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زندگينامه خوناشام
جلد چھارم
برده شيطان
فصل اول
صدای در زدن سريع و بی امان ليزا برايم تبديل به کابوس شده بود کابوسی که از صدای
دينگ دينگ ساعت که وقت بيداری و رفتن به مدرسه را خبر می داد ھم بدتر بود  .ليزا سمج
ترين و اعصاب خورد کن ترين خدمتکاری بود که تا به حال ديده بودم  .تازه چھار روز از
اقامتم در اين ھتل می گذشت ولی در ھمين چھار روز ليزا بيش از چھل بار در اتاقم را کوبيده
و به بھانه ای سراغم می آمد.
اگر دلم به حالش نمی سوخت با بردن شکايتش پيش مدير ھتل از دستش خالص می شدم ولی
او فقط شوق ديدار با خوناشام ھا را داشت و نمی خواستم به خاطر اشتياقش کارش را از
دست بدھد پس بدون آنکه حتی چشم ھايم را باز کنم صدا زدم
" بيا داخل ليزا "
در به سرعت باز شد و صدای جيغ جيغو و ھميشه بشاشش بلند شد
" از کجا فھميدی که من پشت در ھستم ؟ راستش رو بگو منتظرم بودی ؟ "
غر غر کردم
" فقط تو ھستی که مشتت رو مثل دارکوب به در می کوبی "
صدای ليزا حالتی اندوھگی به خود گرفت
" من رو به خاطر مزاحمت ھام ببخشيد آقای رامين "
آھی از ته دل کشيدم و يکی از بزرگترين دروغ ھای زندگی ام را به زبان آوردم
" تو مزاحم نيستی ليزا "
ھمين برايش کافی بود تا به حالت قبلی اش بازگردد
" عزيزم يک ليوان پر از خون اسکيمو که با خون بابون ترکيب شده واسط آوردم "
باز ھم يک وعده غذای عجيب و غريب ديگر اصال معلوم نبود که ليزا اين خون ھا را از کجا
می آورد خون ھای کم يابی که بعضی از آنھا مزه وحشتناکی داشتند و بعضی گيجم می کردند
و حتی يک بار باال آوردم ھرچند ليزا قول داده بود که حاوی الکل و مواد مخدر نيست ولی
برای من ھمان اثر را داشتند البته در بين آنھا طعم ھای فوق العاده ھم پيدا ميشد  .حداقل
ھزينه اين خون ھای ناياب و عجيب و غريب به عھده خود ھتل بود .
" ممنون ليزا ولی من در طول روز فقط يک فنجان خون نياز دارم نه ده تا ليوان تو داری من
رو چاق می کنی  ....به ھر حال بزارش روی ميز خداحافظ "
چند دقيقه ای گذشت چشم ھايم گرم شده بود و داشتم غرق خواب می شدم که احساس کردم
چيزی روی بدنم حرکت می کند سراسيمه چشم ھايم را باز کردم و دست ليزا را ديدم که دور
بدنم حلقه شده بود  .يکباره مثل آنکه مار نيشم زده باشد از تخت خواب بيرون پريدم قيافه
ليزا حتی از من ھم شکه تر بود
" ليزا داری چکار می کنی ؟ "
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ليزا نشست و دکمه ھای باالی لباسش را بست و در حالی که لب پايينش می لرزيد با بغض
من و من کرد
" تو ...فکر می کنی من خيلی  ....زشت ھستم ؟ "
به سرعت جواب دادم
" البته که نه "
فين فين کرد
" می دونم که داری دروغ ميگی تو از من بدت مياد واسه ھمينه که من رو پس ميزنی.
نيازی نيست واسم دل بسوزونی و دروغ بگی "
چشم ھای آبی و ماتش کم کم داشتند خيس می شدند
" من واقعا زشت ھستم "
خودم را به خاطر واکنش تندی که نشان داده بودم سرزنش می کردم و وظيفه خود دانستم که
اين شکاف شخصيتی ای که خود مسببش بودم را ترميم کنم پس کنارش روی تخت نشستم
ولی قبل از آنکه يک کلمه حرف بزنم يکباره بغض ليزا شکست و با صدای بلند زير گريه زد
و من مبھوت از غليان احساسات دخترانه برای مدتی تنھا توانستم تماشايش کنم .
باالخره خودم را مجبور به حرکت کردم و در حالی که سعی داشتم از ران ھای برھنه اش دور
بمانم دستم را دور بدنش حلقه کنم
" چرا چنين فکری می کنی ؟ تو واقعا خوشگل ھستی "
حقيقت را گفته بودم اگر دختران زيبا را به سه دسته با نمک دوست داشتنی و عروسکی
شکل تقسيم می کرديم ليزا جز دسته سوم بود که زيباييشان عشق مردھا را جلب نمی کردند
بلکه ھوس آنھا را بر می انگيختند .
ليزا خودش را در آغوش من رھا کرد و با آه و ناله گفت
" اگر واقعا اينطور بود من رو رد نمی کردی "
بدن گرم و انسانی ليزا برايم نا آشنا و غريب بود ولی مانند عطر خوشبويی که به خود زده
بود برايم خوشايند بود .
به خودم نھيب زدم و روی چھره زيبا و دوست داشتنی ناتسو تمرکز کردم حتی ياداوری
نامش کافی بود تا بدانم حاضر نيستم حتی يک تار موی ناتسوکو را با ھزاران ليزا و امسال
او عوض کنم  .اندکی او را از خودم جدا کردم
" ليزا تو چرا اينقدر اصرار داری که زيبايی خودت رو با تمايالت من بسنجی ؟ مگه من کی
ھستم ؟ مطمئنم دختری به خوشکلی تو حتما ھواخواه ھای زيادی داره "
ھمچنان که اصرار داشت آب بينی اش را روی لباس من پاک کند خودش را محکم نگه داشت
" تو فرق داری  .تو قدرتمند ترين مرد دنيا ھستی "
نتوانستم جلوی خودم را بگيرم و از اين ذھنيت بچه گانه اش خنده ام گرفت .ليزا سرش را از
روی سينه ام برداشت ولی ھمينکه متوجه شدم لب ھايش در حال غنچه شدن ھستند گلويم را
صاف کردم و سر پا ايستادم
" ليزا می خوام يه واقعيتی رو بھت بگم  .راستش رو بخوای اگر يک ماه پيش تو رو می
ديدم به بزرگترين آرزوی زندگيم تبديل ميشدی "
البته که دروغ می گفتم ولی به نظرم اين حرف برای خالص شدن از دست ليزا بدون آنکه
قلبش را بشکنم يا به ناتسو خيانت کنم کارساز بود  .ليزا سردرگم صورتم را بررسی کرد
" متوجه نمی شم  .مگه ماه پيش با االن چه فرقی داره ؟ "
آھی نمايشی کشيدم
" آخه من سه ھفته پيش با يک دختر شرقی ازدواج کردم "
اين يکی را راست گفتم  .مراسم ازدواج من و ناتسو تنھا با حضور ھانيه سميرا و دخترش
مينا آمونا و دوست پسر جديدش که اسم سختی داشت و ھمچنين مشايخ برگذار شد و خود
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مشايخ ھم ما را به عقد ھم در آورد .ھرچند به احترام مرگ آرش و مھتاب ھيچ جشنی در کار
نبود ولی آن شب و روز بعد از آن خاطره انگيزترين خاطرات زندگيم رقم خورد .
ليزا دلسوزانه گفت
" اوه عزيز بيچاره ام  .تو مجبور نيستی به يک ازدواج سياسی پايبند باشی "
تاکيد کنان گفتم
" سياسی نبود ازدواج ما کامال از روی عالقه بود "
آه کشيد
" دير شده  .ديگه از دست رفتی "
اشک ھايش را از روی صورتش پاک کرد و سر پا ايستاد
" متاسفم که وقتتون رو گرفتم آقای رامين "
تعارف کردم
" مشکلی نيست "
ليزا راه خروج را در پيش گرفت ولی قبل از آنکه در را پشت سرش ببندد دوباره برگشت
" شامتون رو ھمينجا می خوريد يا ترجيح می ديد اون رو به سالن مخصوص ببرم ؟ "
" ممنون ترجيح می دم ھمينجا بخورم "
ھمينکه ليزا با شانه ھای فرو افتاده بيرون رفت دنی پشت سرش وارد اتاق شد و در حالی که
لبخند پھنی به صورت داشت چشمک اغراق آميزی زد
" خوشکل بود "
جام سلطنتی ای را که ليزا برايم آورده بود ال جرعه سر کشيدم و وقتی طعم دلچسبش روی
زبانم آمد از اينکه تمامش را يکباره خورده بودم پشيمان شدم .
" تازه چه خبر ؟ "
لبخند دنی روی صورتش خشکيد
" قتل "
بالفاصله از روی عادت گفتم
" باز ھم ؟ اينبار نوبت کی بوده ؟ "
سر تکان داد
" يک نفر نبوده  .در واقع اينبار با يک قتل عام طرف ھستيم "
حدس زدم
" دوتا گروه که با ھم درگير شدن ؟ نفھميدی سر چی ؟ "
آه کشيد
" راستش دوتا گروه ھم نبودن "
" منفجرشون کردن ؟ "
وقتی به نشانه منفی سر تکان داد با اوقات تلخی برگشتم و روی تخت نشستم
" اينقدر تلگرافی حرف نزن دنيل  .درست و کامل تعريف کن چی شده "
" ديشب جشن ازدواج دوتا از ھمنوعانمون بوده  .توی يکی از ويالھای خارج از شھر با
سی و چھار مھمان جشن رو برگزار می کنن "
صدای دنی با حالتی عصبی لرزيد
" و بعد ھمه مردن  .ھيچ شاھدی وجود نداره بھشون حمله شده ولی ھيچکس نمی تونه
حدس بزنه چه اتفاقی براشون افتاده "
احساس دلپيچه و ضعف می کردم سی و شش خوناشام جان سخت کشته شده بودند آن ھم
بدون ھيچ دليل و مدرکی
" تو چه حدس می زنی دنی ؟ از زخم ھايی که برداشتن نمی شه فھميد چه باليی سرشون
اومده ؟ "
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متفکرانه گفت
" کار انسان ھا نمی تونسته باشه برای کشتن و تکه تکه کردن اين ھمه خوناشام بالغ يک
لشکر انسان الزم ھست و حد اقل چند تاشون بايد کشته می شدن ولی اونجا فقط جنازه
خوناشام ھا پيدا شده  ....شايد گرگينه ھا "
پرسيدم
" شايد ؟ اگه کار گرگينه ھا باشه باالخره ردی از خودشون به جا گذاشتن احتمالش ھست که
جنازه ھاشون رو با خودشون برده باشن ولی به ھر حال يک رد پا رد خون يا موی بدنشون
بايد باقی مونده باشه "
" اطالعات من در ھمين حد ھست رامين  .بيشتر از اين چيزی نمی دانم اف بی آی به شدت
جريان قتل رو پوشش داده و به ھيچ عنوان به ما اجازه دخالت نميده و ھيچ جزئياتی در
اختيارمون قرار نمی دھند"
در حالی که برای دليل اين مخفی کاری انسان ھا نگران شده و به دنبال دليلی برای اين
کارشان می گشتم زمزمه کردم
"پس اف بی آی ھم به ليست مشکالتمون اضافه شد ؟ اونا ديگه چرا ؟ اونھا که از موجوديت
ما اطالع دارند "
دنی تاکيد کرد
" فقط رده ھای بااليی "
حق با او بود  .با وجود اينکه در کاغذ برای فعاليت ھای ما حريم مشخص شده بود ولی در
واقعيت جز ھمان کسانی که اين کاغذ ھا را مھر و امضا می کردند رده ھای پايين تر حتی از
وجود تشکلی مثل ما بی اطالع بودند
" کجا اين اتفاق افتاده ؟ "
" ھمينجا بيخ گوشمون  ...نيويورک "
برای چندمين بار با حرف دنی غافلگير شده بودم سی و شش قتل در يک روز و يک زمان
آن ھم در شھری که مرکز سياسی و پايگاھی امن برای خوناشام ھای تمام دنيا شناخته ميشد.
در حالی که سعی می کردم افکارم را سر و سامان دھم و رابطه ای بين اين اتفاقات پيدا کنم
گفتم
" من بايد چندتا تماس بگيرم  .تو ھم برو ببين می تونی اطالعات بيشتری به دست بياری يا
نه  .سعی کن با تمام دوستانمان در اف بی آی تماس بگيری "
وقتی دنيل از اتاق بيرون رفت و در را پشت سرش به ھم کوبيد تصميمم را برای اولين تماس
گرفتم ولی ھمينکه خواستم سر پا بايستم بدنم از خواسته ام پيروی نکرد و به سختی زمين
خوردم تقال کردم تا سر پا شوم ولی ھرچه بيشتر تالش می کردم ماھيچه ھای بدنم کمتر
واکنش نشان می دادند و به سرعت تمام بدنم به استثنای دستھا فلج شد .
نمی دانستم چه اتفاقی برايم افتاده و به شدت پريشان شده بودم بی آنکه دست خودم باشد
تصوير خودم را مجسم می کردم که فلج روی ويلچر افتاده ام و ناتسو از من مراقبت می کند .
از ترس چيزی که برای آينده ام متصور شده بودم اينبار شديدتر از قبل شروع به تقال کردم .
سر و گردنم با وجودی که بسيار شل شده بودند ولی باز ھم می توانستم آن را کنترل کنم و
دستھايم از بازو تا انگشت ھا کامال در اختيار خودم بودند و دليلش به احتمال زياد نيش
مارھای شيطانی ای بود که از ھمان زمانی که گازم گرفته بودند پوست دست ھايم را به شکل
غير قابل توضيحی غير قابل نفوظ شده بودند .
در ھمان حال رگبار در زدن ليزا بلند شد ھيچوقت از شنيدن اين صدا خوشحال نشده بودم
ولی حاال قضيه فرق می کرد .
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اول از ھمه دست از تقال برداشتم تا کسی که مرا قويترين مرد دنيا می پنداشت بيشتر از آن
که الزم بود تحقير شدنم را نبيند
" بيا داخل ليزا "
ليزا وارد شد ولی چند ثانيه ای طول کشيد تا مرا پيدا کند ھمينکه مرا ديد چشم ھايش گرد
شدند
" آقای رامين چرا روی زمين خوابيديد ؟ "
گلويم را صاف کردم و سعی کردم بر عکس آشوبی که در دلم برپا بود خودم را خونسرد
نشان بدھم
" چيزی نيست ليزا نمی دونم چرا بدنم کرخت شده "
دھان ليزا اندکی باز ماند و بعد از چند لحظه گفت
" اين ھم يکی از اتفاق ھايی ھست که برای خوناشام ھا ميفته ؟ "
" چی ؟ البته که نه "
اخم کرد
" دقيقا چه اتفاقی براتون افتاده ؟ بايد يه پزشک خبر کنم ؟ "
سرم را تا جايی که می توانستم تکان دادم
" نه الزم نيست حد اقل نه پزشک انسان ھا  .لطفا دنيل  ...منظورم آقای مونرو رو خبر کن و
بگو بدنم فلج شده و ازش بخواه با شخصی به نام آمونا تماس بگيره "
با گيجی پرسيد
" منظورت از فلج شدن چيه ؟ يعنی نمی تونی راه بری ؟ "
سعی کردم شبيه يک جنتلمن فلج شده آھی ھاکی از نارضايتی بکشم
" نه ليزا ھمه بدنم فلج شده  .يه جورايی نمی تونم تکون بخورم حاال لطفا برو و دنيل رو
خبر کن "
ليزا آه عميقی کشيد
" باالخره اثر کرد  ...چند روز ھست که دارم انواع سموم رو به خوردت ميدم ولی ھيچ کدوم
روی بدن لعنتی تو تاثيری نداشت تا اينکه باالخره امروز ذرات نقره توی خون ريختم "
ضربه ای از شوک وجودم را در بر گرفت ليزا روی بدنم خم شد و مستقيم در چشم ھايم نگاه
کرد
" باالخره وقتش رسيده زالوی کثيف  .وقتشه به زندگی نکبت بارت خاتمه بدم "
بدون آنکه دست خودم باشد با صدای بلند گفتم
" فقط به خاطر اينکه ترتيبت رو ندادم می خوای من رو بکشی ؟ "
ليزا از ميدان ديدم خارج شد و بعد از چند لحظه صدای قفل شدن در را شنيدم
"بی خودی سر و صدا نکن اين ھتل ھا ضد جاسوسی وعايق ھای شديد صدا ھستند "
اصال درک نمی کردم که يک خدمتکار ھتل چگونه می تواند يکباره به يک قاتل تبديل شود
مگر آنکه او از ابتدا برای اين کار نقشه داشته که اين نمی توانست جالب باشد ولی اگر در
صد اميدی بود که او تنھا با يک شکاف شخصيتی روبرو شده است برای مردی در شرايط و
وضعيت من يک چاره باقی می ماند
" ليزا ؟  ...عزيزم ؟ "
خودم ھم از صدايم حالم به ھم می خورد ولی وقتی توجھش را ديدم تصميم گرفتم ادامه دھم
" من ھم از وقتی که واسه بار اول ديدمت دلم می خواست بھت عالقه ام رو ابراز کنم "
يکی از ابروھايش باالرفت و تمسخر در چشم ھايش موج برداشت به سرعت نقشه عاشق
پيشه را عوض کردم و بلوف زدم
" ولی نمی تونستم بھت نزديک بشم آخه اينجا پر از دوربين ھای مخفی لعنتی ھست "
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بلوف کاملی نبود ولی حداقل می توانست برايم کمی زمان بخرد ھر چند آن ھم کار نکرد چون
ليزا چيزی از زير پيشبندش بيرون آورد که به نظر يک خودکار معمولی بود ولی می دانستم
که وسيله ای ضد جاسوسی است که ھر دوربينی را در فاصله چند متری مختل می کند
اميد احمقانه ام نا اميد شد .اين ھرزه يک حرفه ای بود.
