود آفتابی هوا عجیبی طرز به امروز 

 .کرد غروب خورشید 

 !آیدا نفر، یک از غیر به بودن همه کردم، نگاه جمعمون به 

 .شدن دشمن باهاش همه گروه به ورودش زمان از 

 قابل ولی نمیکرد  اعتماد بهش بود هم ای دیگه کس هر بودن کرده درست براش ازرا و دریا که ای شایعه با

 .ماهینه از اعتمادتر

 .سمتش رفتم و گرفتم درخت از رو تکیم 

 .اوهوم-ایدا هست؟ اجازه- 
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 .بخونم رو ذهنش کردم سعی.نشستم درخت ی تنه روی کنارش 

 .داشتم بهش عجیبی حس.بود منفی ی جنبه هر از خالی افکارش 

 .کنم اعتماد بهش میتونم که کسیه تنها ایوان از بعد میکردم حس 

 بزنی؟ کنایه بهم هم تو چیه؟میخوای-آیدا 

 .ندارم قصدی همچین من نه،- 

 .داری سرت توی جالبی افکار دارم، دوست رو ذهنیتت-آیدا 

 .نمیکردم فکر چیزی به راستش من...خب- 

 .برم نفر یه افکار عمق تا که هامه توانایی از یکی این...نگیر کم دست رو من-آیدا 

 .آیدا منو مشترک ی نقطه 

 .افکارش عمق توی برم تونستم که بود توانایی همین با 

 چیه؟-آیدا 

 .دارم منم رو توانایی این...جالبه- 

 .داد ادامه انگشتاش با بازی به و کرد ای خنده تک 

 بپرسم؟ سوال یه میشه-آیدا 

 .بپرس- 

 میکنی؟ تماشا و میری خورشید غروب عموق همیشه چرا-آیدا 

-.خبرم با چیزت همه از و افکارم توی وقته خیلی-آیدا میکنم؟ رو کار این همیشه میدونی کجا از تو- 

 .دارم دوست رو خورشید چون...خب
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 *یکم و سی پارت*

  

  

 )خورشید و خون با دادن بها( 

  

  

 .بود جمعمون حاکم سکوت 

 .بودن خودشون توی همه و نمیزد حرفی هیچ کس هیچ 

 .میاد بدم ازش که سکوتی اون دوباره 

 .نداشتم باور رو بودن کرده درست واسش مارینکا و آزرا که ای شایعه کردم؛ آیدا به نگاهی 

 .میزد حرف باهاش ذهنی طریق از و بود نشسته) داریا(مارکو کنار کردم، شاهین به نگاهی 

 .کردم حس چشماش توی رو تنفر و ایوان سمت شد کشیده نگاهم لحظه یه 

 .مارینکا از تنفر 

 .بود کرده زیادی تغییرات مارینکا داشت، حق 

 .نبود سابق دریای اون دیگه میاومد، خبر بی و میرفت خبر بی 

 .بود شده ترسناک 

 هم داریا حتی نمیذاشت،  محل بهشون خیلی مارینکا که میزدن حرف باهاش دامون و شاهین فقط گروه توی

 .نمیزد حرف هاشبا
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 برگردین؟ نیست بهتر-آیدا 

 کجا؟- 

 .زیاده گرگینه اینجا شبا برگردین، بهتره ویالتون،-آیدا 

 چطور؟-آیدا-  .بمونم اینجا باید امشبو من ولی میرن بقیه

 .بمونیم اینجا امشبو هردومون باید داریم تو و من که توانایی خاطر به-

 داره؟ ربطی چه-آیدا 

 یا داره ها خوناشام  و ها گرگینه گروه این به ربطی چیه؟ گذشتش ببینیم باید میشه، رد ینجاا از که هرکسی-

 .خب خیلی-آیدا نه؟

 :گفت دامون روی روبه و شد بلند 

 و بیاد قراره  هم ریکارو و کامله ماه هم امشب و 12 ساعت به مونده دقیقه 5 فقط برید، دیگه که بهتره-آیدا

 .دلخوره دریا از خیلی بهتره، نباشید

 .بریم باشید داشته همو هوای..خب خیلی-دامون 

 .شدن محو دیدمون از ثانیه یک توی و شدن دور اینجا از سرعت با گفتن اینو 

 :گفت و انداخت نگاهی ساعتش به آید 

 .دقیقه 1-آیدا 

 .شنیدم رو صدایی و شدم بلند درخت ی تنه روی از 

 .بود گرگ ی زوزه صدای 

 .شدیم دویدن به مشغول هردومون دادو تکون رو سرش کردم، هنگا آیدا به 
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 :زد فریاد ایدا.میکردن دنبالمون و میدویدن سرمون پشت ها گرگینه 

 .راستت سمت هیراد-آیدا 

 شدمو بلند زمین  روی از سرعت با.شدم پرتاب ای دیگه سمت به حرکت یه یه تو کردمو نگاه راستم سمت به

 .دادم ادامه دویدن به

 .کنین صبر-یکاردور 

 .خوناشامیم که ما برای البته.بود نزدیک خیلی صداش 

 .نمیشد هم شنیده حتی عادی های انسان برای 

 .کردیم نگاه بهم و وایسادیم جامون سر شدت با آیدا منو

 .میاومد سمتمون به که دیدیم رو کسی تاریکی دل از

 .میکرد صادر حکم که سیک و ایرانی خوناشامای رئیس.ریکاردو.بود مرد همون این

 .بشن رو به رو من با نکردن جرأت باالخره پس-ریکاردو 

 .میدادن بها باید میدیدن رو شون رئیس وقتی که داشتن رسمی آشامها خون 

 .خورشید با یا و خونشون با 

 بالدی  خون با دادن بها و میگفتن سکرفایس سانی اون به که داشت اصطالحی خورشید با دادن بها

 .رفایسسک

 کسایی و میخوردن کثیف خون و میدادن رو خونشون از سی سی چند باید میدادن بها خونشون با که کسایی

 پوستشون و وایسن میتابه مستقیم  صورت به که آقتاب نور زیر دقیقه 5 باید میدادن بها خورشید با که هم

 .بسوزه
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 و بود شده تنگ  خورشید تابش برا دلم که بود اه سال من ولی بخوره کثیف خون و بده خونشو داد ترجیح آیدا

 .بدم بها خورشید با داشتم قصد

 .زد محوی لبخند و خوند ذهنم از فکرمو این آیدا 

 رو بودم نشنیده هم رو اسمش حتی تاحاال که رو مردی یک کثیف خون دادو خونشو از سی سی چند

 بود مرده اینکه با.آراد  بگه کسی بودم نشنیده مدوروبریا توی تاحاال ولی بود آشنا برام اسمش"آراد".خورد

 .کیه ببینم و ذهنش اعماق توی برم کردم سعی

 *دوم و سی پارت* 

  

  

 )خاطرات در غرق( 

  

  

  

 .بود من نوبت و بود داده بهاشو آیدا.بود مونده خورشید طلوع تا ای دقیقه چند 

 .کرد طلوع آروم آروم خورشید

 .بتابه بدنم روی  مستقیم خورشید نور تا موندم منتظر و وایسادم ت*لــخــ ی نهباالت با خورشید نور جلوی

 .بستم و چشمام و زدم لبخندی خود به خود.کردم حس بدنم روی رو سوزشی 

 به و کردم  نگاه آسمون به.بودم دریا های موج تماشای مشغول بودمو کشیده دراز ساحل های شن روی

 .زدم زل خورشید
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 .کرد اذیت رو چشمم کمی 

 .بودم خورشید عاشق شدم تماشا مشغول و زدم آفتابیمو عینک 

 .شنیدم رو صدایی.میداد بهم خوبی خیلی حس میکردگ حس بدونم روی که رو نورش تابش 

 .کن تمومش هیراد..هیراد-... 

 .بود روش سوختگی نشانههای و بود قرمز.کردم نگاه بدنم به.شدم کشیده عقب سمت به 

 .نمیشم این از بهتر- خوبه؟ حالت.هدیوان-آیدا 

 .بود آیدا صدای شنیدم که هم صدایی.بودم شده غرق خاطراتم توی 

 .وایسا تو آیدا.قله نزدیکیه ها خوناشام درمونگاه ببر رو هیراد..رومینا-ریکاردو 

 .باشه-آیدا 

 دیگه پسر یه کمک  به و مش بلند زمین روی از تا کرد کمکم بود هم گرگینه و بود رومینا اسمش که دختره اون

 .بردن ها خوناشام درمونگاه سمت به منو داشتن باهم ظاهری شباهت که

 :آیدا 

 .بشه شروع  هاش طعنه تا بودم منتظر و کردم نگاه ریکاردو چشمای تو بردن، رو هیراد رامین و رومینا

 .بعد برای بزار رو داری ذهنت توی که فکری اون-ریکاردو 

 چرا هیراد پسره،  این میشن، محسوب دامون گروه برای زیادی خطر کنیم، تمرکز دوتا ناو روی باید فعال

 بود؟ عجیب اینقدر

 .داره خورشید به زیادی ی عالقه.. .خورشید-

 .باشه داشته دوست رو خورشید خوناشام یه بودم ندیده حاال تا-ریکاردو
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 .ظهر 12 ساعت.بود آسمون وسط درست خورشید 

 .زدم زنگ رامین به و درآوردم مانتوم جیب تو از رو تلفنم 

 .فعال..منتظرتونم پس باشه...چطوره؟ حالش..رامین الو- 

 دیگه طرف به برداشتمو  زمین روی از رو سنگی.باشن اینجا دیگه دقیقه 5 تا شد قرار و بود بهتر حالش هیراد