" حيف شد می خواستم شماره ام رو بھت بدم "
نيشخند زد
" مزه نريز آقا پسر "
لبخندش خيلی زود محو شد و در عوض چھره اش را نفرت پر کرد
" تو جنازه رقت انگيز و بوگندو چی با خودت فکر کردی؟ می دونی االن چکار می کردم ؟
داشتم لباس ھايی که با بدن چندش تو کثيف شده بودن رو دور می انداختم زالوی عوضی
فکر کردی من جذب تو شدم ؟ خيلی خودت رو دست باال گرفتی  .حتی وقتی فکرش رو می
کنم تمام بدنم مور مور ميشه "
ليزا در حالی که با جمالت زيبايش اعتماد به نفسی که ساعتی قبل به من داده بود را با
خشونت پس می گرفت .با يک چاقوی نقره باالی سرم ظاھر شد
" البته اين دليل مرگت نيست .جک و جونورھايی مثل تو توی دنيا زياده تو بايد بميری چون
ھمسرم اين رو می خواد  .چون تو تنھا زالويی ھستی که برای عشق من مشکل ساز ھست
 ...مھلک ترين سم ھا رو با اسامی احمقانه به خوردت دادم و توی بيشعور حتی شک ھم
نکردی در نتيجه حماقتت حقت ھست که بميری دلم می خواست با سمومی که به خوردت دادم
از پا در بيای ولی ھمين ھم خوبه فقط کثيف کاريش بيشتر ھست "
تازه متوجه ميشدم که ليزا اصال زيبا نيست و حاال که نقابش را از صورت برداشته بود بعد از
شراره تبديل به زشت ترين خوشکلی که تا به حال ديده بودم شده بود  .خوشبختانه ليزا نمی
دانست دست ھايم را می توانم حرکت دھم و اين شانس را داشتم که خودم را نجات دھم ھر
چند دست ھايم از بازو به پايين حرکت می کردند و کتفم را نمی توانستم حرکت بدھم ولی در
ھر حال می توانستم تا حدی از خودم دفاع کنم .
البته شانس ديگری ھم بود که نمی خواستم آن را از دست بدھم و آن ھم وقت کشی بود اگر
می توانستم آنقدر او را سرگرم کنم تا سر و کله دنيل پيدا شود  ...بايد شانسم را امتحان می
کردم
"من نمی خوام به ھيچکس آسيب برسونم  .اصال اين ھمسرت کی ھست ؟"
چاقو را در دستش چرخاند
" فعال نمی خوای آسيب بزنی ولی در آينده اينکار رو خواھی کرد من نمی تونم بايستم و
ببينم يک تھديد برای عشقم آزادانه برای خودش راه بره و توی دنيای زنده ھا ول بگرده .
ھر کسی رو که برای عشقم تھديد به حساب بياد تکه تکه می کنم "
وقتی اين را می گفت صورتش حالت عجيبی داشت کامال معلوم بود که ترديد دارد و چيزی او
را آزار می دھد
" ليزا تو آدم کش نيستی  .لطفا چاقو رو بزار کنار و اجازه بده با ھم حرف بزنيم  .بھت قول
می دم که نمی خوام به ھيچکس آسيب بزنم "
نگاھش پر از خشم شد
"درسته من آدم کش نيستم ولی حيوونی مثل تو رو بدون ھيچ ترديدی می کشم تو نمی تونی
به کسی آسيب بزنی نه از اين به بعد "
ليزا جلو آمد مشخصا ترديدش را کنار گذاشته بود شانس ھايم را از دست داده بودم .حال
تنھا می توانستم به دست ھايم اتکا کنم  .در دل دعا می کردم قبل از آنکه تيغه نقره را در بدنم
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فرو کند آنقدر نزديک شده باشد تا بتوانم جلويش را بگيرم اگر ليزا تصميم می گرفت چاقو را
در پاھا يا شکمم فرو کند خيلی زود بی ھوش می شدم و کارم تمام بود .
خوشبختانه ليزا سينه ام را نشانه گرفته بود چاقو باال رفت و درست به سمت قلبم پايين آمد
به سرعت واکنش نشان دادم ولی ھيجان زده گی باعث شد عجله کرده و در زمانبندی اشتباه
کنم و به جای مچ دست ليزا تيغه نقره ای چاقو را گرفتم
فکر کردم ھمه چيز تمام شده است ولی جالب آنکه ھيچ اتفاقی برای دست ھايم نيفتاد نه
سوزشی و نه از ھوش رفتنی اين ھم بايد يکی از موھبت ھای دست ھايم باشد که نه تنھا
نفوظ نا پذير بودند حال می دانستم که در برابر نقره ھم مقاوم ھستند انگار آن نيش ھای
شيطانی آنقدر ھا ھم بد نبودند .
ليزا که انتظار ھيچ حرکتی را از من نداشت چاقو از دستش رھا شد و تعادلش را از دست داد
 .حتی الزم نشد با دست ديگرم او را بگيرم و به سمت خودم بکشم چون خودش روی من
افتاد
با ھر دو دست موھايش را گرفتم ليزا جيغ کشيد و دست و پا زنان می خواست خودش را از
من جدا کند ولی قبل از آنکه موفق شود با سريعترين حرکتی که با وجود محدوديت ھايی که
داشتم در توانم بود سرش را چرخاندم صدای شکستن مھره ھای گردن ليزا ھمراه با خفه
شدن جيغش بلند شد و بدن شل شده اش روی من افتاد  .يک انسان ديگر را ھم کشته بودم
يک دختر ضعيف را ولی متعجب بودم که به ھيچ وجه احساس ناراحتی نمی کردم بلکه
برعکس از کار خودم راضی ھم بودم .
***
در حالی که پيتر اولسن و دنيل برای نگاه داشتن بدنم به من کمک می کردند آمونا انگشتش
را در دھانم فرو کرد و يک ثانيه بعد در حال باال آوردن بودم  .ھمينکه نفسم سر جايش آمد
گفتم
" خدا رو شکر که اين اطراف بودی "
لبخند زد
" زياد خوشحال نباش االن حالت بھتر ميشه ولی نه کامال  .بايد غذای انسان ھا رو بخوری
تا باقيمانده نقره از طريق مدفوع خارج بشه  .البته نه ھر غذايی رو  ...به ھر حال مدت
ھاست که دستگاه گوارشی ات به صورت کامل کار نکرده و روده بزرگت تنبل و حساس شده
يک زخم کوچک ھم ميتونه حسابی دردسر ساز بشه .در ضمن اومدن من به نيويورک اتفاقی
نبود می خواستم باھات حرف بزنم "
در حالی که از تصور اينکه ممکن است نقره به آن قسمت از بدنم فرو برود وحشتزده شده
بودم پرسيدم
" مگه ما ھم ميتونيم غذا بخوريم؟ "
به سادگی گفت
" البته "
توضيح دادم
"بعد از تبديل شدنم ھر غذايی که می خوردم رو باال می آوردم "
اينبار آمونا صبورانه برايم توضيح داد
" مطمئن ھستم در مورد يکی دو روز اول بعد از تبديل شدنت داری صحبت می کنی .اون
موقع بدنت در حال تغيير و تحول ھای اساسی بوده و معده ات تاب تحمل چيزی جز خون رو
نداشته  .مطمئنا االن ھم اگر بخوای چيزی بخوری برات لذت بخش نخواھد بود چون پرزھای
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چشايی ما ديگه اين چيزھا رو به عنوان غذا نميشناسه معنای شور شيرين تلخ و ترش ھم
برای ما عوض شده تا به حال بعد از تبديل شدنت شکر يا نمک خوردی ؟ "
به دنی و پيتر که آنھا ھم معلوم بود بار اولشان ھست چنين چيزی می شنوند نگاه کردم و
جواب منفب دادم ولی ظاھرا آمونا يکباره تصميمش را عوض کرد و به جای آن سريع گفت
" به ھر حال االن ديگه ميتونی ھر از گاھی چيزی بخوری  .البته برای خوناشام ھای مرد
ھيچ نيازی نيست ولی در بعضی موارد " ....
منظورش را از خوناشام ھای مرد نفھميدم ولی در مورد بعضی موارد می دانستم که در مورد
سری ترين رازی که بين من ناتسو ھانيه و او بود اشاره می کند رازی آنقدر خطرناک که
آمونا اصرار داشت آن را حتی به دوست مورد اعتمادمان سميرا ھم نگوييم .آمونا وقتی
متوجه شد منظورش را فھميده ام ادامه داد
" به مرور زمان ديواره روده ھا به خاطر بی کاری کم کم حساس و حساس تر ميشن و اگر
ھمينطور ادامه پيدا کنه راھشون بسته ميشه و کم کم به ھم می چسبند "
پيتر طوری که انگار از از يک راز ترسناک پرده بداری می کند گفت
" دکتر  ...داری ميگی من ديگه ھيچوقت نميتونم برينم ؟  ...يعنی  ...االن  ...بسته شده "
آمونا چشم ھايش را از روی کالفگی در کاسه چرخاند و دستور داد
" خيلی خوب ديگه پسرا تا شما بريد کونتون رو چک کنيد من و رامين ھم بايد کمی صحبت
کنيم  .لطفا تنھامون بگذاريد و تا صداتون نکردم نيايد "
پيتر اولسن که يک باديگارد حرفه ای بود و بعد از ماجرايم با ليزا فرا خوانده شده بود با
ترديد به من نگاه کرد تا جايی که می توانستم سر تکان دادم
" مشکلی نيست "
صدای پيتر را می شنيدم که زير لب غر می زد
" طوری باھامون حرف می زنه که انگار ما بچه ھستيم و خودش يه پيرزن ھزارسالست"
بعد از آنکه تنھا شديم آمونا گفت
"دليل اومدنم به نيويورک اين ھست که در مورد چيزی که نا مطمئن بودم مطمئن شدم "
قبل از آنکه چيزی بپرسم دستش را به نشانه سکوت باال آورد
" وقتی برای حضور در جشن ازدواجت به ايران آمده بوديم تمام اتفاقاتی که برای شما افتاده
بود رو از زبان ناتسو و ھانيه شنيدم و متوجه شدم که چيزی درست نيست ولی چون مطمئن
نبودم بايد اول تحقيق می کردم .دنبال کتابی می گشتم که پسر تاردلی با مطالعه اون توانسته
بود اتحاد ھفتگانه اش رو تشکيل بده و باالخره ھم پيدايش کردم"
آمونا بعد از اندکی مکث ادامه داد
" با مطالعه اون کتاب لعنتی مطمئن شدم که حدسم درست بوده  .ھفت نفری که توی اتحاد
شرکت می کنند بايد خيلی خاص باشن يا اينکه با يک اشتباه ھمگی می ميرن "
دستش را طوری که انگار بخواھد جلوی سوال پرسيدن مرا بگيرد باال آورد
" قبل از اينکه در مورد پل مورتيس بپرسی ھم بايد بگم آره اون ھم خاصيت ھای خودش رو
داشت و در واقع مغز خالی اش برای يک مھره مناسب بودن کافی بود ولی يکی از شرکت
کنندگان مطمئنا نمی تونست مھره مناسبی باشه "
در واقع من اصال به پل مورتيس فکر ھم نکرده بودم ولی به روی خودم نياوردم و با وجودی
که ھنوز متوجه منظور نميشدم ولی طوری قيافه گرفتم که انگار منتظر ھستم بيشتر توضيح
دھد
" ادامه بده "
آمونه سرش را به صورتم نزديک کرد
" چوپاکابرا ھرگز نمی تونه يکی از مھره ھای اتحاد ھفت گانه باشه "
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با درک حرفی که آمونا زده بود چنان ترسی به جانم افتاد که مدت ھا احساس نکرده بودم .
يکی از اعضای اتحاد شيطانی دينو ھنوز برای خودش ول می چرخيد ؟
" تو مطمئنی ؟ "
آمونا آه کشيد
" کاش نبودم ولی آره  .شما نفر ھفتم رو جا انداختيد "
بھانه آوردم
" ولی من چوپاکابرا رو ديدم مثل تمام کسانی که توی اون اتحاد دخيل بودن اون ھم تغيير
کرده بود "
آمونا سر تکان داد
" خودت رو گول نزن رامين  .چوپاکابراھا محصول يک تغيير زنتيکی ھستند سگ کانگورو
روباه گرگ من تمام اين جانوران را در غالب چوپاکابرا ديده ام و نزديک به ھزار سال ھست
که روی بدن جانوران انسان ھا گرگينه ھا خوناشام ھا مطالعه می کنم اون موجود فقط جھش
يافته بود به نظر تو يک موجود مثل چوپاکابرا می تونه توی ديوارھای غار تخم گذاری کنه ؟
و به نظرت اون جانور می تونه ورد بخونه ؟ "
نا اميدانه سر تکان دادم  .ھنوز کابوس به پايان نرسيده بود ؟ ظاھرا آمونا با مطالعه چھره ام
متوجه استيصال درونم شده بود
" گوش کن رامين  .می خوام بدونی که به ھيچ وجه تو رو توی اين قضيه تنھا نمی گذارم.
من چھره و حتی اسم برادرھايم را فراموش کرده بودم ولی با ديدن تو ھمه چيز رو به ياد
آوردم مخصوصا برادر کوچکم رو که خودم بزرگش کردم و در يک جنگ احمقانه از دست
دادمش  .رامين من به تناسخ اعتقاد دارم و آرزو دارم روح برادم در وجود تو باشه "...
آمونا کنارم روی تخت نشست و ادامه داد
" نگرانت ھستم رامين  ...نمی خوام برادرم رو دوباره از دست بدم  .مواظب باش  ...مواظب
ھمه چيز و ھمه کسانی که اطرافت ھستند  .شايد بد بينی بھترين سالح تو باشه  .قلب
مھربانت رو مھار کن اين کار رو به خاطر خواھری که در يکی از زندگی ھای گذشته ات تو
را بيشتر از جانش دوست داشت انجام بده و زنده بمون "
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فصل دوم
واقعيتی که آمونا کف دستم گذاشت مرا ترسانده بود ولی دلگرمی پس از آن حسی از اطمينان
به من می داد  .يک خواھر بزرگتر در واقع ھزارسال بزرگتر خواھری که می تواند مادر...
مادر بزرگ جد و آبا و اجدادم باشد  .برای اولين بار پس از مرگ پدربزرگم جای خالی اش را
احساس نمی کردم  .حال من يک پشتيبان با تجربه ای باستانی داشتم که می توانستم به او
تکيه کنم .