 .کردم پرتاب ای

 اتفاقی هیچ میکردم  پرتاب که رو سنگا دوران اون که اینه فرقش تنها ولی داشتم دوست رو کار این بچگی از

 .میشن خورد و میشن تقسیم تیکه چند به سنگا االن ولی نمیافتاد

 .ویال برگردیم باید-هیراد 

 خوبی؟- 

 .برگردیم االن همین باید... زد تلفن دامون... آره-هیراد 

 .ویال رسیدیم دقیقه 5 از بعد 

 .نمیاومد صدایی هیچ 

 .دید نامرتب رو خونه و کرد باز رو ویال در شدت با هیراد 

 .میزد صدا رو ها بچه تک تک اسم مدام و رفت باال ی طبقه به سرعت با 

 !آریا!ایوان!شاهین-هیراد 

 .هیراد اینجام من-آریا 

 ...نداشتیم رو انتظارش که شدیم مواجه چیزی با و رفتیم سمتش به 
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 *سوم و سی پارت* 

 )وهگر اصلی اعضای( 

  

  

 .دادم تکون "چیشده" اینکه معنی به رو سرم و انداختم هیراد و آیدا صورت به نگاهی 

 .بردارم ازش چشم نمیتونستم.شد کشیده آریا سمت نگاهم دوباره 

 .بود وحشتناکی ی صحنه.نبود دیدن قابل خیلی هم هاش چشم.بود سوخته کامال پوستش 

 و داره نگهش تا شد مجبور هیراد نبود بند پاهاش روی آریا ولی شه بلند زمین روی از تا کرد کمکش هیراد

 ویال از و ندم اهمیت کردم سعی.میکرد  اذیت خیلی رو هیراد منو این و بود گرم آریا پوست.کردم کمکش منم

 .کرد سواالتی پرسیدن به شروع هیراد و بیرون زدیم

 .ماهین...دخترست اون رکا-آریا اومده؟ سرشون بالیی کجان؟چه ها بچه آریا-هیراد 

 چی؟-هیراد 

 به حاضر کدوم هیچ و بود ریخته بهم خیلی اعصابش ایوان...اینجا بودن اومده الوان و دالرام امروز-آریا

  گروهش اعضای با و رسید سر ماهین یهو...نبودن گرگینه دوتا با صحبت

 من سر رو بال این  ماهین گروه ضایاع از یکی و نشد ولی بگیریم جلوشو کردیم سعی..برد رو ها بچه ی همه

 .آورد

 ...و آزرا-هیراد 
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 .گرفت هم رو اونا-آریا 

 .نداره امکان این-آیدا 

 چی؟-هیراد 

 .کاسشونه نیم زیر ای کاسه یه حتما...هستن ماهین گروه اصلیه اعضای مارینکا و آزرا-آیدا 

 !میکنن بازی فیلم دارن همش چی؟یعنی یعنی-هیراد 

 .دقیقا-آیدا

 افکار همین تو.بگیره  گروگان رو گروهش اعضای بخواد ماهین نداشت امکان.نداشتم باور دیگه رو یکی ینا

 .پیچید گوشم توی آریا صدای که بودم

 .اینجا از دور جای یه بردنشون...بردن ها خوناشام از جدا رو ها دوقلو-آریا 

 .دراومد قرمز رنگ به چشماش و شدن تیز نیشش دندونای حرف این شنیدن با هیراد 

 .بود شده ترسناک خیلی چهرش عصبانیت از و کرد مشت دستاشو 

 .تهران ببرش..باشه آریا به حواست آیدا-هیراد 

 .خودش ی خونه ببرش بلدی، که هم رو خونه 

 :هیراد 

 بردن رو ها  بچه میدادم احتمال که رفتم محلی سمت به سرعت با و برداشتم شونم روی از رو آیدا دست

 .ونجاا

 .شدم انسان یه متوجه که میدویدم داشتم 

 انداختمش و خوردم  رو خونش آخر قطرهی تا بردم، فرو شاهرگش توی دندونامو و گرفتمش قدرت نهایت با

 .دادم ادامه راهم به و جنگل توی
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 .ایرانی اصیل خوناشام یه به متعلق 50 ی دهه مال بزرگ ی خونه یه.قدیمی و چوبی در یه 

 رو آشنایی  ی چهره رفتم صدا سمت به.شنیدم قلب تپش صدای.بود تاریک جا همه.کردم باز ومآر رو در

 !شاهین دیدم،

 .عالیه-ماهین خوبی؟ شاهین..شاهین هی- 

 .وایسادن آزرا و دریا طرفش دو که دیدم رو ماهین و برگشتم صدا طرف با 

 .ادمد تکون تاسف روی از رو سرم و کردم نگاه هردوشون به نفرت با 

 کجان؟ الینا و لنا- 

 .پسر نرو تند..عا عا-ماهین 

 .گرفتن رو جلوم آزرا و مارینکا که بزنم جهش سمتش به خواستم 

 .بود کرده اعتماد بهشون دامون که ان همونایی دوتا این نمیشد باورم

 .نداشتم اعتماد کس هیچ به دیگه 

 .بودم داده دست از همه به نسبت رو اعتمادم 

 .بود آیدا بود اعتماد قابل حاضر حال در که کسی تنها 

 .نکن اعتماد آیدا به... هیراد نه-شاهین 

 .کرد اعتماد بهش میشه که کسیه تنها- 

 ...پسر برات متاسفم اوه-ماهین 

 .باش متاسف خودت برای- 
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 *چهارم و سی پارت* 

  

  

 )حنرس( 

  

 .میرم باهاشون من-آیدا 

 .هترهب بمونی اینجا تو آیدا نه- 

 ...ولی-ایدا 

 .داریم احتیاج هردوتون به ما... بسه-رومینا 

 .کردیم بلند رو دامون آیدا کمک با 

 .کردن بلند رو ایوان هم رومینا و رامین 

 های خوناشام  مخصوص و میدونستن رو اسمش رومینا و رامین فقط که سرد جای یه سمت به سرعت با

 .رسیدیم نور سرعت اب ساعت ربع طی.افتادیم راه بود سوخته

Ice Castle).کسل آیس اینم-رومینا) 

 .نیاوردیم اینجا به رو خوناشامی هیچ هاست مدت-رامین 

 .ندارن داخلی جنگ ها خوناشام هاست مدت چون- 

 .بیان جنگ این برای مختلف های ملیت با دیگه های کشور از هم ای دیگه افراد ممکنه-رمینا 
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 ؟کنیم چیکار باید االن-آیدا 

 .زد زل کسل آیس به بعد و کرد نگاه آیدا به رامین 

 .باشه نکرده ترک رو اینجا حنرس امیدوارم.داخل میبریمشون-رامین 

 کیه؟ حنرس- 

 .میکنن کار ها خوناشام بهبود برای اینجا که جادوگرایی ی سردسته-رومینا 

 نمیتونستن حنرس  وجود بدون ولی ودب سرد بهبودشون برای کافی ی اندازه به.داخل بردیم رو دامون و ایوان

 .بشن ترمیم کامل

 .کرد عجیب زبان یه به زدن حرف به شروع رامین 

 .نبود هم ای دیگه کشور هیچ زبان.بودم بلد رو زبان اون چون نبود جادوگرا زبان 

 ..این هی- 

 .کنه صحبت حنرس با میکنه سعی داره..هیس-رومینا 

 به که شد پیدا قصر  وسط نور از ای هاله.کرد سکوت و برداشت عجیب نزبا اون به زدن حرف از دست رامین

 .میشد بیشتر نورش زمان مرور

 رومینا و بستن  رو چشماشون هم رامین و رومینا و آیدا.گرفتم رو دامون چشمای دستام با و بستم چشمامو

 .گرفت رو ایوان چشمای

 .کردم باز رو مامچش رفته، بین از کامل نور کردم حس ثانیه چند از بعد 

 .بود وایساده روم روبه سفید لباس و سفید موهای با دختر یه 

 .داریم احتیاج کمکت به حنرس-رامین 

 چیشده؟-حنرس 



 

 
 

113 

  
 دو سال خونین ➢
➢ DANIALL 
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

 .نبود تعجب؟مشخص رنگ یا نگرانی رنگ.داشت خاصی رنگ یه نگاهش.کرد نگاه دامون و ایوان به رامین

 تخت یه.بود  همونجا از که تختی روی بردمش و کردم بلند زمین رو از رو دامون.شدم افکار این بیخیال

 /:باشه شده درست یخ از که سنگ تخته سه.بود سنگ تخته مثل.نبود

 اشاره بهمون  و وایساد اونا هردوی سر باالی حنرس.کناریش سنگ تخته روی گذاشت رو ایوان هم رامین

 .وایسیم عقب که کرد

 منجمد کامل  بدنشون ثانیه یک عرض در و بست ماشوچش.گذاشت ایوان و دامون بدن باالی رو دستش

 .وایساد ما جلوی و گرفت فاصله ازشون حنرس.شد

 .بیرون برین-حنرس 

 دیدیم تو رفتیم.اومد  داخل از شکستن صدای.بود وایساده همونجا حنرس ولی بیرون زدیم سرعت با هممون

 . شده ترمیم کامل بدنشون و شده شکسته ایوان و دامون بدن اطراف یخ

  

 *پنجم و سی پارت* 

  

 )جیغ صدای( 

  

  

  

 .شدن بلند یخی سنگهای تخته اون روی از آروم 

 .موند ثابت حنرس روی نگاهشون و کردن نگاه اطراف به 
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 .هستم حنرس-حنرس 

 چی؟-ایوان 

 .بشه ترمیم بدنتون تا کرد کمکتون حنرس باشید؛ آروم-آیدا 

 :گفتم و کردم نگاهش سینه به دست د؟ز دست ما به جادوگر یه یعنی-دامون 

 میکنی؟ فکر چی خودت- 

 .بیخیال-دامون 

 کجاست؟ شاهین-ایوان 

 .آزرا و مارینکا پیش شاهین،-آیدا 

 چی؟ یعنی-دامون 

 .کردن ول  سوخته بدن با رو آریا و بردن رو شما و قلوها دو و شاهین کرد حمله ویال به ماهین وقتی-

 کجاست؟ آریا آریا،-آیدا 

 ضعیف بدنش ولی  خوبه حالش هم االن و کرد درمان رو آریا اینجا بیاد اینکه از قبل حنرس باش، آروم-رامین

 .شده

 .برادرم منو-رومینا اینجا؟ آورد منو کی ببینم-ایوان 

 .آوردن رو دامون هم هیراد و آیدا 

 .زد پلک بار چند ایوان 

 :زد داشص بلند حنرس که کسل آیس در سمت رفت و شد بیخیال 
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 خودش به نگاهی ایوان بری؟ وضعیت این با میخوای)..کرد اشاره ایوان به دستش با... (ببینم وایسا-حنرس 

 .کرد نگاه ما به بعد و کرد

 .نه-آیدا نبود؟ تنم چیزی من مدت این تمام یعنی-ایوان 

 .کنیم پیدا رو لنا و الینا زودتر هرچه باید بده لباس ایوان و دامون به حنرس-رامین 

  

 لنا 

 .کردم باز رو چشمام 

 .بود ماهین ی چهره و ها خوناشام بدن روی های سوختگی میاومد یادم که چیزی تمام 

 .بود سیاه و تاریک جای یه کردم نگاه اطراف به 

 .بودن شده بسته زنجیر با دستام 

 .بود بیهوش هنوز الینا کنارم

 .زدم صداش هنمذ طریق از بشه متوجه کسی ممکنه اینکه ترس از 

 روشن رو ای گوشه  میتابید کوچیکی دریچهی از که ماهی نور ولی بود تاریک جا همه.خوردن تکون چشماش

 .بود کرده

 .داد دست بهم حسی لحظه یه برای 

 .کنم تمرکز کردم سعی باشه، رسیده بهم خبری انگار 

 .االن مثل.میفهمیدیم رو موناطرافیان مرگ خبر و بودیم ارتباط در ها مرده دنیای با لنا و من 

 .شدم مردن این چگونگی متوجه فکر کمی با ولی کردم تعجب یکم 
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 .نه لنا-الینا 

 .نجاته راه تنها- 

 .نیست هردومون نجات راه تنها این-الینا 

 .میده نجات تورو که راهیه تنها این- 

 .بکنم هرکاری خواهرم نجات برای بودم حاضر 

 .ماهرم لیخی توش که کاری خصوص به 

 .بکشم جیغ میخواستم 

 .میکشن جیغ خودشون از دفاع برای ها بانشی 

 حتی که بود بلند  اینقدر جیغ این.میشه خودشون مرگ موجب و دیگرانه نجات برای که دارن هم جیغی ولی

 .میشنید رو صدا این هم ها مرده دنیای

 که هستن ماورا  مهم ولی میرن فرو شونخود جای بی تصورات توی من جیغ صدای شنیدن از بعد دنیا مردم

 .میکنن درک رو جیغ صدای این

 .کردم زدن نفس نفس به شروع 

 ...لنا..نه لنا-الینا 

 متوقفش میتونستم  هم هنوز.کشیدم بلندی جیغ و انداختم بهکار رو حنجرم بزنه ای دیگه حرف اینکه از قبل

 .نمیخواستم ولی کنم

 تر سریع چه  هر لنا نجات برای و میشنید هم دامون گروه حتما پس دنمیشنی دنیا کل رو من صدای وقتی

 .میشدن کار به دست

 .بود شدن منفجر  حال در سرم.نکردم خفه رو جیغم صدای هم باز ولی کردم حس دهنم توی رو خون طعم
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 .کردم خفه رو جیغم صدای و زدم زل لنا به لبخند با آخر لحظهی.میدید تار چشمام 

  

  

 *ششم و یس پارت 

  

 )جیغ صدای( 

  

  

  

 .موند ثابت حنرس  روی نگاهشون و کردن نگاه اطراف به.شدن بلند یخی های سنگ تخته اون روی از آروم

 .هستم حنرس-حنرس 

 چی؟-ایوان 

 به دست زد؟ دست ما به جادوگر یه یعنی-دامون بشه ترمیم بدنتون تا کرد کمکتون حنرس..باشید آروم-آیدا 

 :گفتم و کردم نگاهش سینه

 .بیخیال-دامون میکنی؟ فکر چی خودت- 

 کجاست؟ شاهین-ایوان 

 .آزرا و مارینکا پیش..شاهین-آیدا 

 چی؟ یعنی-دامون
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 .کردن ول  سوخته بدن با رو آریا و بردن رو شما و ها قلو دو و شاهین کرد حمله ویال به ماهین وقتی-

 کجاست؟ آریا..آریا-آیدا 

 ضعیف بدنش ولی  خوبه حالش هم االن و کرد درمان رو آریا اینجا بیاد اینکه از بلق حنرس..باش آروم-رامین

 .شده

 اینجا؟ آورد منو کی ببینم-ایوان 

 .آوردن رو دامون هم هیراد و آیدا.برادرم منو-رومینا 

 :زد صداش بلند حنرس که کسل آیس در سمت رفت و شد بیخیال.زد پلک بار چند ایوان 

 خودش به نگاهی ایوان بری؟ وضعیت این با میخوای)..کرد اشاره ایوان به دستش با..(ببینم وایسا-حنرس 

 .کرد نگاه ما به بعد و کرد

 .نه-آیدا نبود؟ تنم چیزی من مدت این تمام یعنی-ایوان 

 .کنیم پیدا رو لنا و الینا زودتر هرچه باید بده لباس ایوان و دامون به حنرس-رامین 

  

 لنا 

 به.بود ماهین ی  چهره و ها خوناشام بدن روی های سوختگی میومد یادم که چیزی تمام.ردمک باز رو چشمام

 .بود سیاه و تاریک جای یه کردم نگاه اطراف

 طریق از بشه  متوجه کسی ممکنه اینکه ترس از.بود بیهوش هنوز الینا کنارم.بودن شده بسته زنجیر با دستام

 .زدم صداش ذهنم

 روشن رو ای گوشه  میتابید کوچیکی ی دریچه از که ماهی نور ولی بود تاریک جا همه.خوردن تکون چشماش

 .بود کرده
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 دنیای با لنا  و من.کنم تمرکز کردم سعی.باشه رسیده بهم خبری انگار.داد دست بهم حسی لحظه یک برای

 .االن مثل.میفهمیدیم رو اطرافیانمون مرگ خبر و بودیم ارتباط در ها مرده

 .شدم مردن این چگونگی متوچه فکر کمی با ولی دمکر تعجب یکم 

 .نه لنا-الینا 

 .نجاته راه تنها-

 .نیست هردومون نجات راه تنها این-الینا

 .میده نجات تورو که راهیه تنها این- 

  خیلی توش که کاری خصوص به.بکنم هرکاری خواهرم نجات برای بودم حاضر

 برای که دارن هم جیغی ولی.میکشن جیغ خودشون از اعدف برای ها بانشی.بکشم جیغ میخواستم.ماهرم

 رو صدا این هم ها مرده دنیای حتی که بود بلند اینقدر جیغ این.میشه خودشون مرگ موجب و دیگرانه نجات

 ماورا مهم ولی میرن فرو خودشون جای  بی تصورات توی من جیغ صدای شنیدن از بعد دنیا مردم.میشنید

 .میکنن درک ور جیغ صدای این که هستن

 .کردم زدن نفس نفس به شروع 

 ...لنا..نه لنا-الینا 

 کنم متوقفش میتونستم هم هنوز.کشیدم بلندی جیغ و انداختم بکار رو حنجرم بزنه ای دیگه حرف اینکه از قبل

 هر لنا نجات برای و میشنید هم دامون  گروه حتما پس میشنیدن دنیا کل رو من صدای وقتی.نمیخواستم ولی

 .میشدن کار به دست تر سریع هچ

  حال در سرم.نکردم خفه رو جیغم صدای هم باز ولی کردم حس ن*دهـ توی رو خون طعم

 .کردم  خفه رو جیغم صدای و زدم زل لنا به لبخند با آخر ی لحظه.میدید تار چشمام.بود شدن منفجر
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 *هفتم و سی پارت 

  

 )صاعقه( 

  

  

 هیراد 

 .دیمشنی رو بلندی جیغ صدای 

 .بود آشنا هم خیلی و بود بانشی یه جیغ صدای

 .متروکه ی خونه یه به رسیدیم و کردیم دنبال رو صدا

 .بود شده زنجیر دستاشون الینا و لنا.داخل رفتیم و کرد باز شدت با رو درش ایوان

 اشک و  میکرد نوازش رو دستش سرش باال هم الینا و بود خونی لبش کنار و بود افتاده زمین روی لنا