در حالی که دنيل جعبه به دست وارد اتاق می شد با کرختی سر جايم نشستم
" حالت چطوره ؟ "
" فکر کنم يه بار ديگه برم دستشويی کامال سرپا ميشم توی اين جعبه چيه ؟"
جعبه را جلويم باز کرد
" وسايل و لباس ھای ليزا "
با تعجب پرسيدم
"ديگه چرا شورتش رو آوردی "
نيشخند زد
" اتفاقا اون از ھمه مھم تره با توجه به اينکه يک جفت داشته بايد اميدوار باشيم روی بدن
و لباس ھاش رد پايی از کسی که می خواد تو زنده نباشی داشته باشيم  .ميتونيم بفھميم از
چه گونه ای ھست يا حتی توی بانک اطالعات زنتيک طرف رو پيدا کنيم "
جعبه را کنار زدم
" نيازی به اين ھا نيست کافيه رزومه اون رو چک کنيد يا موبايلش رو يا تماس ھايی که از
ھتل گرفته يا خيلی چيزای ديگه که از شورت بھتر باشن "
سر تکان داد
" دقيقا به خاطر ھمينه که اين آزمايشات رو الزم دارم دختره ھيچی از خودش به جا نگذاشته
 .اصال خدمتکار ھتل نبوده و با يک پاسپورت جعلی به اسم ليزا سوان اتاق آخر راھرو رو
اجاره کرده  .نه موبايلی نه تلفنی نه نامه و نوشته ای  ...فقط شورت "
ناباورانه به او خيره شدم
" چطور ممکنه ؟ "
" زرنگ تر از چيزی بود که نشون می داد "
تصميم گرفتم فعل موضوع ليزارا کنار بگذارم
" از نماينده آمريکايمون چه خبر ؟ "
اخم کرد
" ھمون تکه يخ رو ميگی ؟ "
" نمی دونم منظورت چيه من که نميشناسمش "
" باھاش آشنا ميشی  .اميدوارم ارتباطاتش به ما کمک کنه "
*******
پيتر دوشادوش من طوری که انگار ھر لحظه آماده ھست دخل ھر کسی را بياورد
حرکت می کرد ولی اين کارش باعث می شد در مقابل ھيکل عضالنی و قد چون برج
او احساس کوچکی و بی دست و پايی کنم  .دومين ھمراھم دختر دورگه آمريکايی و
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عرب بود که اصال او را نمی شناختم و به اصرار پيتر او را با خود ھمراه کرده بوديم
.
لينا محمود با اندام و چھره جذابش تمام چشم ھا را به سمت خود سوق می داد و می
توانستم حسادت را در چشم بيشتر زنھايی که از کنارش می گذشتند ببينم .
در پرونده اش خوانده بودم قھرمان فول کنتاکت ارتش ھای دنيا و يک تک تير انداز
موفق بوده که بعد از يک سال به خاطر اعمال خشونت در برابر فرمانده اش از
ارتش اخراج شده بود در اظھاراتش ذکر کرده بود که فرمانده اش قصد تجاوز به او
را داشته ولی بعد از آنکه ادعايش ثابت نشد دادگاه نظامی رای به پرداخت جريمه و
اخراجش داد .لينا بر خالف پيتر بسيار بی خيال و خندان نشان می داد و به راحتی
زير قھقھه می زد ولی احترامی که در چھره پيتر نسبت به ھمتای مونثش می ديدم
برايم کافی بود تا بدانم که لينا خيلی بيشتر از آن چيزی ھست که نشان می دھد  .لينا
ھمانطور که آدامس باد کرده اش را می ترکاند با سر اشاره کرد
" اوناھاش داره مياد "
نفر اول گونه ھای غير انسانی در آمريکا گرگينه ای مونث با موھای بلوند کوتاه و
مردانه بود که صورتی بدون آرايش و اخمو داشت و کت و دامن اداری پوشيده بود .
پترسون با چھره بی حالتش نگاھی سريع به گروه استقبال کننده اش انداخت و پيش
آمد  .انتظار داشتم وکيل پايه يک دادگستری و سياستمدار با نفوظ و حامی ما در
آمريکا مسن تر از اين زن سی و ھشت نه ساله باشد
ظاھرا پيتر حرکت ھمراه با مرا فراموش کرده بود و جلوتر از من و لينا تقريبا به
سمت ھمکار گرگينه ام شيرجه رفت  .مرد بزرگ با دستپاچگی جلوی پترسون ايستاد
و سالم کرد  .پترسون با اخم سر تا پای محافظم را چک کرد
" آقای ردمر ؟ "
تصحيح کردم
"در واقع رادمھر  ...من ھستم "
پترسون باديگارد را با دست دراز شده اش ناديده گرفت و به سمت من آمد
" انتظار داشتم مسن تر باشيد  ...سوزان پترسون "
دست دادم
" از ديدنتون خوشوقتم  .راستش من ھم ھمين انتظار رو در مورد شما داشتم "
پترسون نگاھی به سر تا پای لينا انداخت و چشم ھايش اندکی روی حلقه نافش
متوقف شد و سری از تاسف تکان داد ولی وقتی لينا نيشخندی بزرگ نثارش کرد
تصميم گرفت مثل پيتر از او ھم چشم بپوشد  .در راه پارکينگ پرسيدم
" شما از اتفاقی که افتاده خبر داريد ؟ "
به سردی جواب داد
" البته که خبر دارم  .شغل من ھمين ھست "
" به چيزی ھم رسيديد ؟ "
به شکل نا محسوسی اخمش عميقتر شد
" اونا اجازه نميدن از موضوع سر در بياريم ولی از طريق روابطم در سی آی ای
فھميدم اونھا يک نفر رو دستگير کردن "
سر جايم ايستادم و بقيه ھم متوقف شدند .افکاری که در سرم می پيچيد را بيشتر به
زبان آوردم
" يه نفر ؟ قاتل اون ھمه خوناشام ؟ اين عادی نيست اون بايد نفر ھفتم اتحاد باشه "
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لب ھای پترسن چروک خورد
" شخصی که دستگير شده يک انسان ھست در ضمن من نگفتم که يک نفر اين کار
رو انجام داده "
نفس راحتی کشيدم پترسون يک قدم جلو آمد
" منظورتون از نفر ھفتم چی بود "
دوباره نفسم گرفت ھنوز آماده نبودم در اين وضعيت مکافات جديدمان را معرفی کنم
مخصوصا که دنيل بعد از شنيدن قضايا اصرار داشت به ھيچ وجه خبر را لو ندھم و
دليل آورده بود که در حال حاضر به اندازه کافی مشکل داشتيم و خبر زنده بودن نفر
ھفتم می توانست ترس را در دل اشخاصی که به ما ايمان داشتند رخنه دھد
" چيزی نيست اين روزھا ذھنم خيلی درگير ھست "
پترسون که قانع نشده بود پافشاری کرد
اگر ھمه دانسته ھامون رو کنار ھم بزاريم اون موقع ھست که می تونيم اميدوار
باشيم از اين وضعيت خالص بشيم  .آقای رادمھر خوناشام ھا دارن می ميرن آيا
چيزی ھست که من بايد بدونم ؟ "
تسليم شدم ولی نه کامال
" مسلمه که شما بايد بدونيد ولی مطمئنا اينجا برای اين صحبت ھا جای خوبی
نيست"
بعد از چند ثانيه تنھا سری تکان داد و دوباره راه افتاديم  .پترسون توضيح داد
" اطالعاتمون در مورد شخص دستگير شده به انسان بودنش ختم ميشه ولی ھمين
ھم اطالعات کمی نيست در واقع با فھميدن اين موضوع می تونيم خيلی چيزھا
دستگيرمون ميشه"
دوست نداشتم به عنوان جايگاه شغلی ام خنگ به نظر بيايم پس ريسک کردم و تنھا
حدسم را به زبان آوردم
" فرشتگان جھنمی "
خوشبختانه تاييد کرد
" بله و اين يک سر نخ بزرگ ھست "
اعتراف کردم
" اشتباه کردم که اونھا رو دست کم گرفتم "
بدون ھيچ ھمدردی اين را ھم تاييد کرد
" البته که اشتباه کرديد "
در حالی که به ليموزين مشکی رنگ نزديک می شديم پيتر جلو دويد و قبل از راننده
در اتومبيل را برای پترسون باز کرد و پرسيد
" حاال اين فرشته ھای خوشکل کيا ھستن ؟  ...ببينم بال ھم دارند "
پترسون نه سوار شد و نه به مزه پرانی پيتر جواب داد  .در عوض با سو ضن گوشه
گوشه پارکينگ را زير نظر گرفت  .نمی توانستم مشکلی در اطرافمان ببينم ولی
ظاھرا خانوم سياستمدار با من موافق نبود  .پيتر خجالت زده و با شتاب مرا پوشش
داد البته طوری ايستاد که پترسون ھم در حيطه حافظتش باشد .
پترسون بعد از چند لحظه باالخره سوار شد و ھمينکه در بسته شد پرسيد
" چرا بايد تحت نظر باشيم آقای رادمھر ؟ "
دوباره به اطراف نگاھی انداختم و به سرعت گفتم
" از طرف ما نيستند "
پيتر به شيشه زد و به راننده دستور داد
" سريع راه بيفت و آماده باش اتومبيل رو ھم در حالت دفاعی تنظيم کن"
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اتومبيل را در حالت دفاعی قرار دھد ؟ اين حرف را از کجايش در آورده بود ؟ تقريبا
مطمئن بودم سواريمان متعلق به جيمز باند يا بتمن نبود و چنين خواصيت ھايی ھم
نداشت مرد گنده ديگر داشت زيادی خودش را برای گرگينه لوس می کرد
پيتر رويش را برگرگرداند و در حالی که نگاھش از من فراری بود از طرف راننده
اطمينان داد
" کارش رو بلده "
راننده از راه مارپچ پايين رفت و بدون آنکه منتظر مسئول پارکينگ بماند وارد
خيابان شديم  .پيتر که روبروی من نشسته بود به پشت سرم نگاھی انداخت و اخم
کرده دوباره شيشه را کوبيد
"مطمئنا داريم تعقيب ميشيم  .سريعا به مرکز اطالع بده و کاری کن از دستشون
خالص شيم "
پشت سرم را نگاه کردم  .البته ما تعقيب می شديم ولی به وسيله يک ستون بی انتھا
از اتوموبيل ھايی که پشتسرمان حرکت می کردند .پيتر که متوجه گيجی من شده بود
توضيح داد
" در حالت عادی راننده ھا سعی می کنن از ترافيک فرار کنن نه اينکه خودشون رو
بيشتر از قبل اسير ترافيک کنند "
متوجه شدم که لب ھای پترسون اندکی کشيده شد و پيتر اين را به عنوان لبخند تلقی
کرد و ذوق زده گفت
" االن ديگه بايد در مورد اين فرشته ھا توضيح بديد  .حق با خانوم پترسون ھست
البته در حال حاضر پای سياست در ميون نيست بلکه واسه محافظت از خودمون بايد
دانسته ھامون رو روی ھم بزاريم "
پيتر مشتاقانه منتظر پاسخ پترسون ماند ولی به جای او لينا در حالی که آرايش
خودش را در آينه کوچکی که در دست داشت چک می کرد با بی خيالی گفت
" يه مشت آشغال عوضی و نژادپرست که گرگينه ھا و خوناشام ھا رو مستحق
زندگی نمی دونن  ...يه گروه مخفی ھم به نام شکاچيان خوناشام دارن "
اتومبيل يکباره جھتش را تغيير داد و سرعت گرفت عمليات فرار از تعقيب کنندگان
شروع شده بود در حالی که کمربندم را می بستم پرسيدم
" اونھا رو کجا ميشه پيدا کرد ؟ "
پترسون دستش را درون کيفش برد و يک کارت کوچک به دستم داد .يک طرف
کارت چند عالمت از جمله پنتاگرام و صليب شکسته نازی ھا ديده ميشد و با خط
گوتيک و سرخ سه کلمه روی آن درج شده بود
انجمن فرشتگان جھنمی
کارت را برگردانده و طرف ديگرش را چک کردم ولی در اين سمت ھم چيزی
دستگيرم نشد تنھا چند کلمه عجيب و غريب و پايين تر از آن ھم کلمات رتبه دوم
درج شده بود  .کارت را به پترسون برگردانده و پرسيدم
" حاال معنی اين کلمات چی ھست ؟"
جواب داد
" اين کلمات رو تونستيم رمزگشايی کنيم و متوجه شديم که به يک آدرس اشاره
ميکنن ولی از اونجايی که ھيچ زمانی قيد نشده ميشه نتيجه گرفت که احتماال اين
آدرس يک مکان موقتی برای اجرای اعمال کثيفشون نيست "
پيتر پيتر مشتش را روی زانويش کوبيد و ھيجان زده گفت
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" پس گيرشون انداختيد ؟ اون آدرس يک مقر فرماندھی ھست درسته "
پترسون شانه باال انداخت
" ميتونه باشه ولی من از اون کلمه رتبه دوم زياد خوشم نمياد تا جايی که ميدونم
تنھا رتبه اول ھا حق دارند از اطالعات مھم با خبر باشند البته از اونجايی که رتبه
بندی بين فرشته ھا از يک تا ده ھست رتبه دوم نميتونه بی ارزش باشه"
در ھمين حين راننده از طريق ميکرفن اعالم کرد
" گمشون کرديم قربان "
نگاھی به چھره ھمراھانم انداختم و پرسيدم
" موافقيد يه سر به اين آدرس بزنيم ؟ "
لينا به سرعت جواب داد
" آره "
پيتر ھم تقريبا به ھمان سرعت نظرش را اعالم کرد
" البته که نه "
پترسون چند لحظه ای ساکت ماند و پس از آن شمرده شمرده گفت
" در واقع ھيچکدوم از مامورين ما اين آدرس رو به شکل فيزيکی مورد بررسی
قرار ندادند  .ما تازه اين آدرس رو پيدا کرديم و مامورامون ھنوز در حال کاوش در
مورد تاريخچه اون مکان و مالکينش در حال تحقيق ھستند  .به ھر حال اگر قرار بود
اين آدرس رو چک کنيم يکی از داوطلبين خودم بودم ولی در حال حاظر زياد مطمئن
نيستم "
نا اميدانه پرسيدم
" از چی مطمئن نيستی ؟ "
بدون تعارف جواب داد
" معلومه  ...از شما  ...اگر می خوايد امشب اونجا رو بررسی کنيم بايد قول بديد به
حرف من گوش کنيد و مثل حرفه ای ھا عمل کنيد  .ھر حماقتی از جانب شما می تونه
سر ھممون رو به باد بده و از اون بدتر جھنمی ھا رو از اين که مقرشون لو رفته
مطلع می کنه که باعث ميشه ھمنوعان ما شکست بدی رو تجربه کنن "
اينبار من به سرعت و قبل از بقيه گفتم
" ھرچی تو بگی "
لينا تنھا شانه ای باال انداخت و پيتر با وجودی که مشخصا از اين ماموريت ناراضی
بود ولی ظاھرا از ايده پيروی از پترسون خوشش آمده بود .
****
انتظار داشتم به منطقه ای متروک از شھر برويم ولی کامال در اشتباه بودم .
ابتدا فکر کردم مردمی که در آن صف طوالنی ايستاده اند انتظار ورود به يک سالن
کنسرت را می کشند ولی بعد معلوم شد که مقصد ما و آن ھا يکيست و مطمئنا اين
نمی توانست درست باشد و ھمينکه صدای ديوانه وار کوبيدن بر گيتار و درام را
شنيدم مطمئن شدم در حال رفتن به يک سالن کنسرت ھستيم حسابی توی ذوقم
خورده بود و ترشح ھرمون فضولی ام کامال قطع شد ولی ظاھرا پترسون چيزی را
ميديد که من متوجه آن نشده بودم و ھمچنان با اطمينان به راھش ادامه می داد و با
اعتماد به نفس از کنار صف طوالنی می گذشت  .قبل از آنکه به ورودی سالن برسيد
در گوشش پچ پچ کردم
" شما مطمئن ھستيد که آدرس رو درست اومديم ؟ من فکر می کنم که " ...
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پترسون بدون توجه به من جلو رفت و کارت انجمن را به دست يکی از نگھبانان
جلوی در داد مرد در حالی که چپ چپ به پيتر نگاه می کرد گفت
" اين کارت رتبه دو داره "...