 .میریخت

 الینا؟-دامون 

 ...دامون اومدی دیر-الینا 

 .زد زانو لنا ی جنازه کنار زمین روی دامون 

 .هیس-رومینا خبره؟ چه اینجا-رامین 

 .کردم باز رو الینا و لنا های دست دور زنجیر 

 .کرد بلند زمین رو از رو لنا دامون 
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 .شه بلند زمین روی از کردم کمک الینا به 

 .داره نگه رو خودش نمیتونست و بود شل بدنش 

  .کردیم حرکت ویال سمت به سرعت با هممون و گرفتم رو بازوش زیر 

 از همه و نبود  اطراف کسی موقع اون ولی بشه اطراف های خوناشام شدن کشته باعث بود ممکن جیغ این

 .شنیدن رو صداش دور فاصله

 .داخل رفتیم و کردیم باز رو ویال در 

 .زدم صدا نبود ازش خبری که رو اریا و مبل روی گذاشتم رو الینا 

 هیراد؟ بله-آریا آریا؟..آریا- 

 .گرفت کنترلش تحت رو ذهنش و کنارش نشست آریا.کردم اشاره الینا به سرم با 

 بعد همیشه.افتادیم راه سرش پشت بودیم آشنا رسم این با که هم ایوان منو و ویال از بیرون برد رو لنا دامون

 .میکرد باریدن به شروع برق و رعد با همراه شدیدی بارون منطقه همون توی بانشی یک مرگ از

 .ما پیش بودش آورده بود کرده بلند مبل روی از رو الینا آریا

 .بودن وایساده سرمون پشت هم رومینا و رامین

 .اومد  رترت عقب هم خودش و بریم عقب که کرد اشاره بهمون گذاشت، زمین روی رو لنا دامون

 .کرد باریدن به شروع بارون تا کردیم صبر ای ثانیه چند 

 .بود کننده کر العاده فوق برقش و رعد صدای 

 .کردم نگاه آسمون به و بردم باال رو سرم 

 .بودم ها گرگینه ی زوزه صدای شنیدن منتظر هرلحظه و بود کامل ماه 
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 .بود گرفته صاعقه رو لنا اطراف.شد تر شدید بارون 

 فقط و شد قطع  برق و رعد صدای یهو.بستیم ها آذیت و آسیب از گیری جلو برای رو هامون چشم هممون

 .میشنیدیم رو بارون صدای

 .بودیم شده خیس کمل هممون 

 .میشد  دیده لنا ی جنازه جای که بود دود فقط و بود خالی جلومون و کردیم باز رو هامون چشم

 افتاد؟ اتفاقی چه-رامین 

 .برد بین از صاعقه رو جنازش-نایوا 

 نکردین؟ خاکش چرا-رومینا 

 گذروندن رو  زندگیشون لحظات آخرین که محلی همون توی مرگ از بعد که هاست بانشی رسم این-آریا

 .بره بین از صاعقه توسط بدنشون

  

  

 *هشتم و سی پارت* 

  

 )نفر دومین(

  

 شاهین 

 .شنیدم رو بلندی جیغ صدای 
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 .بود ناآش برام صداش 

 ...الیناست صدای فهمیدم کردم دقت که یکم 

 نفر دومین از اینم-ماهین 

 چی؟- 

 !خبر بی چه-آزرا 

 میاد؟ کارت چه به االن مارکو-ماهین بردی؟ کجا رو مارکو ماهین-مارینکا 

 کجاست؟ مارکو- 

 :گفت و زد دراری حرص لبخند ماهین 

 .امنه جاش که جایی یه فرستادمش-ماهین 

 چی؟ یعنی- 

 .کردم نابودش یعنی-ماهین 

 .باش آروم-آزرا چی؟-مارینکا 

 کشته؟ رو برادرم وقتی باشم آروم میتونم چطور-مارینکا 

 .بود وفادار گروهش به وفاداره دامون به شاهین که اندازه همون به مارکو-ماهین 

 ...خب خیلی-مارینکا 

 ...و زد نمایی دندون لبخند.زد زانو جلوم منو سمت اومد 

 باز رو چشمام میزد  صدا رو اسمم که صدایی و پی در پی های تکون با ولی مردم کردم فکر لحظه یه برای

 .کردم
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 هستی؟ کی تو- خوبه؟ حالت-رامین 

 )کرد اشاره رومینا به(خواهرمه اینم...ریکاردو افراد از یکی-رامین 

 شدم؟ ظاهر اینجا یهویی چجوری من- 

 .اینجا  آورد تورو حنرس بعد و ببره بین از تورو میخواد مارینکا که فهمیدیم الینا کمک با-رومینا

 حنرس؟- 

 یادته؟ رو پیش سال 70..کسل آیس جادوگر-دامون 

 آفتاب زیر  بدنم و شدم درگیر گرگینه یه با پرتی حواس روی از بود سالم 100 که وقتی!پیش سال هفتاد

 .کردم ترمیمش حنرس کمک به و سوخت

 *نهم و سی پارت 

  

  

  

 )ها بانشی مرگ( 

  

  

 هیراد 

 .ویال داخل رفتن آیدا منو جز به همه 

 میافته؟ اتفاق این یکبار سال چند هر-آیدا 
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 اتفاق؟ کدوم- 

 ها صاعقه و بانشی مرگ-آیدا 

 .یکبار سال 100 اوقات بیشتر ولی داره بستگی-

 .نیستن جاودانه که ها بانشی-آیدا

 فرق خیلی شدن  تبدیل حوادث سری یک دلیل به که اونایی با شدن متولد بانشی یک که هایی بانشی مرگ-

 .داره

 درسته؟..نبود شده تبدیل بانشی یه لنا-آیدا 

 .نبود نه- 

 .شنیدم رو گرگینه ی زوزه صدای 

 .بودم صداش منتظر کامله ماه بودم دیده که پیش ساعت چند از 

 !گرگ-آیدا 

 .گرگینه- 

 .شدن ظاهر جلومون گرگینه دوتا که بود اطرافمون به حواسمون 

 .آبی چشمای با طوسی و ای قهوه ی گرگینه دوتا 

 .کردن شدن تبدیل به شروع آروم 

 .دراومدن  انسان یه شکل به کامل و گرفت عادی رنگ چشماشون و شد خارج تیزی حالت از گوشاشون

 .الوان و دالرام- میشناسیشون؟-آیدا 

 .بیرون اومد عتسر به شاهین و شد باز ویال در 
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 .ماهینه پیش میکردم فکر خوردم جا دیدنش از 

 الوان؟-شاهین 

 .همتون با..بزنیم حرف باید-الوان 

  

  

 *ام چهل پارت* 

  

 )شهر از حفاظت( 

  

  

  

  

 .میکرد نگاه  رو بودن وایساده رو به رو که الوان و دالرام و بود وایساده سینه به دست دامون ویال توی

 .تهران برگردین یدبا-دالرام 

 .میشن متوجهمون  شهر به ورودمون محض به و ماهینه افراد از پر شهر... تهران برگردیم نمیتونیم-دامون

 لحظه یه تا میگردن  رو جا همه دارن افرادش و ماهین شاهین، شدن غیب از بعد.نیست امن هم اینجا-الوان

 .ندن رو بهتون کشیدن نفس اجازهی هم

 .میکنن خاکسترمون  شهریم توی بفهمن اگه و هستن جا همه مامورا برگردیم، نمیتونیم الح این با-دامون
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 .نمیاین بر عمرا خودش پس از ولی برمیاین ماهین مامورای پس از-الوان 

 .برخوردن  مشکل به ای قبیله مسائل سر پیش سال هزاران ها آشام خون و ها گرگینه میکردم فکر-ایوان

 .شهره از ظتحفا ما هدف-دالرام 

 .کردیم نگاه دامون به منتظر و کردیم سکوت همه 

 .کرد قفل هم توی رو دستاش و نشست روی دامون 

 .بودیم خیره دامون به همچنان ما و سکوت بازهم 

 .میکنیم همکاری باهاتون) کرد سکوت ای ثانیه چند(شهر از حفاظت برای-دامون

 ها؟ گرگینه واقعا؟همکاری؟با-شاهین

 .شاهین کشوره و شهر از حفاظت دفمونه-دامون 

 .داد تکون رو سرش فقط و نگفت چیزی شاهین 

 .کرد کمک بهم حنرس-شاهین اینجا؟ اومدی چهجوری تو شاهین ببینم- 

 ذهنم توی که بودن  آمد و رفت در ذهنم توی سواالت کرده؟ کمک بهش چطور حنرس نگرفتم، رو منظورش

 .داد رو جوابم

  

  

 *میک و چهل پارت 
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 )خاکستر( 

  

  

  

 .بود درگیر ذهنشون همه 

 .بود لنا درگیر فکرشون و بودن نشسته هم کنار شاهین و الینا 

 .بودن ریکاردو فکر تو هم آیدا و رامین و رومینا 

 .میکردن نگاه دیوار و در به و بودن وایساده سرپا همچنان ها گرگینه 

 .بودیم آشپزخونه تو هم آریا و ایوان منو 

 رفت مارکو سمت فکرم یهو 

 :گفتم ها بچه به رو بلند و شدم بلند سریع

 کجاست؟ مارکو-

 .نداد بهم جوابی هیچ کس هیچ 

 ندارین؟ دادن جواب قصد- 

 دشمنه ما با طبیعت کل که اینه بودن خوناشام بدی-ایوان 

 !بدین توضیح درست میشه- 

 .گرفت  شکل ذهنم توی مسیری.کنم پیداش تا مارکو ذهن روی کنم تمرکز میکردم سعی داشتم-آریا