پترسون با ھمان اعتماد به نفس طوری که انگار زير دستش را بازخاست می کند
گفت
" خوب که چی ؟ "
نگھبان کارت را باال گرفت و توضيح داد
" تمام کسانی که اين رتبه رو دارن می دونن که بايد از در مخصوص وارد بشن و
نيازی به ايستادن درون صف ندارند "
پترسون به سردی گفت
" ما توی صف نايستاديم و به تو ھم ربطی نداره که چرا می خوايم از اينجا وارد
بشيم پس دھنت رو ببند و ھيکلت رو از جلوی من کنار بکش "
نگاه يخ زده و خطرناک گرگينه مونث مرد را مجبور به حرکت کرد و کنار رفت بعد
از آنکه چند متری در راھروی طوالنی و بدون انشعاب حرکت کرديم از ميان جيغ
ھای مکرر خواننده صدای نگھبان را شنيدم که زمزمه می کرد
" سريال اين کارت رو چک کن ببين متعلق به کيه و مطمئن شو که اصل باشه "
چيزی که شنيدم را به بقيه ھم منتقل کردم ولی پترسون ھيچ عکس العملی نشان نداد
ولی پيتر برعکس او بود طوری که انگار دکمه اش را روشن کرده باشی باالخره
چشمش را از پترسون برداشت و کنارم آمد
" اين رو بگير "
با تعجب کلت براق و زينتی را در دستم سبک سنگين کردم
" تو چطور اين رو آوردی تو فرودگاه ؟ واسه يه باديگارد حرفه ای زيادی پر زرق
و برق نيست ؟ "
"در واقع سوال دومت جواب سوال اولت ھست و سوال اول ھم جواب سوال دوم .
جنسش طوری ھست که حسگرھا نمی تونن شناساييش کنند"
پترسون اخطار داد
" ازش استفاده نکنيد مگر اينکه مجبور باشيد  .بدون ھماھنگی ھيچ کاری نکنيد و
از ھمه مھمتر " ...
کيفش را باز کرد و تکه پارچه ھای سياه رنگی از آن بيرون کشيد و ھرکدام را به
يک نفر داد
" صورتتون رو بپوشونيد  ...آقای رادمھر توجه داشته باشيد که شما به ھيچ وجه
نبايد شناخته بشيد و اال تکه تکمون می کنن "
ظاھرا پترسون آمادگی آمدن به آن ساختمان را داشت او حتی از قبل می دانست که
ماسک زدن ما در آن مکان به ھيچ وجه غير عادی نخواھد بود در واقع تمام کسانی
که از ورودی می گذشتند قبل از ورود به راھرو شروع به بستن ماسک می کردند و
عجيب تر از آن اينکه تقريبا نود در صد ورودی ھا قسمتی يا تمام لباس ھايشان را از
تن بيرون آورده و تحويل مردی می دادند که لباس ھا به شکلی کامال مرتب را داخل
کمد ھای متعددی که پشت سرش بودند گذاشته و پالکی که شماره کمد روی آن حک
شده بود را آنھا تحويل می داد  .پشت سر مردی که جز ھمان ماسکی که روی
صورتش زده بود چيز ديگری به تن نداشت راه افتاديم تا اينکه به يک انشعاب
رسيديم يک در بزرگ که صدای ديوانه کننده موسيقی از پشت آن می آمد در يک و
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در طرف ديگر  ...ھيچ چيز  ...راھرويی که به سمت راست می رفت بعد از تقريبا ده
متر به بن بست می خورد
برای اولين بار ترديد را در چشم ھای گرگينه ديدم ولی ماندگار نبود و به سمت ما
برگشت ولی توجھش به لينا جلب شد که ھنوز نقاب پارچه ای سياه رنگ را
نپوشيده بود
" اينجا کسی رو بدون نقاب می بينی ؟ نقاب رو روی صورتت بکش " .
لينا نق زد
" من اين چيز رو روی سرم نمی کشم ترجيح می دم بميرم ولی آرايش سر و صورتم
رو خراب نکنم "
پترسون با بی خيالی طوری که انگار يک مسئله ساده را توضيج می دھد گفت
" اگه ترجيح می دی بميری و نقاب نزنی بھت قول می دم به خواسته ات می رسی .
اونھا کسانی رو که قوانين رو نمی دونن دوست ندارن و به چشم يک اشتباه می بينن
که بايد رفع کنن فقط لطف کن و دور از ما بايست "
لينا با عصبانيت از ميان دندان ھای به ھم چفت شده اش غريد
" ازت متنفرم "
ولی نقاب را روی سرش کشيد و موھای مجعد و پر پشتش را عقب راند تا از پشت
آنھا را ببندد
در ھمان لحظه در آھنين سالن کنسرت باز شد و صدای وحشت آور موسيقی مغزم را
شکافت و به زانو در آورد در حالی که مرد مستی که نقابی به چھره نداشت در را باز
کرده بود به زانو افتاده و باال می آورد ولی در بسته نشد و در عوض نقاب پوش ھا
به سرعت وارد سالن شدند .باعث ميشد کامال فلج بشوم حفاظ ھايی را که در مبارزه
با شراره ياد گرفته بودم در سرم وجود دارند را به سختی باال کشيدم ولی اين به
معنای آن بود که ديد سه بعدی ام را بسته بودم .پيتر خودش را ميان من و مرد مست
قرار داد و لينا کنارم زانو زد
" حالت خوبه ؟ "
دست ھايم را از روی گوش ھا برداشته و اطمينان دادم
" خوبم چيزی نيست حالم خوبه "
پيتر کمکم کرد سر پا بايستم
" مطمئنی ؟ بھتر نيست صبر کنيم دنی جيغ جيغو آھنگش رو تموم کنه ؟ "
" دنی ؟ "
" اون دنی رو نمی گم منظورم دنی کثيف ھست "
پيتر به در ورودی سالن اشاره کرد
" خواننده يک گروه متال مزخرف ھست فکر نمی کردم ھيچوقت کنسرت اين ياروھا
رو ببينم"
اندکی شقيقه ھايم را ماساژ دادم و غرغر کردم
" به موسيقی متال توھين نکن .دنی و گوروھش کريدل او فيلد رو می شناسم .اونھا
جز شاخه بلک ھستند و با وجود اينکه اونھام در سطح و سياق خودشون کارشون
خوب ھست باز ھم واسه من ھم اھميت ندارن و طرفدارشون نيستم ولی اين به کليت
موسيقی متال لطمه ای نميزنه  .با وجودی که طرفدار بلک متال نيستم ولی احترام
زيادی به گروه ھايی مثل ايمورتال و " ...
پترسون تقريبا جيغ کشيد
" اين مزخرفات چيه که در موردش بحث می کنيد ؟ ھيچکس قرار نيست به اون
کنسرت احمقانه بره "
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پترسون خروشان درون راھروی خالی و بن بست سمت راست پيچيد که ھيچ دری
نداشت ما ھم با ترديد ھمراھيش کرديم ھر چند تجربه ام از کنسرتی که بار قبل رفته
بودم نشان می داد ممکن است اين سالن ھم مانند سالنی که در بخارست ديده بودم
يک پوشش باشد ولی آن يکی حداقل دو نگھبان و دو در ورودی داشت ولی اينجا
ھيچ چيز جز ديوار نبود .لينا با صدای بلند خطاب به ما گفت
" البته ھيچ موسيقی ای جای ھيپ ھاپ رو نمی گيره "
مشخص بود که می خواھد اعصاب پترسون را به ھم بريزد مسلما من چنين تصميمی
نداشتم ولی نمی توانستم از موسيقی مورد عالقه ام ھم دفاع نکنم پس در گوش لينا
زمزمه کردم
" متال فقط موسيقی نيست يک فلسفه ھست يک نھضت يک " ...
با ديدن چشم ھای خشمگين پترسون که به آخر راھرو رسيده و جلوی ديوار ايستاده
بود ترجيح دادم دوباره حرفم را قطع کنم ولی در عوض لينا آھی طوالنی کشيد و
گرگينه را به سخره گرفت
" چی شد خانوم ھمه چيز دون ؟ انگاری ک..نت توی کاسه توالت گير کرده؟ "
در ھمان لحظه قسمتی از ديوار تکان خورد و شکافی بين ديوار ايجاد شد که بدنه
يک در چوبی را مشخص کرد دری که طوری با کاغذ ديواری راھرو ست شده بود که
تقريبا نامرئی و با ديوار يکی شده بود .نمی توانستم چھره دختر دو رگه را از پشت
نقابش ببينم ولی می توانستم حدس بزنم که چگونه است  .پترسون نگاه معنی داری
به لينا انداخت و گفت
" گوشه سقف يک دوربين کار گذاشتند که به کسايی که اون پشت ھستند می فھمونه
اشخاصی از رتبه ھای باال منتظر ھستند  .اين قسمت بسيار محافظت شده ھست و
تقريبا امکان نداره بشه سرشون کاله گذاشت " .
در حالی که پترسون صحبت می کرد در را باز کرده و در فاصله يک متر جلوتر با
يک در فلزی روبرو شديم که تنھا يک زائده کوچک بر آن بود .پترسون جلو رفت و
يک چشمی به درون سوراخی که وسط زائده وجود داشت نگاه کرد
با اضطراب گفتم
" داره شبکيه چشمت رو شناسايی می کنه ؟ اينطوری که می فھمن ما مھمان
ناخوانده ھستيم "
صدای تلق و تلوقی بلند شد و در کمال تعجب در باز شد  .پترسون که باالخره کمی
حالت چھره اش از آن سردی بيرون آمده بود با لحنی آميخته با خودپسندی گفت
" اونھا سريال کارت رو چک کردن و با چشمم مطابقت دادند  .ھمه چيز درست
ھست  ...به اين ميگن حرفه ای گری  ....آماتورھا "
کار پترسون واقعا عالی بود پس حق داشت ما را آماتور بداند ولی چيزی مرا اذيت
می کرد
" تو واقعا يکی از اعضا ھستی درست می گم ؟ "
پترسون تنھا يک لبخند خودپسندانه ديگر تحويلم داد و جلوتر از ما حرکت کرد پشت
در نسبتا تاريک بود ولی می شد ھيکل مرد اسلحه به دستی که ھمانند ما نقاب بر
چھره داشت را ديد مرد دود سيگارش را بيرون داد و گفت
" از اين طرف "
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داخل تاريکی و دود فرو رفتيم و در پشت سرمان بسته شد وقتی کمی چشم ھايم به
نور عادت کرد ميشد لبخند زشت و دندان ھای زرد مرد را که به باسن لينا خيره شده
بود را ديد  .پس از چند لحظه خطاب به لينا گفت
" شيرين شايد دلت بخواد ھمين باال بمونی "
پترسون داشت به مرد ھيز اخطار می داد که عواقب بی احترامی به رتبه ھای باال چه
چيزھايی می تواند باشد که لينا کاری کرد که اصال باورم نمی شد چون با بی خيالی
باد شکمش را با صدايی وحشتناک بيرون داد
" اين رو اينجا واست می گذارم تنھا نمونی "
بر عکس پترسون که شراره ھای آتش و خشم از چشم ھايش می باريد مرد زير
قھقھه زد و به روبرو اشاره کرد يک راھروی تنگ و نيمه تاريک که به پلکانی رو
به پايين ختم می شد  .گرگينه با نفرت رو به لينا دندان ساييد و جلوتر از ما راه افتاد
پيتر ھھمانند قبل دختر روياھايش را ھمراھی کرد و من و لينا ھم با ھم پايين رفتيم .
سوالی در ذھنم می چرخيد ولی خجلت می کشيدم آن را بپرسم چون تازه با لينا آشنا
شده بودم ولی ذھن کنجکاوم مرا آزار می داد .چند روز قبل آمونا برايم توضيح داده
بود قلب خوناشام ھا ھم تپش دارد ولی بسيار کند تر از انسان ھا.
گفته بود که در واقع نمی شود نامش را تپش گذاشت  .در مورد خوناشام ھا قلب
تنھا منقبض شده و به جای خود باز می گردد .
به او گفتم که بارھا خوناشام ھايی ديده ام که به قلبشان آسيب جدی وارد شده ولی
نمرده اند آمونا تاييد کرد نمی ميرن ولی تا زمانی که قلب ترميم بشه روز به روز
خونشون غليظ تر و مرده تر ميشه مفاصلشون رو به خشکی ميره و اونقدر ضعيف
ميشن که نمی تونن حرکت کنن  .دلم می خواست بيشتر از پزشک خوناشام سوال کنم
ولی وقتی گفت پس فکر کردی چطور ھست که وقتی با ناتسو تنھا ميشی از پس
وظايفت بر بيای ؟ ترجيح دادم ساکت بمانم .ولی در کل فھميده بودم که در بدن
خوناشام ھا ھم می توان دنبال کنش و واکنش ھای انسانی گشت ھرچند اين يک
مورد ديگر خيلی عجيب بود  .داشتم فکر می کردم چطور سوالم را مطرح کنم که لينا
کارم را ساده تر کرد
" می خوای چيزی بپرسی ؟ "
" از کجا فھميدی ؟ "
" قيافت داد می زنه "
باالخره تصميم خودم را گرفتم
" تو غذای آدم ھا رو می خوری ؟ "
" به خاطر سر و صدايی که اون باال راه انداختم ؟ آره ماھی يک بار "
سريع پرسيدم
" واسه چی ؟ "
اخم کرد
" برا اينکه دل و روده ھام به ھم نچسبن و نرمال بمونن  .بھتره ديگه سوال نکنی
واال با مشت می زنمت .اين يه مسئله زنونه ھست "
ھمين حرف کافی بود تا دھانم را بسته نگه بدارم
ھمچنان که پايين تر می رفتيم بوی سيگار و مشروب و سر و صدا بيشتر می شد حد
اقل بيست متر در زمين فرو رفته بوديم و انتظار داشتم با يک دخمه روبرو شويم
ولی در عوض وارد يک سالن بزرگ و امروزی شديم تمام مردھا و زنانی که وسط
سالن جمع شده بودند و با تعداد زيادشان در ھم می لوليدند ماسک زده بودند و در
عوض خيلی از آنھا کامال برھنه يا نيمه برھنه بودند  .برای خيلی از زن و مردھايی
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که ديوانه وار وسط سالن می رقصيدند تنھا پوشش کفششان بود خدمتکار ھای
ماسک دار يک پاپيون به گردن داشتند و با شورت ھای ورزشی آبی رنگ مشغول با
سينی ھای نوشيدنی ھمه جا ديده می شدند ولی تعدادشان در ھر طبقه متفاوت بود .
چھار طبقه شبيه به طبقات ورزشگاه ھا دور ت دور سالن روی ھم سوار شده بودند
و مشخص بود از پايين به باال برای رتبه ھای مختلف پيش بينی شده اند .
وضعيت طبقات باالتر بھتر بود مخصوصا رتبه يک ھا که باالی سر ما بودند و
تعدادشان بسيار کم بود ھمگی پوشش خود را حفظ کرده و با وقار سر جايشان
نشسته بودند ولی ھرچه عدد طبقات پايين تر می رفت وضعيت انسان ھايش بدتر و
تعدادشان بيشتر می شد  .زن و مرد ھمجنس بازھا و غير از آن در گوشه ھای خلوت
تر يا حتی تعدادی وسط جمعيت در حال سکس بودند آن ھم به چنان کثيفی که که می
توانست تا چند روز اشتھای ھر کسی را کور کند .
ھرگز فکرش را ھم نمی کردم که انسان ھا بتواند چنين حرکات شنيعی انجام بدھند
صحنه ھايی که اينجا می ديدم خيلی بدتر و وحشتناک تر از چيزھايی بود که در
اقامتگاه دينو تاردلی ديده بودم و حال تازه می فھميدم که چرا ھمه آنھا ماسک زده
بودند  .آن ھا نمی خواستند شناخته شوند  .ھر کدام از زنھايی که چند مرد اطرافشان
را گرفته بودند و حيوان وار تصاحبش می کردند می توانست يک وکيل يک پزشک يا
مادری خانه دار باشد  .باالخره پيتر به حرف آمد
" اينجا خود جھنمه "
لينا حرفش را تصحيح کرد
" نه  .دروازه ورود به جھنمه "
نگاھم را از صحنه ھای تکان دھنده پايين تريين طبقه برداشتم و نگاه دقيق تری به
اطراف انداختم .تمام ديوار ھا با عالئم و نماد ھای عجيب و پرچم نازی ھا پوشانده
شده بود و از بين باالترين بالکن ھا دو رديف زنجير کشيده شده بود  .بدون آنکه
متوجه باشم با صدای بلند پر اضطراب گفتم
" اينجا چه خبره ؟ "
پترسون که بر عکس ما کامال رفتارش طبيعی بود جواب داد
" يک انجمن مخفی  ...مگه تا به حال در موردشون نشنيده بودی ؟ مگه پرونده
انجمن به ظاھر بيماران سرطانی ريچارد شيردل به دستت نرسيده ؟ "
در حالی که برای اولين بار خوشحال بودم ناتسو و ھانيه ھمراھم نيستند جواب دادم
" مطالعه کردن با ديدن خيلی فرق می کنه "
در واقع اصال نمی دانستم در مورد چه چيزی حرف می زند ولی در مدت ورودم به
سياست يک دروغگوی حرفه ای ھم شده بودم .پترسون سر تکان داد
" ھنوز چيزی نديدی مھمانی حتی شروع ھم نشده "
يکی از پيشخدمت ھا به سمتمان آمد
" ما کارت شما رو چک کرديم و اطالع دادن که در شان شما نيست اينجا حضور
داشته باشيد لطفا دنبالم بيايد "
احمقانه به نظر می رسيد که يک مرد چاق و لخت اين گونه با لحن دستوری صحبت
کند ولی در جايی که ھمه لخت می گردند شايد ما که لباس ھايمان کامل بود عجيب تر
از بقيه جلوه می کرديم  .بدون ھيچ حرفی پشت سر خدمتکار راه افتاديم و از در
ديگری خارج شديم اينبار راھرو روشن و با سالن ھمخوانی داشت از يک راه پله
مفرش دو طبقه باال رفتيم  .قبل از آنکه وارد طبقه رتبه ھای دوم و سوم بشويم
پيشخدمت ايستاد
20

" می تونيد لباسھاتون رو بديد به من "
ديگر اين يکی را نمی توانستم قبول کنم چه دستور مرد لخت باشد چه .لينا جلو رفت
و دستش را روی سينه پيشخدمت گذاشت
" واسه ما ھنوز مھمونی شروع نشده عسلم "
لبخند پيشخدمت ھمراه با ماسکش کشيده شد
" به شما قول می دم امشب يک شب متفاوت خواھد بود "
خوشبختانه لينا عقب کشيد
" پس تا وقتی انتظار می کشيم واسمون نوشيدنی بيار "
يکی از خلوت ترين مکان ھا را که حد اقل حرکاتی که در آن انجام می دادند معقول تر
باشد را انتخاب کرديم و با رعايت فاصله از زن و مردی که با لذت تن ھمديگر را با
تيغ خراش می دادند و خون يکديگر را ليس می زدند دور يک ميز نشستيم .
پيتر که ديگر کامال مرا فراموش کرده بود کنار پترسون نشست گفت
" ما خيلی توی چشم ھستيم  .بھتر نيست مقداری از لباس ھامون رو در بياريم ؟"
نگاه پيتر به گرگينه بود و تنھا جوابی که دريافت کرد نگاه کوتاه و سرد ديگری بود .
يک مرد چاق و مست که پيراھن به تن نداشت و از ھيکلش عرق جاری بود توجھش
به ما جلب شد و بدون اجازه سر ميز نشست
" بار اولی ھست که ميايد اينجا درسته ؟ "
پترسون سوال مرد را با سوالی ديگر جواب داد
" مگه اينجا چه فرقی با بقيه داره که بخوايم به خاطرش چند بار به خودمون زحمت
بديم و بيايم ؟ "
مرد با حالتی نمايشی و راز آلود جواب داد
" به زودی خواھيد ديد "
مرد روی ميز خم شد و با چشم ھای قرمز يکی يکی به ما خيره شد
" شما به خدا و شيطان اعتقاد داريد ؟ "
وقتی ھيچکس جواب نداد شانه باال انداختم
" من توی يک کشور مسلمان بزرگ شدم "
مرد يک باره راست نشست
" تو يک مسلمان ھستی ؟ "
نمی توانستم از پشت نقاب صورتش را ببينم ولی نفرتی که از چشم ھايش می باريد
را کامال تشخيص دادم و به سرعت متوجه اشتباھم شدم اينجا يک محفل از نژاد
پرست ھا بود و حضور يک مسلمان در حد يک جاسوس يا حتی تروريست تلقی می
شد پس مشتم را به ميز کوبيدم
" به من گفتی مسلمان ؟ زود باش حرفت رو پس بگير "
چشم ھای مرد روی ميز و ترک ھايی که زير مشتم به وجود آمده بود لغذيد .از وقتی
دست ھايم تغيير کرده بودند نمی توانستم قدرتشان را به خوبی گذشته کنترل کنم ولی
حداقل در اين يک مورد خوب جواب داد مرد من و من کرد
" منظور بدی نداشتم  ...فقط  ...فکر کردم که چقدر واست سخت بوده "
پترسون گفت
" داشتيد در مورد خدا و شيطان می گفتيد "
" بله بله  ...بايد بدونيد که اين حرف ھا واقعيت داره حداقل در مورد شياطين مطمئن
ھستم چون اينجا يکی از محل ھای مورد عالقه شيطانی به اسم بال ھست و ما ھم از
پيروانش ھستيم "
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قبل از آنکه بتوانم جلوی خودم را بگيرم از دھانم پريد
" البته که ھستيد "
نگاه زھرالود پترسون آخرين اخطارش را به من منتقل کرد  .مرد ادامه داد
" البته اينجا خيلی قديمی ھست ولی به پای پرستشکاه ھای باستانی اروپا نمی رسه
سال پيش به يک پرستش گاه چھار ھزار ساله در سوئد رفتم که سابقا متعلق به
وايکينگ ھا بوده و حاال شيطان اعظم اون رو به تصرف خودش در آورده "
اينبار حساب شده تر از قبل پرسيدم
" ھنوز نگفتی چه چيزی اينجا رو خاص تر از بقيه کرده "
شانه باال انداخت
" بقيه احمق ھستند اونھا فکر می کنن شيطان رو می پرستن ولی پرستششون بی
پايه ھست  .اونھا آدمايی ھستند که فقط به خاطر اينکه باحال به نظر بيان خودشون
رو اينطوری نشون ميدن و از نمادھای ضد مسيحی و کامال بدون قدرت استفاده می
کنند در کل مسخره بازی در ميارن تا سر گرم بشوند ولی اينجا قضيه فرق می کنه .
اصالت اينجا خيلی باالتر از اونه که بتونيد حدس بزنيد  .به زودی ھمه ما به طبقه
اول ارتقا پيدا می کنيم و می تونيم از دانش باستانی بھره مند بشيم "
با انگشت به تراس باالتر اشاره کرد و ادامه داد
" شما می دونيد چه کسانی اون باال ھستند ؟  ...قدرتمندترين مردھا و زنان دنيا ...
پشت اون نقاب ھا می تونه يک رئيس جمھور يا ملکه باشه ولی باز ھم مھم ترين
مساله اين مکان اونھا نيستند اصلی ترين چيزی که اينجا رو خاص می کنه اونجاست
 ...قربانی "
اشاره مرد را دنبال کردم و برای اولين بار در گوشه سالن يک زن و مرد سياه پوست
و لرزان ايستاده بودند که دست ھايشان بسته شده و عالوه بر اينکه برھنه بودند
نقابی ھم به صورت نداشتند  .ھمين که چھار گردن کلفت آنھا را به سالن آوردند
تمام کسانی که آن پايين بودند ناگھان وحشی شده و به سمتشان يورش بردند ھرکس
تا جايی که می توانست آن ھا را کتک می زد وضعيت زن بدتر بود چون موھای
بلندش به دست جمعيت ديوانه افتاده بود از ھمه طرف آن را می کشيدند و بدنش را
گاز می گرفتند ھر دوی آنھا را وسط سالن خواباندند و جمعيت برای ادرار کردن
روی آنھا از ھم پيشی می گرفتند  .از طرف ديگر يک اجاق بزرگ را می کشيدند و
جمعيت با خوشحالی فرياد می زدند
" گوشت "
برای چند لحظه مغزم کار نمی کرد و تنھا با دھان باز اتفاقاتی که در حال وقوع بود
را تماشا می کردم  .آيا واقعا آنھا می خواستند زن و مرد را کباب کنند ؟ خودم را از
حالت خلصه بيرون کشيدم بايد جلوی اين وحشی گری را می گرفتم نمی توانستم
اجازه بدھم اينکار ادامه پيدا کند پترسون و لينا ھمزمان بازوھايم را گرفتند پترسون
به قسمتی اشاره کرد که دوجين مرد مسلح آماده ايستاده بودند .
نمی توانستم بيکار آنجا بنشينم و حتی نمی توانستم چشم از زن و مرد بيچاره
بردارم که حال نوبت به تجاوز به ھر دوی آنھا رسيده بود و ھر کس به زور بدنشان
را چنگ می زد و به سمت خودشان می کشيدند اجاق بزرک به وسط سالن رسيد و
از بلندگو ھايی که نمی توانستم ببينمشان شخصی اعالم کرد
" برده ھا رو به سمت اجاق ببريد"
دست لينا را کنار زدم و سر پا ايستادم ولی خالص شدن از پنجه ھای پترسون به
اين سادگی نبود  .خواستم با نيرويش مقابله کنم که مرد چاق گفت
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" عجله نکن  ...برای ما چيز ھای بھتری ميارن  ...باورتون ميشه خوناشام ھا و
گرگينه ھا ھم واقعی ھستن ؟ ميميرم واسه اينکه بدونم گوشت اين موجودات چه مزه
ای داره "
با سر به به سقف اشاره کرد که حال زنجير ھايی که به سقف آويزان بودند ھمانند
تسمه نقاله ھرکدام به سمتی حرکت می کردند و محموله شان را به مقصد نزديک می
کردند  .محموله ای شامل دختر و پسر ھای جوان و نوجوانی که از مچ دست به
زنجير ھا آويزان شده بودند .حتی يک پسر بچه ھم ميان آنھا و به زنجيری که به
طبقه ما ختم ميشد آويزان بود مرد با خوشحالی يک چاقو بيرون کشيد و گفت
" قول اون بچه رو به من دادن .می خوام به افتخار لوسيفر شيطان اعظم زنده زنده
پوستش رو بکنم "
جمعيت سياھپوست ھای نيمه جان را فراموش کرده و ھرچيز که به دستشان می آمد
را برای اسير شده ھا پرتاب می کردند  .دختر گرگينه ای که با تغيير به شکل حيوانی
اش سعی می کرد خود را نجات دھد ديوانه وار دستھا و دستبند خود را گاز می گرفت
ولی راھی برای رھايی نميافت .غذايی که به توصيه آمونا خورده بودم باال آمد و
شروع به استفراغ کردم  .مرد زير قھقھه زد
" زياده روی کردی جوون "
نفس گرفتم
" اين تو ھستی که زياده روی کردی حرومزاده "
نفرت و درد تمام بدنم را به سوزش انداخت احساس می کردم چيزی قدرتمند در
وجودم زنده شده است .قبال ھم اين احساس را تجربه کرده بودم ...چه موقع ؟ ...يادم
نمی آمد تنھا سر کشی اش در ذھنم مانده بود چيزی که مدت ھا انتظار کشيده و حال
با خشمی مرگ بار آزاد شده بود  .قبل از آنکه کسی بتواند جلويم را بگيرد اسلحه ام
را بيرون کشيدم و يک گلوله وسط پيشانه مرد چاق خالی کردم تمام کسانی که در
تراس دوم بودند توجھشان به ما جلب شد  .پترسون با عصبانيت فرياد کشيد
" تو يک احمقی "
رھايم کرد و ھمراه با پيتر و لينا اسلحه ھايشان را بيرون کشيده و روی مردان مسلح
آتش گشودند خيلی زود از ميان جيغ و داد جمعيت نگھبان ھا ما را ديدند و شروع به
تيراندازی مقابله کردند .آن پايين جھنمی از انسان ھايی که روی ھم پا می گذاشتند تا
زودتر از سالن خارج شوند بر پا شده بود ولی من نمی خواستم آنھا خارج شوند تازه
وقتش رسيده بود قربانی کنندگان قربانی شوند .
اسلحه ام را به سمت چلچراغ گرفتم و تا جايی که می توانستم به ھر منبع نوری
شليک کردم  .وقتی گلوله ھايم به پايان رسيد ديگر ھيچ پرزکتوری نور افشانی نمی
کرد و سالن به اندازه کافی تاريک شده بود تا انسان ھای ترسيده را سر در گم کرده
به مشکل بيندازد .حفاظ ھای ذھنی ام را پايين کشيدم و به گوش ھايم اجازه دادم ھر
جنبنده ای را رديابی کنند  .ابتدا می خواستم از به طبقه باال بروم تا ماھی ھای بزرگ
را صيد کنم ولی طبقه رتبه اولی ھا کامال خالی شده بود و ھمچنان که گوش ھايم
فعال تر می شدند متوجه صدای ھلی کوپترھايی که از ما دور می شدند را شنيدم .
آنھا را از دست داده بودم ولی اھميت زيادی نداشت .در تاريکی به سمت طبقات پايين
تر دويدم و سر راھم ھرکس را که می ديدم مثل يک تکه گوشت با چنگ و دندان پاره
پاره می کردم .
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ھيچ بی گناھی در اين سالن وجود نداشت نيازی به کنترل بر خود نداشتم گوشت و
پوست انسان ھا چنان برايم نرم شده بود که تنھا با دست ھايم می توانستم آنھا را از
ھم بدرم  .ھمينکه به طبقه پايين رسيدم نور کامال قطع شد و تاريکی ھمه جا را پر
کرد انسان ھا که کور شده بودند به ھر سمتی می دويدند و اين کار را برای من آسان
تر می کرد چون آنھا خود به سمتم می آمدند  .ھيچ رحمی در کر نبود و در واقع از
اين کشتار لذت ھم می بردم اگر تا آخر عمرم ھم طول می کشيد تکه تکه کردنشان را
ادامه می دادم.
شھوت ريختن خون وجودم را پر کرده بود از گرمای خون ھايی که بر سر و صورتم
می پاشيد نيرو می گرفتم  .گردن ھا را می شکستم دست ھا را از کتف بيرون می
کشيدم و سينه ھايشان را می دريدم .
نور چراغ يک اسلحه روی صورتم افتاد و مرد اسلحه به دست با ديدن چھره
خونالود من يا شايد دل و روده و بقيه چيزھايی که سر و صورتم آويزان بودند
فريادی از وحشت کشيد و اسلحه را درست در صورتم خالی کرد ھمزمان به طور
غريزی دستم را برای دفاع از صورتم باال آوردم و لوله شات گان را گرفتم ولی قبل
از آنکه بتوانم اسلحه را از دست ھايش بيرون بکشم باروت فشنگ منفجر شد و
ھجوم ساچمه و گاز گلوله دستم را به عقب پرتاب کرد .
طبيعتا نبايد از مچ به باال چيزی از دستم باقی می ماند ولی به نظر می رسيد تمام
انگشت ھايم ھنوز سر جايشان ھستند و جز خونريزی اندک کف دستم آسيب بيشتری
نديده ام ھر چند اين باعث نشد درد را حس نکنم و درد وحشتناکش تنھا مرا وحشی
تر کرد قبل از آنکه دوباره شليک کند اسلحه را از دستش بيرون کشيدم و توی
صورت خودش خالی کردم لحظه ای بعد تنھا چيزی که از صورت انسان باقی مانده
بود فک پايينش بود.
گلنگدن را ھمانند فيلم ھايی که ديده بودم کشيدم و به کسانی که راه خروج را يافته
بودند شليک کردم ولی اسلحه لعنتی تنھا دو گلوله ديگر داشت ھر چند که اين نمی
توانست مرا متوقف کند به سمت خروجی دويدم و با ھمان اسلحه به سر و صورت
انسان ھايی که اميد خروج از جھنم داشتند می کوبيدم وتا مغزشان بيرون نمی پاشيد
دست بردار نبودم .