 .شد نصیبم خاکستر فقط) کرد سکوت( و کنم دنبال ذهنم از بیرون رو مسیر اون کردم سعی 
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 .زد بیرون حدقه از چشمام حرفش شدن تموم با 

 ...ولی نبود باهامون  زیادی مدت اینکه با بود گروه اعضای وفادارترین از یکی.دادیم دست از هم رو مارکو

 .شدم خیره بهش و اومدم بیرون افکارم از آیدا حرف با 

 کنیم؟ چیکار میخوایم االن-آیدا 

 یا تهران برگردیم  میگیریم تصمیم بعدش و کنیم برطرف رو تشنگیمون اول باید ایم، تشنه هممون-دامون

 .نه

 .نکنی تغذیه داخلش افراد خون از بتونین شاید میشناسم، اطراف این ای خونه یه-الوان 

 .کنیم گیری تصمیم  تا همینجا برمیگردیم بعدش و کنید تغذیه خونشون از فقط بکشیم، رو کسی نباید-دامون

 .اومدیم بیرون ویال از شدن تبدیل گرگ به و دادن شکل تغییر الوان و دالرام 

 .ویال ندنمو  هم حنرس و الینا.افتادیم راه دنبالشون ماهم کردن خونه سمت به دویدن به شروع گرگینهها

 *دوم و چهل پاررت 

 )میش و گرگ( 

  

  

 که درختایی  پشت هرکدوممون و کردیم کم رو سرعتمون بودن ایستاده دالرام و الوان که ای خونه جلوی

 .کردیم پنهون رو خودمون بودن خونه اطراف

 خونه راداف  صد در صد و صبحه 3 نزدیکای ساعت فهمیدم ذهنش خوندن با و کرد نگاه ساعتش به آیدا

 .خوابن

 .باشه تمیز خونشون امیدوارم-دامون 
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 .تمیزتره خونشون خونه این افراد ولی هست زیاد خونه اطراف این-دالرام 

 .کرد نگاه دالرام به مرموزی حالت یه با و کرد ریز رو چشماش ایوان 

 چیه؟-دالرام 

 .اعتمادین قابل-ایوان 

 روی نشست و زد  چرخ خودش دور بار چند و دراومد گرگ شکل به دوباره و کرد نگاهش حالتی یه با دالرام

 .زمین

 .کرد مخفی رو خودش درخت یه پشت سریع و پرید پایین خونه بام پشت روی از شاهین 

 .خوابن همشون-شاهین چیشد؟-ایوان 

 !باشن  نوشته توش رو پرسیدم که سوالی بدن بهت برگه بودی منتظر نمیگی؟ چرا پس خب-ایوان

 .داشتم رو انتظار همین دقیقا آره-شاهین 

 .برگردوند داموندامون سمت رو سرش و کرد نگاه شاهین به تعجب با ایوان 

 :گفت دامون به بود شاهین سمت هم هنوز اشارش انگشت که حالی در

 .شده عوض خیلی شده خوب الینا با رابطش وقتی از این-ایوان

 .میپرین هم به میش و گرگ مثل دیگه کنین بس- 

 .شدی آدم خیلی جدیدا که باش ساکت یکی تو-ایوان 

 !هیراد... شید خفه همتون-دامون 

 .دادم تکون رو سرم و نزدم حرفی دیگه 

 .زدم محکمتر رو در دوباره و نکرد باز رو در کسی.زدم رو درش و خونه سمت رفتم 
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 .کرد باز رو در میکشید خمیازه که درحالی و سفید تقریبا موهای با مرد یه 

 !بفرمایید-.. 

  

 *سوم و چهل پارت 

  

  

  

 )شده گم( 

  

  

 .نیستم بلد رو ها آدرس خیلی اومدم ایران به تازه من شدم، مزاحم ببخشید- 

 .شدم گم اینکه مثل ولی عموم ی خونه برم میخواستم راستش 

 .دامون کنه لعنتت خدا.میشنیدم درخت پشت از رو آریا ی خنده صدای 

 .کنم کمکت بتونم یدشا داخل بیا-.. 

 .ممنون- 

 رو در مرده و زدم چشمک میدیدن منو درختا پشت از که ها بچه واسه ببنده رو در اینکه از قبل و داخل رفتم

 .بست

 .بیا دنبالم طرف این از-..
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 .نخوردم تکون جام از 

 ...نمیخواستی مگه-.. 

  و خورد رو حرفش زمقرم چشمای و تیزم دندونای دیدن با و من سمت برگردوند رو سرش

 .کندم رو  کلکش کنم تلف رو وقت اینکه بدون و کردم حس چشماش توی رو ترس.نداد ادامه رو جملش

 .مبل روی انداختمش و دادم بهش خودم خون از 

 .داخل  اومدن ریلکس خیلی ها بچه و شد کنده جا از کنم عرض چه که باز بدی صدای با در یهو

 .من پیش پایین موندن دالرام و الوان و باال ی طبقه رفتن همشون 

 .شد ساکت بعدش و پیچید خونه توی جیغ صدای ای لحظه چند 

 .اومد شاهین همه از آخر و بود پایین همشون از اول دامون 

 :گفت و مبل روی نشست دامون 

 زندن؟-دامون 

 .وایساد ایوان کنار و داد تکون رو سرش "آره" معنیه به شاهین 

 بله؟-آیدا آیدا؟-دامون 

 کینم اعتماد  بهت نتونیم شد باعث ساخت که ای شایعه با مارینکا بدهکارم، تو به عذرخواهی یه من-دامون

 .کردی ثابت بهمون رو خودت روز چند این ولی

 .مارینکا به اعتمادتون ی نتیجه اینم نیست؛ مهم-آیدا 

 .آزرا و-ایوان 

 .میکرد کنترل رو ذهنش مارینکا ولی بود اروفاد بهتون همیشه ازرا نکن اشتباه نه،-آیدا 
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 چی؟-آریا 

 و بود کرده نفوذ آزرا ذهن به مدت تمام که بود مارینکا این نکرد، خیانت گروهتون به وقت هیچ آزرا-آیدا

 .میکرد کنترلش

 نفهمیدیم؟ مدت این تمام چطور-شاهین

  

 *چهارم و چهل پارت* 

  

  

 )ماهر های آشام خون( 

  

  

 خوناشام اون ، نمیشدید متوجه اصال میکرد تعقیبتون و میکرد کنترل رو ذهنتون ماهین که مدتی تمام-آیدا

 .گرفته یاد ازش مارینکا رو بوده بلد که هرچیزی و ماهریه

 نشیم؟  متوجهش اطرافیانمون هم خودمون هم و کنن کنترل رو ذهنمون ممکنه چطور ولی-آریا

 .ایه ساده کار دونستنش بدون ها خوناشام ذهن ترلکن باشی ریکاردو گروه عضو وقتی-آیدا 

 .کرد نگاه رامین و رومینا به حرفش این زدن با 

 حتی و داشت اعتماد  بهشون بیشتر هرکسی از ریکاردو و بودن ریکاردو گروه اصلی عضوای اونا تای هرسه

 .نداد دست از مارینکا ی شایعه با آیدا به نسبت رو اعتمادش

 .کنیم گیری تصمیم تا ویال گردیمبر بهتره-دالرام 
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 .افتادیم راه ویال سمت به و بیرون رفتیم همه 

 .کسل آیس بود برگشته هم حنرس و بود برده خوابش الینا رسیدیم وقتی 

 .مبل روی نشست و شد بیدار الینا داخل اومد همه آخر که دالرام توسط در شدن بسته با 

 نمیزنی؟ حرف اصال چرا تو- 

 .بزنه حرف نمیتونه اصال اومده، بند شزبون-شاهین 

 صحبت میتونه دوباره و میشه بهتر حالش بگذره لنا مرگ از مدتی نباشه، الینا نگران گفتم شاهین به ذهنم توی

 .کنه

 .داد ذهنم توی رو جوابم هم شاهین

 دست از ور خانوادشون فرد ترین نزدیک وقتی ها بانشی نشه، باز زبونش جنگ ی موقعه تا میترسم_شاهین

 .کنن محافظت خودشون  از کشیدن جیغ با و بزنن حرف نمیتونن طوالنی مدت تا بدن

 .کنیم کمکش میتونیم..شاهین نباش نگران_ 

 .نشست الینا کنار و نگفت چیزی دیگه 

 .همیشه سکوت همون بازم 

 .اومدیم بیرون  افکارمون از و سمتش برگردوندیم رو سرمون دامون صدای با که بودن خودشون توی همه

 .تهران برمیگردیم-دامون 

 جدی؟-آریا 

 .بمونیم همینجا ابد تا نمیتونیم آره-دامون 

 .شب فردا-دامون برین؟ میخواین کی.دالرام 
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 *پنجم و چهل پارت 

  

  

  

 )سیگار نخ یک( 

  

 .بودن خواب رامین و من جز به همه

 .بودیم نشسته ناهارخوری میز صندلی روی آشپزخونه توی

 .کرد روشن رو نخش یه و دراورد سیگار جعبه یه جیبش توی از رامین 

 .میکشی سیگار نمیدونستم- 

 .دادم تکون "نه" معنی به رو سرم و گرفت جلوم رو جعبه 

 .میکشه رومینا بیشتر..نمیکشم سیگار خیلی من-رامین 

 !خونت- 

 .میشه تمیز تشنگی رفع بار هر با خونمون-رامین 

 .کردم پرتش ظرفشویی سینک توی و گرفتم ازش رو سیگار بود، دهافتا سرفه به 

 .نبینمش دستت دیگه- 
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 .میز روی جلوم گذاشت رو جعبه و کرد ای خنده تک 

 .کردم شیرش خاک و خورد دستام با و برشداشتم 

 .بیرون بیای کانتر پشت از میتونی- 

 .نکنه صدا و سر تا بود هکرد رو سعیش تمام و بود آشپزخونه کانتر پشت مدت تمام آیدا 

 .کنی صدا و سر کمتر کن سعی- 

 !کردی ترکش میکردم فکر رامین-آیدا 

 .نکن شروع-رامین 

 .نکن کثیفش ، تره تمیز میشناسم که هایی آشام خون ی همه به نسبت خونت نکن، شروع و زهرمار-آیدا

 .داره تمیزی خون هم ایوان- 

 جدی؟-آیدا 

 .هیچن دربرابرش  خوردی مردم از که خونی همه اون بخوری، رو خونش از قطره یه کافیه فقط.آره-

 .کنم تست رو خونش میشد کاش-آیدا 

 .بیداری تو برسه چه نمیتونی هم خواب توی-

  

 *ششم و چهل پارت* 
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 )پرتگاه( 

  

  

 هوم؟- هیراد؟-آیدا 

 .میخوام رو ایوان خون من-ایدا 

 !میشی وسوسه اینقدر نمیدونستم اوه- 

 .نذاشتم هم رو چشم تاحاال دیشب از-آیدا 

 .گرفت خندم حرفش این با 

 .خوشمزست خیلی خونش میدم اطمینان ،بهت نباش نگران- 

 خوردی؟ تو مگه-آیدا 

 .بودم من خورد رو خونش که نفری اولین- 

 .نشست بودیم وایساده که سنگی تخت روی و نزد حرفی دیگه 

 .کردم نگاه پایین به 

 .بود زیاد خیلی بودیم وایساده که اییج ارتفاع 

 ...بشه پیداش ماهین اگه-آیدا 

 .خالص و سوزیه آتیش یه نهایتش نباش نگران-ماهین

 .کردیم نگاه رو سرمون پشت و برگشتیم سرعت با

 ماهین؟- 
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 .داریم رو تو دیدن انتظار موقعیتی هر توی-آیدا نه؟ مگه نداشتن، رو دیدنم انتظار-ماهین 

 .اومد نزدیکتر قدم یک و زد داری داص پوزخند 

 .بودیم رسیده پرتگاه ی لبه به و رفتیم عقبتر قدم یه ماهم 

 .کردم نگاه پایین به 

 .نبود خطرناک خیلی بودیم آشام خون که ما برای 

 .بود خونده رو داشتم که فکری و کرد نگاه بهم آیدا 

 .پایین کردم پرت رو هردومون گرفتم رو دستش 

 .بود شده زخم بدنمون و صورت و میشدیم رد درختا میون از 

 .شد بلند من آخ صدای و افتادیم زمین روی 

 .میگم تبریک-آیدا 

 .آیدا نگو هیچی- 

 .تکوندیم رو لباسامون و شدیم بلند زمین روی از 

 .بود کرده پاره هم رو تیشرتم و بود برداشته بزرگی خراش سینم روی 

 .میشی خوب بگذره یکم نیست چیزیت-آیدا 

 .درخت یه سمت کردم پردتش و کزدم تمیر رو سینم روی خون و دراوردم تنم از رو لباسم 

 شدیم؟ گم-آیدا 

 .بابا نه- 

 .بگیم دامون به باید دیگه خونه بریم خب-آیدا 
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 .نیست اطراف این ماهین شیم مطمئن باید- 

 .کرد نگام منتظر و نشست زمین روی کالفه

 چیه؟-

 شیم؟ مطمئن تا میکشه لطو چهقدر-آیدا 

 بشه؟ شکلی این دستات و شی پرت پرتگاه یه از دوباره نمیخوای که تو نمیدونم،- 

  

 *هفتم و چهل پارت* 

  

  

 )حافظه( 

  

  

 .گذروندیم همونجا رو ساعتی چند 

 اولی ونجایهم به  رسید ثانیه چند عرض در و کرد درختا از رفتن باال به شروع و شد بلند بود، شده کالفه آیدا

 .بودیم که

 نمیای؟-آیدا 

 .میام منم برو تو چرا،- 

 .بمونیم  همینجا نمیتونستیم ابد تا ولی براست و دور همین ماهین مطمئنا کردم، نگاه اطراف به
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 .کردیم دویدن به شروع ویال سمت به سرعت با و پرتگاه باالی رفتم ناچار به 

 .داخل رفتیم و کردم باز لگد یه با رو ویال در 

 اومده؟ سردتون بالیی چه-شاهین 

 .ماهین- 

 چی؟-دامون 

 پرت پرتگاه از  رو خودمون شدیم مجبور و شد پیدا ماهین ی کله و سر که بودیم پرتگاه ی لبه هیراد منو-آیدا

 .پایین کنیم

 .عاقالنه کامال-آریا 

 .بود من تقصیر- 

 .میکنه پیدا رو یالو ماهین زیاد احتمال به کنین، تموم بحثارو این-دامون 

 .کرده پیدا-رومینا 

 چی؟-دامون 

 .بلده رو ویال راه صد در صد ماهین میگه، راست- 

 میدونین؟ کجا از-ایوان 

 .بلده رو ویال آدرس مارینکا- 

 .نه رو ویال این-دامون 

 .همینجا اومدیم باهم پیش ی هفته ولی-شاهین 
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 و ریکاردو مال  هم ویال این و ریکاردوعه منو مال هم تاش چند که هست زیادی های ویال شمال توی-دامون

 .افرادشه

 بودیم؟ ریکاردو ویالی توی مدت تمام ما یعنی-ایوان 

 میکردم پاک رو  همتون ی حافظه من اومدنمون شمال هر از بعد و همن شبیه ها ویال ی همه مدت، تمام نه_

 .هستیم اینجا که سته هم بار اولین و نباشین بلد رو قبلی های ویال آدرس تا

 .حنرس پیش بردین رو ایوان و من که روزی همون-دامون اینجاییم؟ کی از ما شدم، گیج من-آریا 

 .میکردن نگاه دامون به باتعجب همه 

 .نیست بلد رو اینجا آدرس ای دیگه کس هیچ نه و ماهین نه که اینه مهم بیخیال،-الوان 

  

 *هشتم و چهل پارت* 

  

  

 )حقیقت( 

  

  

 .بودن زدن حرف مشغول همه 

 .بود فکر توی بدجور که رفت شاهین سمت نگاهم 

 .کردم پرتاب سمتش به و برداشتم رو بود کانتر روی که رو تلوزیون کنترل 



 

 
 

142 

  
 دو سال خونین ➢
➢ DANIALL 
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

 .شدم گیج-شاهین خوبی؟- چیه؟-شاهین 

 چطور؟- 

 .شدم خیره بهش منتظر و نشستم مبل روی کنارش و رفتم 

 .شد عصبانی شدت به کشته رو مارکو اهینم فهمید مارینکا وقتی-شاهین 

 .بوده برادرش خب- 

 .داشت رو من جون قصد که صورتی در-شاهین 

 .میگفت راست 

 .باشه داشته رو  دیگشون یکی جون قصد و بده نشون حساسیت برادراش از یکی به نسبت بود ممکن چطور

 بله؟-شاهین شاهین؟-دامون 

 .ریندا مارینکا با نسبتی هیچ تو-دامون 

 هان؟-شاهین 

 .داری مارکو با نه و مارینکا با نه نسبتی هیچ تو-دامون 

 :داد ادامه دامون.میکردن نگاه دامون به باز دهنای با شاهین و ایوان 

 .نداری برادر و خواهر اون با نسبتی هیچ ولی هستی روسیه اهل ماکسیمیلیان تو-دامون 

 .میکردن حساب حرفشون رو ها خوناشام ی همه بودن روسیه بزرگای از تو ی خانواده 

 .نیستن روسیه اهل اصال مارکو و مارینکا که صورتی در-آیدا 

 .اوهوم-آریا داشتی؟ خبر هم تو- 

 گفتین؟  دروغ بهم چرا اصن یا کردین؟ پنهون من از رو چیزی همچین مدت تمام چطور-شاهین
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 .شد شکسته ایوان حرف با که بود خونه توی بدی سکوت 

 !خاطره همه چی؟اون داشت مارکو و مارینکا دیدن هربار با شاهین که حسی اون پس-نایوا 

 ...هم حس اون و دادم جا شاهین ذهن توی خودم رو خاطرات-دامون 

 چی؟ حس اون-شاهین 

 داشت سعی مدت تمام چون نه؛ مارکو دیدن با ولی داشتی مارینکا دیدن با همیشه تو رو حس اون-دامون

 نفوذ مارینکا ذهن به گفتم بهت  رو حقیقت من اینکه از بعد ولی میشدی متوجهش تو و کنه کنترل رو ذهنت

 .کنه نفوذ ذهنت به نتونه کردم کاری و کردم

 :داد ادامه آریا 

 .گرفت یاد ماهین از دونستن بدون رو ذهن کنترل که وقتی تا-آریا 

  

 *نهم و چهل پارت* 

  

 )فریب( 

  

  

 جنس از که الینا به حتی وجه هیچ به شاهین بود شده پنهان ما ی همه از که سخنی و حرف همه این از بعد