ھمچنان که در وجودم از شھر بازی ای که ساخته بودم لذت می بردم کسی نامم را
صدا زد برای يک لحظه ترديد کردم يک لحظه از خود پرسيدم که در حال انجام چه
کاری ھستم ؟ ھر چند آن احساس به قدری ضعيف و زود گذر بود که حتی نتوانست
در کارم وقفه ای ايجاد کند .اينجا ھيچکس بی گناه نبود ھمه مستحق مرگ بودند
.ھنگامی که قربانی بعدی ام را انتخاب می کردم کم کم وجودم پر از احساسی شد که
خيلی کم آن را تجربه کرده بودم .
انتقام جويی ...
تا به حال ھر چند نفر را که کشته بودم تنھا به خاطر اعمال پليدشان بود ولی حاال
حس انتقام در وجودم شعله می کشيد .انتقام تمام تحقيرھايی که انسان ھا در ھر
محفل و مجلسی نثارم می کردند  .انتقام بی احترامی ھايشان خودبرتر بينی شان و
اينکه ما را از حيوانات ھم پست تر می دانستند تمام طعنه ھايشان در سرم می پيچيد
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حرف ھايی که در گوش ھم نجوا می کردند وقيحانه روبرويم می ايستادند و خالف
آن را به من می گفتند  .دو روھای کثيفی که دم از ھمکاری می زدند ولی در واقعيت
در چنين جاھايی خوناشام ھا را با اين رذالت تکه تکه می کردند و گوشتشان را می
خوردند و با اين وجود خود را رتبه يکم و برتر می دانستند .
با اين افکار چھره يک به يک کسانی که با من چنان رفتاری داشتند به ذھنم می آمد
و در ذھنم آن ھا را قربانی بعدی ام تصور می کردم و مرگ را برايشان سخت تر می
کردم در ھمان حال که از کشتار لذت می بردم اتفاق عجيبی افتاد  .فضای ميان زمين
و سقف سالن به لرزش در آمد ابتدا گمان کردم که اشتباه می کنم ولی وقتی دو چشم
سرخ رنگ باالی سرم ظاھر شد فقط ايشتادم و به چھره ای شاخ دار و مھيب خيره
شدم که مستقيما به من نگاه می کرد .
مثل اين می مانست که تمام گناھانم جلوی چشمھايم می آمدند و ھر کدام را خيلی بدتر
از چيزی که قبال تصور می کردم می ديدم حتی وحشتناک تر از آن خودم را می ديدم
که در حال بريدن سر ناتسوکو ھستم و لحظه ای بعد ھانيه را ديدم که در بين جمعيت
تلو تلو می خورد و ھمه در حال جويدن گوشتش ھستند آن ھم در حالی که خودم ھم
برھنه نشسته بودم و چند زن خودشان را به من چسبانده بودند نه تنھا حرکتی نمی
کردم بلکه از آن زن ھا و ديدن شکنجه ھانيه لذتی شھوت آلود می بردم .
با شنيدن صدای فرياد از جا پريدم صدايی که متعلق به خودم بود  .دستی سنگين به
شانه ام خورد پيتر مرا به سمت خود برگرداند و پرسيد
"زخمی شدی ؟ حالت خوبه ؟ "
بدن بزرگ پيتر را کنار زدم و به سمت زنی که سعی می کرد خود را به خروجی
برساند شليک کردم  .پيتر دستم را گرفت و با احتياطی که در صدايش موج می زد به
آرامی گفت
" لطفا اون اسلحه رو بده به من "
آرام اسلحه را از دستم بيرون کشيد  .درک اين اتفاق برايم دشوار بود صورت شاخ
دار نا پديد شده بود ولی وز وز صدايش ھنوز درون گوشم بود  .او به من چيزی گفت
که حال آن را به ياد نمی آوردم پيتر بازويم را گرفت
" بيا بايد از اينجا خارج بشيم  .لباس ھات رو در بيار تا شبيه جمعيت بشيم  .لينا
برق رو قطع کرده ولی ھمينکه چراغ ھا روشن بشن به راحتی قابل شناسايی ھستيم
"
وقتی حرکتی نکردم پيتر کتم را در آورد و با يک ضرب پيراھنم را پاره کرد کتم را با
عصبانيت از دستش بيرون کشيدم خود او ھم از باال تنه برھنه بود وقتی پيتر مرا
دنبال خود کشيد کم کم از آن حالت منگی خارج شدم و با پيتر ھمراه شدم ھر دو در
حالی که جمعيت را با مشت و لگد پس می زديم خودمان را از راه پله ھا باال می
کشيديم تا اينکه وارد راھروی ورودی سالن شديم در جايی که کنسرت اجرا می شد
انسان ھا ايستاده بودند و با تعجب و بعضا اشتياق به مردم برھنه ای که با جيغ و داد
بيرون می آمدند نگاه می کردند  .ابتدا متوجه نشدم ولی وقتی يکی از زنان برھنه ای
که با سرسختی ھمراه با من خودشان را از بين جمعيت جلو می انداختند فرياد زد که
به سمت اتومبيل برويم متوجه شدم آنھا لينا و پترسون ھستند .
از ميان جنجال و صدای بوق ماشين ھا و البته نگھبانانی که دربه در دنبال ما می
گشتند خودمان را به ليموزين سياه رنگ رسانديم و راننده بدون فوت وقت در حالی
که پليس ضد شورش را دور می زد حرکت کرد  .پترسون بر سر پيتر فرياد زد
" تو محافظ سينه ھای من ھستی يا اون ارباب احمقت ؟ "
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نمی خواستم به بدن برھنه پترسون نگاه کنم ولی حق را به پيتر می دادم که آنطور
خيره شود البته نه به خاطر سينه ھای تحسين آميز گرگ زن بلکه به خاطر خراش
ھا و بريدگی ھای عميق و کھنه ای که جای جای بدنش را نقاشی کرده بودند .مطمئنا
اين زخم ھا مربوط به قبل از تبديل او به گرگينه بوده است چون يکی از ويژگی ھای
يک گرگينه بھبود سريع زخم ھايش ھست آن ھم بدون آنکه اثری از آنھا بماند  .پيتر
با دستپاچگی نگاھش را دزديد و پيراھنش را که در جيب شلوارش چپانده بود به
طرف پترسون گرفت ولی گرگينه دستش را پس زد تا پيتر خجالت زده پيراھن خودش
را بپوشد  .لينا گله کرد
" پس من چی ؟ "
کتم را که ھنوز در دست داشتم به سمتش گرفتم لينا لبخند تشکر آميزی زد
" ممنون ترجيح ميدم لخت باشم تا اينکه بخوام يه کت مردانه و خونالود که احتماال
توی جيب ھاش پر از دل و روده ھست رو تنم کنم "
لينا کيفش را باز کرد و پيراھن پترسون را به دستش داد و تيشرت خودش را ھم
بيرون کشيد  .پترسون در حالی که پيراھن را می پوشيد با عصبانيت گفت
" مجبور شدم کتم رو رھا کنم  ...تا به حال اينقدر احساس حقارت نکرده بودم و اين
به خاطر تو بود آقای رادمھر  ...يک سياستمدار واقعی ھيچوقت چنين کار احمقانه
ای نمی کنه "
نقابم را از سرم بيرون کشيدم
" نمی تونستم بزارم اين کار رو باھاشون بکنن "
گرگينه جيغ کشيد
" ممکن بود خودمون رو جای اون قربانی ھا بزارن "
اصال فکرش را ھم نمی کردم که با آن شخصيت سردش بتواند به اين شدت عصبانی
شود  .کم کم خودم ھم داشتم خجالتزده ميشدم می دانستم و درک می کردم چقدر کارم
احمقانه بوده است ولی از طرفی ھم نمی خواستم جلوی پترسون که احتماال می
توانست يک رقيب سياسی باشد ھم کم بياورم
" ببين  ...معذرت می خوام باشه ؟ ولی بدون اگه باز ھم توی چنين موقعيتی قرار
بگيرم ھمون کار رو می کنم "
لينا در حالی که آرايشش را چک می کرد گفت
" منم با پسره موافقم  .اونھا حقشون بود که بميرن  .حتی به خودشون ھم رحم نمی
کردند  .اون سياھپوست ھای بيچاره انسان بودند "
پترسون که ظاھرا خشمش در حال فرو کشيدن بود زمزمه کرد
" اونھا می خواستن گوشت قربانی ھاشون رو بخورن  .من ھم موافقم که اين کار
نفرت انگيز ھست ولی اين روش درستی نبود  .بايد دعا کنيم که شناسايی نشده باشيم
و متاسفانه موقعيت خوبی رو از دست داديم  .کافی بود يکی از اون رتبه اولی ھا رو
شناسايی کنيم " ...
حرفش را قطع کرد و از جيب کتش يک دستمال زنانه و ابريشمين بيرون آورد و به
سمت من گرفت
" کف دستت بدجوری آسيب ديده "
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ابتدا جا خوردم که چطور از ميان آن ھمه خون خشک شده روی بدنم متوجه کف
دستم شده است ولی با ياداوری اينکه با يک گرگينه طرف ھستم که شامه شگفت
انگيزی را دارا می باشد برای حفظ ادب دستمال را از او گرفتم .
بعد از آنکه خجالت زده دستمال خونين را به صاحبش برگرداندم با ياداوری اتفاقی که
افتاده بود از ھمراھانم پرسيدم
" اون چيزی که روی ھوا ظاھر شد چی بود؟ "
لينا پرسيد
" يعنی چی ظاھر شد؟ "
يادوری موجودی که به چشم ھايم خيره شده بود تنم را به لرزش انداخت
" ھمون کله ای که يه چيزی بين بوفالو و انسان بود و چشم ھای قرمز داشت  .روی
ھوا ظاھر شد ھيچکدومتون نديديد ؟"
ھر سه آنھا گيج و متعجب تنھا سر تکان دادند .
****
بعد از آنکه لباس ھايم را تعويض کردم به تراسی که در طبقه عمومی در نظر گرفته
شده بود رفتم و به شھر شلوغ خيره شدم  .افکار پيچيده ای در سرم می گذشت و
سوال ھای زيادی بی جواب می ماند  .آن شب چندين انسان را سالخی کرده بودند
ھرچند آنھا آدم ھای وحشتناکی بودند ولی وقتی بينشان افتادم و ھرکه دم دستم می
رسيد را تکه تکه می کردم واقعيت آن بود که من ھم به وحشتناکی آنھا شده بودم .
تصميم گرفته در مورد آن چيز شومی که ديدم فکر نکنم چون ھربار بيشتر مرا می
ترساند .اخيرا فشار زيادی را تحمل کرده و احتماال اين فقط تصور من بوده ھرچند ته
دلم می دانستم که نه تنھا تصور نبود بلکه يک تصوير ھولوگرام ھم نبود آن چيز
واقعی بود ...
غرق اين افکار بودم که لينا کنارم ظاھر شد
" شھر از اينجا خيلی قشنگه ولی از نزديک کامال يه چيز ديگست "
وقتی به چھره اش نگاه کردم متوجه شدم که ديگر آن دختر بی خيال و سر زنده ای
که سر شب ديده بودم نبود .ظاھرا لينا ھم مانند بسياری ديگر غصه ھايش را پشت
خنده ھايش پنھان می کرد  .غم و غصه ھايی که به سادگی می توانستم در آن لحظه
در صورتش ببينم ولی در حال حاضر ولوله ھای درون سينه خودم بيشتر از آن بود
که حال روحی اش را جويا شوم و در عوض پرسيدم
" تو ھم فکر می کنی نبايد جلوی اون آدم ھا رو می گرفتم ؟ "
با اطمينان گفت
" اونھا حقشون بود  .اون آدما  ...اصال آدم نبودند حتی حيوانات ھم نمی تونن اينقدر
پست باشند "
پرسيدم
" پيتر و پترسون کجا ھستند ؟ "
" پيتر تو اتاق خودشه پترسون ھم ميتونه بره جھنم اصال برام مھم نيست  ...بھتر
نيست دستات رو بشوری ؟ "
به دست ھايم نگاه کردم و از اينکه اينقدر کثيف بودند و بقايای خون خشک شده
روی آنھا مانده بود متعجب شدم آن ھم در حالی که تنھا نيمساعت از زمانی که آنھا
27

را شسته بودم می گذشت  .لينا که متوجه سر در گمی ام شده بود دستش را روی
شانه ام گذاشت
" من فکر می کنم تو نياز به استراحت داری "
سر تکان دادم
" درست فکر می کنی "

فصل سوم
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دنيل فوق العاده عصبی بود من بارھا اين مرد را در محافل مختلف سياسی می ديدم که با
اقتدار رقيبان را در ھم می شکند ولی وقتی نوبت به من می رسيد کال رفتارش عوض می شد
و بيشتر مواقع مضطرب به نظر می رسيد
" رامين توی اين موقعيت نمی تونی بری  .من چه کاری از دستم بر مياد ؟ آخه کسی از من
حساب نمی بره  .اين آدم ھا من رو زنده زنده می خورن "
اطمينان دادم
" از پسش بر ميای "
در حالی که سعی می کردم به زور در کيفم را ببندم بازويم را گرفت
" اونھا من رو قبول ندارن  .تا االن ھم اگر مستقيما توی کارھای ما دخالت نکردند به خاطر
ترسی ھست که از تو دارن  .با رفتنت ھمه چيز رو از دست ميديم "
دست از تقال برداشتم و رو به رويش ايستادم  .دنيل بيش از حد خودش را دست کم می گرفت
 .در واقع اين خود او بود که با ھوش و سياست خودش سازمان را سر پا نگه داشته بود.
اگر قرار بود به شخصی غير از افراد خانواده و دوستانم اعتماد کنم آن شخص دنی بود
" بزار خيالت رو راحت کنم "
سندی را که به تازگی آن را تنظيم کرده و امضا نموده بودم را به دستش دادم
" طبق اين مدرک تو اختيار تام از طرف من داری و اگر واسه من اتفاقی افتاد جانشين من
خواھی بود "
با دھان باز به پاکتی که به دستش داده بودم خيره شد و پرسيد
" چی ؟ اين شوخيه ؟ رامين  ...خواھش می کنم تجديد نظر کن  .من از پسش بر نميام "
اعتراف کردم
" اين من ھستم که از پس اين کار بر نميام .وقتی اين کار رو قبول کردم احتماال خودخواھانه
ترين تصميم زندگيم رو گرفتم  .من سياست مدار نيستم و با حضورم در اين منسب در واقع به
ھمنوعانمان خيانت می کنم "
********
قبل از آنکه ھواپيما در فرودگاه دبی فرود بيايد ھوا روشن شده بود و نمی توانستم بدون
پوشش از ھواپيما خارج شوم  .آنقدر برای بازگشت شور و اشتياق داشتم که فراموش کرده
بودم ساعات حرکت و سفرم را مديريت کنم .
مرد عربی که کنارم نشسته بود شال و تسمه ای که اعراب روی سرشان می گذارند را روی
سرش مرتب می کرد  .به او گفتم که يک بيماری پوستی دارم و درخواست کردم پوشش
سرش را به من قرض دھد مرد ھم با خوش رويی پذيرفت و از من خواست بک دست لباس
عربی کامل بپوشم  .من ھم از خدا خواسته به آخر ھوا پيما رفته و حسابی با لباس ھای
عربی خودم را پوشاندم ولی وقتی به سايه رسيديم و خواستم امانتش را پس بدھم در حالی
که انتظار تحويل ساکش را می کشيد دو مامور امنيتی فرودگاه سراغش آمده و او را با خود
بردند .