 .نداشت اعتماد نبود هم ها آشام خون

 .میشد شنیده که بود قلبمون ضربان صدای فقط و بودن کرده سکوت همه

 .نداد کس هیچ به رو اعتراض فرصت و بیرون رفت ویال از نور سرعت با شاهین 
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 .نشستم آیدا کنار سینه به دست مبل، روی کالفه 

  .میدم حق بهش میده، ارور داره مغزم که من-آیدا 

 .بودیم خبر بی جریانات این از هممون- 

 .کنیم اعتماد نمیتونیم هم خودمون نوع هم به 

 .کنم کنترل رو خودم داشتم سعی 

 نمیشد من زندگیه و من به مربوط شنیدم که حرفایی و ها دروغ این اینکه با 

 .بودیم  متنفر خوردن فریب از همیشه شاهین منو و دادن فریب هم رو من که بودن هایی حرف ولی

 .میکردیم نابود رو میداد فریبمون که هرکسی گروه اعضای از غیر به و 

 زمین روی از  و گرفتم رو پیرهنش ی یقه دستم دو با.رفتم دامون سمت به و شدم بلند مبل روی از شدت با

 .کردم بلندش

 چته؟ هیراد، باش آروم-دامون 

 رئیسم، اینکه  تحمل ولی دارم چشمام جلوی رو عزیزانم مرگ تحمل!خوردم فریب وقتی باشم آروم چطور-

 .سخته خیلی داده فریبم زندگیم سال چند این الگوی

 .کنه آروم  رو من داشت سعی و بود نگرفته دعوا برای گاردی هیچ و بود خونسرد همیشه مثل دامون

 شده؟ مرگت چه تو هیراد، باش آروم-دامون 

 با و دیوار  سمت کردم پرتش داشتم که قدرتی تمام با بودن شده قرمز که چشمایی و حرفش به توجه بدون

 ویال از ای دیگه سمت به و کردم بلندش بود واکنشم از خبر بی هم اون که اومد سمتم به آریا دیوار به برخورد

 .کردم پرتش

 .خوردیم فریب ایوان و شاهین منو وسط این تیمین، هی تو همتون- 
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 تا بود کافی وایوان شاهین من، خوردگی فریب ی درباره حرفم و آریا و دامون به نسبت من های واکنش تنها

 .بیاد وجود به دامون منو بین کدورتی

  

 *ام پنجاه پارت* 

  

  

 )جنگ اعالم( 

  

 نظر در براش که  مجازاتی از و کردم توهین اصیل های آشام خون از یکی به کردم که کاری این با میدونستم

 .داشتم خبر هم بودن گرفته

 .من ی عالقه مورد مجازات 

 .خوردشید نور بود، تر بخش آرامش هرچیزی از من برای که ای شکنجه 

 از یشترب بود معلوم ، بودن شده مشت که دستاش و چشماش رنگ از ولی بود کرده سکوت موقع این تا ایوان

 .داره کنترل اعصابش روی من

 افراد آموزش  برای ها سال که کسیه گروه رهبر و رئیس ها آشام خون ما رسومات و رسم توی-ایوان

 .دامون بردی سوال زیر رو رهبر یک هویت میزاره، وقت گروهش

 .میکردین رو کار همین بودین هم خودتون نمیفهمید، هیچی شما-آریا 

 نبود صالح-دامون نگفت؟ رو راستش ما به اول همون از دامون چرا که میخوام، دلیل یک فقط دلیل یک- 

 .میدیدیم بیشتری آسیب طوری اون بدونید رو راستش
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 و دروغ قربانیه رو  افرادت از نفر دو و رفتن ما بین از مارکو و لنا که االن از بیشتر االن؟ از بیشتر حتی-ایوان

 !کردی فریبات

 !چیه رفتارتون این نتیجهی هک میدونید-آریا 

 نه؟ یا اصیله  آشامه خون یه دامون دارم شک حتی دیگه نمیکنیم، رو کاری ندونسته ها اصیل ما-ایوان

 .داد خالی جا شدندامون نزدیک محض به و گرفت گارد سریع خیلی ایوان و آورد هجوم ایوان سمت به دامون

 .گذشت ثانیه یه عرض در دارن، ها آشام خون که سرعتی اون با ها واکنش این ی همه

 .بودن ایوان منو های شکنی قانون و ها حرف ها، واکنش تماشای محو همه لحظه اون تا 

 تنها کردیم که کاری.میکرد  توهین گروه رهبر به رو میگذاشت پاش زیر رو قانون ایوان که بود باری اولین این

 !جنگ اعالم داشت، معنی یک

 .کنیم  تمومش نداشتیم قصد و بیاد وجود به رهبرمون و ما بین جنگ یک تا شدیم باعث خودمون ما

 !رهبر به هم اون!حد این تا توهین و احترامی بی کنید، تمومش-رامین 

 .میکردیم باید که برخوردیه این نکردیم، تعیین ما رو نزاشتنش و گذاشتن احترام-ایوان 

 :کرد زمزمه دشخو با میرفت ویال در سمت به که حالی در ایوان 

 .میشدم کارن گروهه وارد باید پیش ساله 100 همون از-ایوان 

 .بست رو در و رفت هم ایوان 

 قیمت به اگه حتی بدم ادامه رهبرم با رو جنگ این داشتم قصد و نبودم بردار دست راحتی این به من ولی 

 .میشد تموم جونم
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 *یکم و پنجاه پارت 

  

  

  

 و بود بیرون  همچنان شاهین ولی بود برگشته ایوان.بودن برخوردمون شوک تو همه و بود ساکت ویال فعال

 نداشتن رو ایوان و من به شدن نزدیک جرعت ها بچه از کدوم هیچ.نداشتیم ازش هم خبری 

 ایوان روی به ورو شدم بلند سالن توی مبل روی از شدت با.بود اعصابم روی شدت به ویال توی سکوت این

 .وایسادم

 دنبالش بریم پاشو-

 کنه چیکار باید میدونه خودش-ایوان 

 .ندارم رو موندن اینجا تحمل این از بیشتر ایوان بریم پاشو- 

 .تهران برمیگردیم.باشین ویال شب تا-دامون 

 .کنین صبر شب تا میتونین هم شما تهران، برمیگردیم تایی سه و شاهین دنبال میریم-ایوان 

 .گشتیم شاهین دنبال نور سرعت با و تیمرف بیرون ویال از هردو 

 .کردیم  پیدا بودیم، روش آیدا منو روز اون که ای صخره همون روی رو شاهین گشتن دقایقی از بعد

 .بود شده خیره روش به رو به و بود ایستاده 

 .داد تکونش شونشو روی گذاشت رو دستش.شد نزدیکش ایوان 

 چیه؟-شاهین 
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 .هرانت برگردیم میخوایم-ایوان 

 .نمیام باهاتون من برین، شما-شاهین 

 .بمونیم همینجا ابد تا نمیتونیم برگردیم، باید! شاهین؟ چی یعنی- 

 .بمیرم همینجا میدم ترجیح-شاهین 

 .بمیرم خودم شهر توی میدم ترجیح من ولی-ایوان 

 .بمیره نیست قرار کس هیچ دیگه، کنین بس- 

 !بیاریم دووم ماهین بربرا در قراره چهقدر میکنی فکر-شاهین 

  

 .میگذشت تهران به برگشتنمون از ساعتی دو 

 .میکردم مرور  رو زد دامون که حرفایی بودم نشسته خونه تو منم و بودن بیرون تغذیه برای ایوان و شاهین

 .بودم حرفاش از بعضی شوک توی هم هنوز

 .تهران اومدن هم بقیه و دامون که فهمیدم ساعتی چند از بعد

 .بخوابم ها مدت از بعد رو امشب حداقل تا کردم سعی و بیرون اومدم زد که حرفایی و دامون فکر از

  

  

 *ام یک و پنجاه پارت* 
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 "بعد سال 1" 

 .بمونین بیدار نفرتون چند باشه حواستون-دامون 

 .کردم تایید رو حرفش سر با 

 .دادن جا رو شونخود ها درخت روی بقیه و موندیم بیدار شاهین و ایوان منو 

 بهمون نامه طریق  از رو هایی خبر گاهی ولی نبود ماهین از خبری بود، گذشته اتفاقات اون ی همه از سال یک

 .میداد

 .شد قربانی هم او اخر در و شد درگیر ماهین افراد با برادرش شدن کشته خبر از بعد مارینکا 

 .بود ماهین کنترل تحت افکارش ی همه و بود ماهین نظر زیر جوره همه آزرا 

 .داشتیم اعتماد هم به که بودیم ایوان و شاهین و من تنها سال یک این توی 

 .نداشتم اعتماد دیگه هم آیدا به حتی 

 .هستیم ماهین طرف از ای حمله هرگونه منتظر ما و شب نصف 2 ساعت 

 سه ما های  شکنی قانون و بودند دهش رو حقایقی بود، افتاده دامون و نفر سه ما بین که اتفاقاتی با قبل سال

 ایران در ها آشام خون ی همه تا شد باعث نفر

 .بدن نشون واکنش دامون یعنی گروه رهبر به احترامی بی و شکنی قانون این به نسبت 

 از بعد و کنیم همکاری دامون جنگبا شدن تموم از قبل تا شدیم مجبور سه هر دادن نشون که هایی واکنش با 

 الینا از شاهین تا بود شده باعث همین و بودن دار وفا دامون به همه.بره رو خودش راه هرکسی نگج اتمام

 .میشناختیم همه که بشه شاهینی همون هم باز و بشه دور

 عصبانی همیشه و سرد شاهین همون

 نزدیکه خیلی آره،- میشنوی؟-ایوان دوختم چشم بهش و اومدم بیرون پیش سال یک فکر از ایوان صدای با 
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 کنیم؟ بیدار رو بقیه الزمه-ایوان 

 .میکنیم صبر یکم فعال نه- 

 .میشنیدیم رو غریبی عجیب های صدا 

 .دیگه وحشتناک صدای کلی تا گرفته آشام خون و گرگینه صدای از 

 .موجود های ماورالطبیعی  ی همه بین نه باشه، ها بانشی و ها گرگینه ها، آشام خون بین بود قرار جنگ این

 .شد رد روم به رو از سرعت با ای سایه کردم حس که بود اطرافم به حواسم 

 .نمیشد دیده درخت جز به هیچی اما.شدم خیره میرفت که جهتی به 

  و روم نشسته گرگینه یک دیدم و اومدم خودم به! سرمه پشت چیزی کردم حس ای لحظه

 بلند زمین روی  از سریع و کردم پرتابش ای دیگه سمت به توانم تمام با. کنه پاره تیکه رو گردنم داره سعی

 .شدم

 .بودن کرده محاصره ها گرگینه رو نفرمون سه هر حاال و رفتم شاهین و ایوان سمت به 

 .شدن  درگیر ها گرگینه با و بودن پیشمون ثانیه یه عرض در گروه، کل و کردم نفوذ آیدا ذهن به

 .شدیم گالویز یکیشون با هرکدوممون 

 ...و رفتن کنار ثانیه  چند از بعد و ایستادن رومون به رو ردیفی صورت به همه و کشید زوزه ها گرگ از یکی

 !داشتم جنگ این توی رو ماهین دیدن انتظار 

 :گفت و زد نمایی دندون لبخند

 !میبینید منو بازم خوشحالین—ماهین

 .مشد خیره بود کرده پا و دست خودش واسه که لشکری به و زدم پوزخندی
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 !بودن گرگینه افرادش بیشتر و بود آشام خون 

  

 *دوم و پنجاه پارت* 

  

  

 !بودن مرگت  شاهد و بودن اینجا نامزدش و شادی االن میخواست دلم چهقدر نمیدونی!شاهین-ماهین

 .شد مانعش و گرفت پشتش رو هاش دست ایوان که کنه حمله سمتش به خواست شاهین 

 !باش آروم هیس—ایوان 

 .شد خیره ماهین های چشم به نفرت وبا کرد سکوت نشاهی 

 ...نشست ماهین های ب*لــ روی نما دندون لبخند همون هم باز 

 !بیاریدشون-ماهین 

 . انداختن پامون جلوی رو گرد چیز تا دو و اومدن سمتمون به افرادش از تا دو حرفش این با

 ...شدم خیره بهشون 

 !بود دهمون سرشون فقط استایلز و شادی از 

 .گرفت رو هاش  دست تر محکم ایوان و بکشه بیرون ایوان های دست از رو هاش دست تا کرد تقال شاهین

 !باالخره—ریکاردو 

 دیر ساعت  چند نبود قرار مگه! کرد می کار چی اینجا ریکارو. کردم نگاه بود کنارم که درختی باالی به

 تربرسه؟
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 .ایستاد ماهین روی به رو یقادق و پایین پرید درخت روی از ریکاردو 

 !بدین بهم رو میخوام من که چیزی و کنیم تموم ریزی خون بدون رو جنگ این بیاید... چیزی یه—ماهین

 میخوای؟ چی تو-دامون 

 .رو کشورتون کل البته و تهران-ماهین 

 .ببینی خوابت تو اینکه مگه-هیراد 

 !داره واقعیت  خوارها خون بیشتر خواب دونی می بخو خودت هیراد و دیدم رو خوابش دیشب اتفاقا-ماهین

 !باشی نمرده  و باشه مونده تو برای فردایی اگه البته... باشیم هات کابوس از جزوی قراره دقیقا-رامین

 !بکش رو سیگارت تو... جون بچه-ماهین 

 :گفت و دش  خیره ماهین های چشم به قرمزش های چشم با و دراورد خودش از ترسناکی صدای رومینا

 !کمتره هم هیوال یه از ارزشت... نداری هم رو مردن لیاقت تو رومینا 

 .باش ساکت رومینا! هیس- 

 .بود شده خیره بهمون لبخندی هیچ بدون بار این ماهین 

 .کردن حمله سمتمون به همه و کرد افرادش به نگاهی 

 .نرسه بهش آسیبی تا وایسادم جلوش و رفتم الینا سمت به سریع 

 قرار هدف مورد بیشتر ، الینا خاطر به که بودم من این و شدن گالویز خوارها خون و گرگها با گروه افراد لک

 .شدم می گرفته

 شاهین پیش  حواسش مدت تمام. کردم نگاه الینا به و برگردوندم رو سرم. شد پرت من از تقریبا حواسشون

 !بود شاهین جون خاطر به لرزش و ترس مدت، این تمام نمیشد باورم. بود
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 :گفت و کرد نگاه سرم پشت به شده گرد های چشم با الینا 

 !هیراد... هیرا... هی-الینا 

 درختی به و گرفتم  رو گردنش دستم با کنه برخورد بهم اینکه از قبل... سرمه باالی گرگ یک دیدم و برگشتم

 .کوبوندمش بود کنارم که

 *سوم و پنجاه پارت 

  

  

 *الینا* 

  

 .ایستادم روش به رو و زدم پس رو هیراد از 

 .بودن درگیر ها گرگینه با برادر و خواهر تا دو اون و دامون،آیدا 

 افراد نمیدم اجازه  من نه مرگ؟!بود مرگ اش چاره تنها و بودن گرفته رو شاهین اطراف ها آشام خون از دوتا

 .بشن تسلیم راحتی همین به گروهم

 !نمک تموم رو خواهرم کار باید 

 ...خوردن شکست و شدن تسلیم یا مرگِ، یا پایانش جنگ، این 

 !نگرفت ازم رو نگاهش سال یک این توی بار اولین برای و کردم نگاه شاهین به 

 .نکنم کاری همچین که فهموند بهم سرش دادن تکون با فقط و بود خونده رو فکرم 

 !بکنی میخوای چیکار! الینا-هیراد 
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 .تمگرف فاصله هیراد از 

 .بود ایستاده روم به رو و بود زده پس رو ها خوار خون شاهین 

 جنگ به کارم این  با که کردم فکر این به و زدم لبخند فقط آخر لحظهی... شنون می رو صدام همه میدونستم

 !میدم خاتمه

 .بگیرید رو هاتون گوش- 

 ...کشیدم جیغ توانم تمام با و بستم رو هام چشم 

  

 *هیراد*

  

 .شدم خیره میکشید، جیغ توانش تمام با داشت که الینایی به و گرفتم رو هام گوش فقط 

 دو این جنگ  توی ما های قربانی و بود افتاده زمین روی جونشون بی جسم که بودن الینا و شاهین این حاال

 !بودن هم نفر

 !باشه این گروهمون سرنوشت میکرد رو فکرش کی 

 ...یبانش های قلو دو و شاهین مرگ 

 یکی توی ریکاردو  که کنه فرار تونست خودش و بودن رفته بین از ماهین افراد ی همه کشید، الینا که جیغی با

 .کرد خالصش و انداخت گیرش اطراف های دره از

 .بدیم سامون و سر کشور به تونستیم باالخره اما کشید طول ماهی چند 

 !خونین سال  دو فریب، و دروغ سر، درد از پر سال دو مون، زندگی های سال ترین سخت از سال دو

 .بود شده تموم باالخره 
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 و من مشترک  زندگی هم بعدش ماه چند و بده ازدواج پیشنهاد رومینا به تونست باالخره ایوان بعد سال یک

 .شد شروع آیدا

 ...بشه دارم که ای آینده از مهمی بخش آیدا که نمیکردم هم رو فکرش 

 .میداد ادامه عادیش زندگی به همچنان رامین 

 دلیل به رو دامون  بعد ماه دو و رفتن استرالیا به جدید گروه تشکیل برای حنرس همراه به دامون و ریکاردو

 .کردن مرگ به محکوم کانبرا توی گروهش، اعضای دادن فریب

 اومد؟ آزرا و آیدا سر بالیی چه-آناهید 

 پدید نا نداره،  آزرا از خبری هیچکس و برگشت تورنتو به عموش، دختر پیش شدن مجازات از بعد هم آیدا-

 !شده

 .شدم بلند سکو روی از و کشیدم ام ساله 6 دختر موهای روی دستی 

 !خطرناکه پرتگاه لبه... برگردیم بهتره-آیدا 

 :داد ادامه و کرد مکثی

 .کردیم فراموش رو قربانیاش و خونین سال دو ما همهی-آیدا

 !کنی فراموشش و باشی شنیده داستان یه عنوان به فقط رو این کن سعی هم تو آنا 

 برای رو خونین  سال دو و شدیم دور پرتگاه از آیدا همراه به و کردم غـل*بـ رو آناهید و دادم تکون رو سرم

 ...سپردیم فراموشی دست به همیشه

 پایان  

18 /11/10  

20:14  
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 «کافه نویسندگان مرجع رمان»

 مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و میدرصورتی که 

 خواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و

 منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس

 .بگیرید

 نگارداردان حسین نجفی، مدیریت:

 

 

  :انجمن http://forum.cafewriters.xyz/ 

  :وبسایتhttp://cafewriters.xyz/ 

  :اینستاگرامhttp://instagram.com/cafewriters_xyz/ 
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