نمی دانستم مشکل چيست و برايش نگران شدم  .او مرد محترمی به نظر می آمد ولی به
خوبی می دانستم که نبايد دخالت کنم  .در حالی که ساعات پرواز را چک می کردم تلفن
ھمراھم به صدا در آمد و دنيل از پشت خط گاليه کرد
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" چرا گوشيت رو خاموش کرده بودی ؟ "
جواب دادم
" تو ھواپيما بودم "
" االن کجا ھستی ؟ "
در حالی که به خاطر لحن نگرانش بی تاب شده بودم گفتم
" فرودگاه دبی  .امارات  .چی شده ؟ چه اتفاقی افتاده ؟ "
دنی آھی از ناراحتی کشيد و باالخره گفت
" من نمی دونستم واسه رفتن به کشورت مجبوری اول توی فرودگاه دبی فرود بيای .واال
بھت می گفتم که يه جای ديگه رو واسه تعويض پروازت انتخاب کنی "
دنی توضيح داد که ھمانند بيشتر کشور ھای عربی امارات ھم جز کشور ھايی ھست که مرا
ممنوع الورود به خاک خود اعالم کرده و اضافه کرد
" شانس آوردی که دبی فرود اومدی  .حداقل اونجا حساسيت کمتری نسبت به شيخ نشين
ھای ديگه امارات نشون ميدن "
در حالی که کم کم خانه را دور از دسترس می ديدم خواھش کردم
" يه کاريش بکن دنی  .من نمی تونم پياده اين مسير رو برم  .آخه خليج فارس بين دوتا
کشور رو پوشونده و واسه دور زدنش کلی بايد دردسر بکشم "
پيشنھاد کرد
" می تونی با قايق و کشتی ھايی که مسافر قاچاقی جابه جا می کنن بری "
نا اميدانه گفتم
" حاال من چطور توی يه کشور غريبه کسی رو پيدا کنم که من رو رد کنه  .اگر يه وقت
دستگير بشم چی ؟ ميدونی چه دردسری درست ميشه ؟ "
پس از اندکی سکوت گفت
" شايد بتونم يکی رو پيدا کنم که واست يه ھويت جعلی بسازه "
ناگھان چيزی را به ياد آوردم که اميدم را صد چندان کرد
" مشکلی نيست راھش رو پيدا کردم  .من يک ھويت جعلی دارم "
سر در گم پرسيد
" منظورت چيه ؟ چه ھويتی ؟ "
با خيالی آسوده جواب دادم
" من االن علی محمدی ھستم "
علی محمدی نامی بود که سرھنگ مشايخ چند ماه پيش برای پنھان کردن ھويت اصلی ام
انتخاب کرده و کمک کرده بود تا مدارک شناسايی را به دست بياورم مدارکی که ھيچ فرقی با
اصل نداشتند البته آن زمان ھنوز درجه سرگرد بود و خوشبختانه جعل کارتی که انجام داد
باعث نشد درجه سرھنگی را از دست بدھد .
خداحافظی کردم و با خوشحالی پاسپرت جعلی ام را بيرون آوردم  .خودم ھم نمی دانستم چرا
آنھا را نگه داشته ام ولی حال می دانستم که داشتن ھويتی جعلی می تواند در بعضی موارد
به دادم برسد .
داشتم پرواز ھای بعدی را چک می کردم که ھمان مرد عرب را دوباره ديدم  .ظاھرا خيلی
ناراحت بود و وقتی پرسيدم چرا نگھبان ھا او را با خود بردند با عصبانيت گفت
" من رو با يکی ديگه اشتباه گرفتند "
دستش را باال گرفت
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" حتی روی خونم ھم آزمايش کردند  .به نظر شما اين قانونيه ؟ "
بالفاصله متوجه شدم که مرد عرب به جای من دستگير شده است  .پس آنھا از ورود من با
خبر بودند .شانس آورده بودم که در ھنگام نشان دادن پسپورتم وقفه ای کوتاه پيش آمد و
مامور ديگری بی خبر ھم سفرم را برده بود.
ابتدا تصميم داشتم تا تاريک شدن ھوا صبر کنم ولی حال ديگر می خواستم به سرعت از آن
کشور خارج شوم  .ھمين که لباس ھای مرد عرب را پس دادم احساس برھنگی کردم به
احتمال زياد دوربين ھای امنيتی فرودگاه ھمين االن ھم در حال جستجوی من بودند.
اولين پرواز مستقيم به سمت شيراز را رزرو کردم و به يکی از بوتيک ھای فرودگاه رفتم .
يک دست لباس عربی ھمراه با شال و دستکش و يک عينک تيره و بزرگ خريداری کردم و
در اتاق پرو لباس ھايم را عوض کردم .
لباس عربی طوری بود که احساس می کردم چيزی تنم نيست ولی ارزشش را داشت  .بدون
کمترين مشکلی از اتومبيل حمل مسفران پياده شدم و زير نور آفتاب از پلکان ھواپيما باال
رفتم
-------------------------------------------بعد از آنکه در فرودگاه شيراز پياده شدم تازه يادم افتاد که به ناتسو خبر نداده ام .آنقدر
ھيجان زده بودم که فراموش کردم با او تماس بگيرم  .البته از اين بابت خوشحال بودم حال
می توانستم با اين لباس ھا ناتسوکو و ھانيه را حسابی غافلگير کنم ولی وقتی سه مامور
امنيتی فرودگاه به ھمراه دو لباس شخصی راھم را سد کردند خوشحاليم تبديل به ياس و
اضطراب شد  .ظاھرا آنھا با لباس عربی ام گول نخورده بودند .يکی از مردانی که لباس
شخصی پوشيده بود و عکس مرا در دست داشت در خواست کرد
" لطفا دنبال ما بيايد "
وقتی دليلش را پرسيدم تنھا جواب داد
" چيزی نيست "
ھمراه با آنھا از سالن انتظار خارج شدم و ماموران امنيتی فرودگاه مرا تا رسيدن به يک
پژوی مشکی رنگ اسکورت کردند  .يکی از آنھا چشم بندی را به من داد و خواست که آن را
به چشم بزنم من که حسابی بد گمان شده بودم از آنھا کارت شناسايی خواستم مردی که کنار
صندلی راننده نشسته بود يک کارت به من نشان داد که مشخص می کرد او عضويت فعال در
بسيج را دارد .
" کارت بسيج ؟ ديگه حسابی بھتون مشکوک شدم "
مردی که کنارم نشسته بود گفت
" ما کارمند اطالعات ھستيم و اجازه نداريم ھويتمون رو فاش کنيم  .اون کارت ھم در واقع
مال کس ديگه ای ھست  .سيد داشت باھات شوخی می کرد  .خواھش می کنم چشم بند رو
بزن تا بتونيم راه بيفتيم "
از قيافه دلخور سيد معلوم بود که شوخی نمی کرده و از اينکه دوستش واقعيت را گفته
ناراحت شده است  .پالک ماشين را نديده بودم ولی از ظاھرش مشخص بود که يک اتومبيل
دولتی ھست از طرفی می دانستم که ھيچ اتومبيل شخصی ای در ايران اجازه ندارد شيشه
ھای به آن تيرگی داشته باشد ولی اگر می خواستم بد بينانه به موضوع نگاه کنم ماشين می
توانست دزدی باشد .
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از آنجايی که من با گوش ھايم بيشتر از چشم ھايم می توانستم ببينم ريسک بستن چشم ھايم
را پذيرفتم و نيم ساعت بعد در اتاقی دو در سه که به جز يک ميز کوچک و دو صندلی قراضه
کامال خالی بود در انتظار نشسته بودم تا اينکه مردی درشت ھيکل و آفتاب سوخته وارد اتاق
شد و چند کاغذ جلويم گذاشت
" لطفا اينھا رو امضا کنيد "
بالفاصله پرسيدم
" اين ھا چی ھستن ؟ "
" چيزی نيست  .چندتا تعھد ھست که توی مدتی که ايران ھستيد فعاليت ھای سياسی نداشته
باشيد و ھيچکس ھم نبايد از ھويت شما آگاه بشه  .مخصوصا کسی نبايد مطلع بشه که شما
 ....چه بيماری ای داريد "
تعھد نامه ھا را چک کردم حتی در آنھا ھم به خوناشام بودن من به عنوان بيماری اشاره
شده بود .مرد در حالی که عرق پيشانی اش را با دستمال جيبی اش خشک می کرد ادامه داد
" حتما می دونيد تقريبا ھمه کسانی که به بيماری شما مبتال ھستند جمع آوره شده و در
قرنطينه نگھداری ميشن ولی در مورد شما به خاطر جايگاه سياسيتون اجازه داده شده که
آزاد باشيد  .ھمسرتون ھم که يک تبعه خارجی ھست پس ايشون ھم آزاد ھستند ولی اين
آزادی شرايطی ھم داره "
يکی از برگ ھا را از بقيه جدا کرد
" طبق قانون جديد مبتال کردن افراد به اين بيماری جرم سنگينی ھست پس در اين مورد ھم
بايد تعھد بديد و آخريش ھم در مورد دارويی ھست که مصرف می کنيد .به ھيچ وجه حق
نداريد به صورت غير قانونی تھيه اش کنيد  .کوپن ھايی به ھمسرتون داده شده که از طريق
اونھا می تونيد از محلی که برای اين کار مشخص شده داروتون رو خريداری کنيد "
آھی نمايشی کشيدم
" توی کشور غريبه باھام بھتر از کشور خودم رفتار می کردن "
صدايش را پايين آورد
" باور کنيد احترامتون خيلی واجب بوده که شما و خانوادتون رو آزاد گذاشتند "
بعد از آنکه تعھدنامه ھا را امضا کردم دوباره چشم بسته مرا از ساختمان خارج کردند و
وسط شھر رھا کردند  .در حالی که انسان ھا با تعجب به مردی که لباس اعراب را پوشيده و
از صورتش ھيچ چيز جز شيشه ھای عينک سياھش مشخص نبود نگاه می کردند به سرعت
از سر راھم کنار می رفتند تا احيانا اگر کيفی که در دست داشتم منفجر ميشد نزديکم نباشند .
باالخره به خانه پدری رسيدم و از آنجايی که کليد نداشتم در زدم  .بعد از چند لحظه در باز شد
و ھانيه با دھان باز مانده به من خيره شد
" بفرمايد ؟ "
می خواستم بغلش کنم ولی اين عاقالنه نبود و قبل از اين کار بھتر بود خودم را معرفی کنم .
زنی چادر به سر پشت سر ھانيه ظاھر شد و اينبار نوبت من بود که با دھان باز به
ناتسوکوی محجبه خيره بشوم .
ناتسو احتماال از روی بوی بدنم خيلی سريع مرا شناخت و با يک دست داخل خانه کشيد و
بدون آنکه حرفی بزند تنھا مرا محکم در آغوش گرفت .بعد از او نوبت به ھانيه رسيد که
بوسه بارانم کند .آنھا خانواده من و عزيزترين کسانی بودند که داشتم و حال که دوباره می
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ديدمشان تمام مشکالتم را فراموش کرده و در حال خالصه شده بودم باالخره ھانيه جدا شد و
گفت
" اين لباس ھا چيه پوشيدی ؟ "
در حالی که شال را از سرم در می آوردم جواب دادم
" معلومه به خاطر آفتاب  .اينقدر شور و شوق داشتم که نمی تونستم تا تاريک شدن ھوا
صبر کنم .شما چرا  ...چادر چاق چوق کرديد ؟ "
ناتسو اخم کرد
" چاق چوق؟ "
گوشه چادرش را آرام بين انگشت ھايم گرفتم
" اين رو می گم "
ناتسو در حالی که تکرار می کرد چاق چوق در را بست و به سقف اشاره کرد
" مھمون داريم  .ھمکالسی ھای ھانيه با خانواده ھاشون اينجا ھستند  .امروز تولد ھانيه
ھست "
ناليدم
" شرمنده من نمی دونستم "
ھانيه دستش را تکان داد
" نه بابا معلومه که نمی دونستی آخه من تازه شناسنامه گرفتم  .واسه اينکه بتونم مدرسه
ثبت نام کنم بايد مدرک تولدم رو از خالم می گرفتم و به کمک اون شناسنامه می گرفتم "
لباس عربی را از سرم بيرون کشيدم
" آفرين فکرش رو ھم نمی کردم اينقدر خوب از پسش بر بيايد  .حتما خيلی واستون سخت
بوده "
ناتسو سر تکان داد و ھمانند ھانيه تکرار کرد
" نه بابا  .مشايخ کارھا رو درست کرد  .بعد از اون جريان ھا حسابی نفوظ پيدا کرده  .ھانيه
جان تو برو پيش مھمون ھا ما ھم ميايم "
چھره ھانيه در يک لحظه از ھيجان به بی حوصلگی افول کرد و آه کشان راھی طبقه دوم شد
ناتسو بازويم را گرفت و به سمت آشپزخانه برد
" بيا با وجود مھمون ھا شايد فرصت ديگه ای پيدا نشه "
برای يک لحظه حسابی ھيجان زده شدم ولی وقتی ناتسو ادامه داد
" بايد طعم اين خون ھای کوپنی رو بچشی "
نا اميد پشت ميز آشپزخانه نشستم و در حالی که ناتسوکو سر يخچال می رفت پرسيدم
" ھانيه از اينکه دوستاش اومدن اينجا ناراحته ؟ "
ناتسو خون را جلوی رويم گذاشت و خودش روی کنارم نشست
" راستش آره  ...زياد خوشحال نيست  ...رامين به نظر من  ...شايد بھتر باشه ھانيه نره
مدرسه و به جاش معلم سر خونه بگيره "
آھنگ غمگين صدايش حسابی نگرانم کرد
" اتفاقی افتاده ؟ "
" خوب  ...ھانيه توی سن خاصی ھست و مثل ھم سن و سال ھاش روحيه حساسی داره
راستش  ...اون ھا مسخره اش می کنند "
اصال انتظار چنين جوابی را نداشتم
" کی جرات ميکنه اون رو مسخره کنه ؟ اصال چرا بايد مسخره اش کنند؟"
ناتسوکو آه کشيد
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" ھانيه فقط توی دنيای شبانه يک گرگ خوناشام قدرتمند ھست ولی در اجتماع يک دختر
نوجوان مثل بقيه اونھاست  ...ھانيه نسبت به ھمکالسی ھاش خيلی بزرگتر و خوشکل تر
ھست که اين حسادت اونھا رو موجب ميشه  .ھم کالسی ھاش اون رو مسخره می کنند و
حتی اسم روش می گذارن  .ھمين امروز شنيدم که يکی از اونھا  ...تک گوش صداش کرد "
حزنی سنگين سينه ام را پر کرد ھانيه بعد از نبردی که در بخارست داشتيم تقريبا تکه تکه
شده بود ولی آمونا توانست با مھارت يک پزشک ھزارساله يک فرانکن اشتاين زيبا خلق
کرده و تمام قطعات بدنش را سر ھم کند البته نه تمام آنھا را .او نتوانسته بود يکی از گوش
ھا و انگشت کوچک پای چپش را پيدا کند و از طرفی بعد از بھبودی ھانيه بدن خود ترميم
گرش اجازه جراحی و پيوند اعضا از ديگران را نمی داد.
" آمريکا که بودم در مورد اين موضوع با آمونا حرف زدم ولی اون گفت اين کار غير ممکن
ھست مگر اينکه مثل دفعه قبل بدنش اونقدر ضعيف بشه تا اينکه خاصيت خود ترميمی اش
را از دست بدھد  .تنھا به اين شکل ميشه ھانيه رو جراحی کرد "
ناتسو گونه اش را به صورتم تکيه داد و به تلخی گفت
" حدس می زدم "
لب ھای ظريف و نرمش را آنقدر آرام بوسيدم که انگار می ترسيدم با ضمختی خودم به او
آسيب برسانم
" خيلی شرمنده ام عزيزم  .متاسفم که تو رو توی يه کشور غريب که ھيچ چيزش به ديگر
جوامع شباھت نداره تنھا گذاشتم و حتی مسئوليت ھانيه رو ھم به تو سپردم  .راستش رو
بخوای احساس می کنم با قبول اين مسئوليت ھای کذايی بزرگترين اشتباه زندگی ام را
مرتکب شده باشم "
ناتسو خنده ای آرام کرد و بالفاصله پس از آنکه ليوان پر و پيمانش را جلويم گذاشت خودش
روی پاھايم نشست
" تو مسئوليت ھای ديگه ای ھم داری  .وظايف يک ھمسر "
زنگ خانه به صدا در آمد و ھر دويمان ھمزمان ناليديم
ااااه
ناتسوکو چادر گل گلی اش را برداشت و بيرون رفت تا مھمان جديد را به داخل راھنمايی کند
و من ھم به خون غليظ و لخته لخته رو به رويم چشم دوختم  .واقعا قرار بود از اين به بعد از
چنين چيزی تغذيه کنم ؟ ھيچ چيز به اندازه خون رقيق و گرم و تازه اشتھا آور نيست و ھيچ
چيز ھم به اندازه خون رو به فساد و لخته شده حال به ھم زن نيست .
با ناراحتی به ياد آوردم که ھانيه و ناتسو روزھاست که از چنين چيز تحوع آوری تغذيه می
کنند آن ھم در حالی که من از مرغوب ترين ھا تغذيه می کردم .در حالی که خون تلخ را مزه
مزه می کردم ناتسوکو به ھمراه سميرا و مينای کوچولو وارد شدند .
نمی دانستم از ديدن جادوگر اينقدر خوشحال می شوم حتی اگر از سيلی خوردن نمی ترسيدم
شايد او را از خوشحالی بغل ھم می کردم
" سميرا ؟ معلومه کجايی ؟"
از وقتی که در کاخ مورتيس ھا از ھم جدا شده بوديم ديگر او را نديده بودم  .سميرا خنده ای
درخشنده به پھنای صورتش کرد و جواب داد
" دنبال زندگيم ھستم  .قرمساق توعجب سگ جونی ھستی وقتی اون شکلی ديدمت مطمئن
بودم ميميری  .مينا جان مامان سالم نمی کنی "
مينای تپل و با نمک که در حال جستجو در وسايل آشپزخانه بود لحظه ای از کار ايستاد
" سالم "
و در حالی که ھانيه را صدا می زد از آشپزخانه بيرون دويد  .سميرا شانه باال انداخت
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" بايد بھت عادت کنه "
صادقانه گفتم
" بچه با نمکی ھست .حاال بشين تعريف کن تازه چه خبر ؟ االن چه کار می کنی؟ "
چانه اش را باال داد
" توی يک شرکت منشی مدير عامل شدم "
چشمک زد
" البته رو مخ مدير عامل کار کردم "
ناتسو سر تکان داد و با يک آه نا رضايتی اش را اعالم کرد و درخواست کرد
" نشستن و تعريف کردن رو فعال بی خيال شو بھتره بريم پيش مھمون ھا  .رامين تو تازه
رسيدی برو کمی استراحت کن "
پيشنھاد وسوسه انگيزی بود  .از طرفی خسته راه بودم و از طرف ديگر با چنين اجتماعاتی
غريب ولی نمی توانستم اولين جشن تولد ھانيه را از دست بدھم پس ھمراه با سميرا و
ناتسوکو که به شکل خنده داری خودش را در چادر گل گلی اش قنداق می کرد به مھمانی
رفتم .
انتظار آن ھمه بچه جيغ جيغو را نداشتم بعضی با مادرشان آمده بودند و بعضی با برادر يا
پدرشان و بقيه ھم با کل فک و فاميلشان  .جمعيت تمام طبقه فوقانی را پر کرده بود و
ھرکسی برای خودش جايی می چرخيد يا در حال خوردن بود.
به اتاق خودم رفتم و با تعداد اندک مردی که در مھمانی حضور داشتند و آنجا جمع شده
بودند احوال پرسی کوتاھی کردم و پس از آن بحث ھايشان از سر گرفته شد  .ھربار به
موضوعی اشاره می کردند و بحث می کردند از اقتصاد و تورم از سياست و انرژی ھسته ای
و از فوتبال و غيره ولی بحثی که توجھم را جلب کرد سوال يکی از حضار به نام مصطفی بود
که پرسيد
" حاال بگيد ببينم شنيديد که ميگن تو اصفھان يه زن رو کشتن و خونش رو کشيدند ؟ "
دو نفر سر تکان دادند ولی بقيه خنديدند و اين صحبت ھا را تنھا شايعه مردم بيکار دانستند .
باالخره وقت برش کيک تولد و باز کردن کادو ھا رسيد  .ھدايا يکی يکی باز می شدند و من
با وحشت متوجه شدم ھديه ای تھيه نکرده ام ولی وقتی ناتسوکو تبلتی را که خريده بود از
طرف ھر دويمان اعالم کرد اندکی خيالم راحت شد ھر چند ھانيه می دانست اين حقيقت ندارد
ولی حداقل ھمسرم آبروداری کرده بود.
سميرا که کنار من نشسته بود و تشويق می کرد در گوشم گفت
" اين دختره مرجان  .خيلی به ھانيه حسوديش ميشه "
حواسم از ناتسوکو که داشت ھديه ای ديگر را باز می کرد پرت شده و به جايی که سميرا
نگاه می کرد جلب شد
تمام دخترھا يک سر و گردن کوتاه تر از ھانيه بودند ولی بين آنھا مرجان تا حدی سن و
سالش در حد ھانيه ميزد ولی او ھم مشخص بود که کوچک تر از ھانيه ھست ھرچند قسمتی
از مسن تر بودنش به خاطر صورتش بود که آنچنان آرايش کرده بود و ھمانند مادرش
صورتش را نقاشی کرده بود که انگار يک ماسک به صورت زده و اين برای سن او واقعا
زيادی بود
" واسه چی حسوديش ميشه ؟"
سميرا شانه باال انداخت
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" ھانيه خوشکل و قد بلنده و سين ...منظورم اينه که اندام برجسته و خوش فرمی داره بر
عکس اون دختره الغر پوفيوز .
مينا ميگه قبل از اونکه اون و ھانيه به مدرسه جديدشون برن دختره مثل ملکه بوده واسه
بقيه دخترا ولی حاال ھانيه حسابی اون رو کنار زده  .ھرچند که " ...
وقتی شنيد ناتسوکو کادوی مرجان را اعالم می کند حرفش را قطع مرد  .ناتسو کادو را به
دست ھانيه داد که با لبخندی خجالتزده و چھره ای سرخ شده از مرجان تشکر می کرد ولی
وقتی از درون جعبه يک جفت گوشواره درشت که به يکی از آنھا يک گوش سفالی وصل
شده بود بيرون آورد لبخند روی صورتش خشکيد .
دختر ھايی که کنار مرجان ايستاده بودند زير خنده زدند ولی ناتسو توجه نکرد و بقيه ھدايا
را را به دستش داد ھرچند که ديگر چھره ھيچکدامشان شاد نبود  .ھانيه که معلوم بود بغض
کرده تنھا تشکری کوتاه می کرد و ھر چند ثانيه چشم ھايش را به بھانه ای خشک می کرد تا
اشک ھايش جاری نشوند
بيشتر از آنکه ناراحت باشم عصبانی شده بودم .مھمتر از ھمه ديگر نيازی نبود ھانيه به
مدرسه برود و اينکه چطور بايد انتقام ھانيه را بگيرم ؟ مرجان يک دختر بچه بود ولی آنقدر
خشمگين بودم که می توانستم با خوشحالی ھر دو گوشش را با دندان ھايم بکنم  .در حالی که
ھم از فکرم راضی بودم و ھم متعجب از اينکه از کی اينھمه انتقام جو شده ام سميرا بازويم
را گرفت
" حاال داشته باش مينا چکار ميکنه "
مينا درست پشت سر مرجان ايستاده بود و به پشت دخترک اخم کرده بود  .يک لحظه بعد
مرجان از جا پريد و پاھايش را جمع کرد ولی ديگر دير شده بود ادرار به سرعت داشت
شلوارش را خيس می کرد احساس کردم تمام اشخاصی که در سالن ايستاده اند حواسشان به
مرجان جمع شده که مطمئنا اين ھم طردستی سميرا بود .
شليک خنده حاضرين سقف را به لرزه در آورد و رضايت مرا با سوت کشيدن گوش ھايم
خدشه دار کرد  .در حالی که اشک ھای مرجان آرايشش را به شکل بدی به ھم می ريخت
سعی می کرد جلوی خودش را بگيرد ولی نمی توانست مانع شود و موکت زير پايش را خيس
کرد  .اين يکی ديگر زياد جالب نبود چون دقيقا جلوی در اتاق من خودش را خيس کرده بود
مادر مرجان بازويش را گرفت و خواست از ميان جمعيت خارج کند ولی در قدم دوم شلوار
دخترش افتاد و ميان پاھايش رفت تا زمين بخورد صدای چريک چريک عکس گرفتن موبايل
ھا بلند شد و چند لحظه بعد مرجان و مادرش به کلی غيبشان زد  .مينا راضی از کار خودش
به سمت مادرش برگشت و
ناتسو آخرين کادو ھا را اعالم کرد تا اينکه روی آخرين کادو متوقف شد
" اين يکی مثل اينکه اسم نداره "
از قيافه ھانيه معلوم بود که نگران شده است ولی وقتی يک سی دی از آن بيرون آمد نفسی
به آسودگی کشيد ....
و من ھم ھمينطور
----------باالخره ھمه رفتند و سميرا ھم برای رفتن آماده شده بود که صدای جيغ مينا ھمه ما را از جا
پراند و ھمگی به سمت اتاق ھانيه دويديم .
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مينا کنار ھانيه نشسته بود و ھر دو با رنگ پريده به صفحه لب تاپ خيره شده بودند مينا
ھمين که مادرش را ديد زير گريه زد و درون بغل سميرا پريد  .ھانيه آب دھانش را قورت داد
و گفت
" اون سی دی که اسم نداشت " ....
ھمگی منتظر مانديم حرفش را تمام کند ولی ھانيه بعد از چند ثانيه ترجيح داد خودمان چيزی
را که آنھا ديده اند ببينيم
سميرا دستش را باالی سر مينا تکان داد و دخترک يکباره به خواب رفت تا در سکوت به زن
گريانی که روی صفحه مانيتور حاضر شده بود نگاه کنيم دست ھايش را از پشت به صندلی
بسته بودند  .ھيچ پوستی بر صورت يا بقيه بدنش ديده نمی شد و درعوض گوشت سوخته و
لخته ھای خون اندامش را پوشانده بود حتی موھايش را ھمراه با پوست سرش کنده و جايش
را سوزانده بودند چشم ھايش از کاسه در آمده و گوش ھا و بينی اش بريده شده بود و تنھا
نشانه ای که از يک زن داشت جای سينه ھای بريده شده اش بود  .کامال مشخص بود که در
ميانه مرگ و زندگی دست و پا می زند ھمين که تا به حال زنده مانده بود جای تعجب داشت.
سر زن اندکی باال آمد و ھوا را بو کشيد لحظه بعد ھيکل يک مرد که باال تنه اش برھنه بود
وارد تصوير شد صورتش در کادر نبود و تنھا مشخصه اش خالکوبی جمجمه ای بود که
پشت دستش حک کرده بود  .مرد دستش را باال آورد و يک جام خون را جلوی اسيرش گرفت
که نتيجه اش ناله زن و نمايان شدن دندان ھای کشيده شده اش بود البته دندانی در کار نبود
ظاھرا يکی يکی آنھا را کشيده بودند ولی به ھر حال او بوی خون را حس می کرد
او تشنه بود
آن زن يک خوناشام بود
حال معلوم می شد که چرا تا به حال نمرده است مطمئنا مردن برای آن زن بيچاره يک نعمت
بزرگ محسوب ميشد  .مرد جام خون را دور کرده و از صحنه خارج شد  .زن بيچاره خواست
خودش را به بويی که از سوراخ ھای به جا مانده از بينيش استشمام می کرد برساند ولی
قالده ای که به گردنش بسته شده بود اجازه اين کار را به او نمی داد و زن تنھا توانست
دھانش را باز کند و صدايی شبيه به ھق ھق از خود در بياورد  ...لعنت به آنھا زبانش را ھم
بريده بودند .
يکباره ھق ھقش به فريادی بی صدا تبديل شد نمی توانست جيغ بکشد معلوم بود که آنقدر
جيغ کشيده که جز صدای خس خس خفه از گلويش بيرون نمی آمد و جای صدا خون بود که
از دھانش بيرون می ريخت لحظه ای بعد کاسه خالی چشم ھايش ھم پر از خون شد و ماده
ای سياه رنگ از سوراخ گوش ھايش جاری شد و يکباره ھمه چيز تمام شد  .جمجمه معيوب
خوناشام منفجر شدو و خون و تکه ھايی از مغز يا چيزھای ديگر روی شيشه ای که جلوی
لنز دوربين قرار گرفته بود را پوشاند  .تنھا وقتی متوجه غش کردن سميرا شدم توانستم از
مانيتور سر برگردانم

فصل چھارم
ھانيه قند آب را با دست ھای لرزان به سميرا داد و با چشم ھای نا متمرکز روی مبل نشسته
زانوھايش را بغل کرد  .در حرکتی که برای من عجيب بود سميرا انگشتر طاليش را به زور
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از دستش در آورد و داخل ليوان آب قند انداخت ولی آنقدر ذھنم مشغول بود که دليلش را
نپرسيدم  .سميرا ليوان را سر کشيد و دوباره کمی آب داخل آن ريخت و با حرکت دورانی
دست انگشتر را درون آب حرکت داد انگار که سعی می کرد آن را در آب حل کند .ناتسو
طاقت نياورد و پرسيد
" اون انگشتر طلسمی چيزی ھست ؟ "
سميرا ليوان را باال گرفت
" نه بابا بھش می گن آب طال  .قديمی ھا وقتی کسی حول می کرد بھش آب طال می دادن
مخصوصا زنای حامله حتی شنيدم  ....ول کن اين سوال ھا رو .اون لعنتی چی بود ؟ "
دوباره سکوت برقرار شد تا اينکه ناتسو به حرف آمد
" اون يه اخطار بود  ...اونھا خون رو وارد کادر کردن تا ما بفھميم اون بيچاره يه خوناشام
ھست "
ناتسو برای تاييد به من نگاه کرد ولی من در فکر و اضطرابی ديگر به سر می بردم
امنيت خانواده ام
ھربار به نظرم می رسيد که اگر روزی  ...حتی فکرش ھم چھار ستون بدنم را به لرزه در می
آورد  .اگر آنھا توانسته بودند آنقدر نزديک شوند که آن ھديه کذايی را بين ھدايای ديگر
بگذارند پس آنھا به حريم خانه ام پا گذاشته اند .
"ولی آن ھا که ھستند ؟ "
نا خواسته فکرم را بلد عنوان کرده بودم  .ناتسو و سميرا به من خيره شده بودند و ھانيه که
ھمچنان زانوانش را بغل کرده بود زمزمه کرد
" سرش منفجر شد "
ناتسو گفت
" ھيچ چيز توی دھانش نبود  .اگر يه نارنجکی چيزی بود بايد متوجه ميشديم "
سميرا اصرار کرد
" شايد پشت سرش چسبونده بودند ؟ "
مخالفت کردم
" سرش از داخل ترکيد و به ھمه طرف پخش شد  .در ضمن چه نوع ماده منفجره ای با اين
قدرت می تواند اينقدر بی صدا عمل کند ؟ "
سميرا سر پا ايستاد و با خشمی توام با ترس ناليد
" از ھمين می ترسيدم  .اون جادو بود "
سميرا خيلی بيشتر از آنچه انتظارش را داشتم مضطرب شده بود و در حالی که ناخنش را
می جويد شروع به راه رفتن کرد
" اين بده  ...خيلی بده  ...البته شايد بی ربط " ...
درون چشم ھايش برقی از اميد درخشيد
" شايد اين فقط يه فيلم بود ؟ يه سکانس احمقانه از يک فيلم سينمايی "
می دانستم که اشتباه می کند .آن چيز آنقدر واقعی بود که باورش کنم  .برق اميد با ھمان
سرعتی که در چشم ھايش پديد آمده بود نا پديد شد و در حالی که شقيقه ھايش را ماسا ژ می
داد ناله کنان روی مبل افتاد .اين حالش مرا می ترساند ديگر مطمئن شده بودم که چيزی می
داند که اصال خوب نيست
" سميرا چيزی ھست که ما بايد بدونيم ؟ "
سرش را باال آورد و بعد از کمی مکث باالخره به حرف آمد
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" يه سری شايعه ھست در مورد دوره سيزدھم  .درست نمی دونم دوره سيزدھم چه معنايی
داره ولی يه سری افسانه ھست که ميگه وقتی دوره سيزدھم شروع بشه نسل قدرتمند تری
از جادوگرھا به وجود ميان و جمشيد و بھمن دوباره از نطفه خودشون زاييده ميشن "
پرسشگرانه به ناتسو نگاه کردم ولی او ھم شانه باال انداخت پس از خودش پرسيدم
" خوب اين يعنی چی ؟ جمشيد و بھمن کی ھستند ؟"
" دوتا جادوگر از عھد باستان .دو تا دوست .اولين جادوگرانی که پايه و اساس جادوی نوين
رو بنا گذاشتند  .نفرين ھا  ...طلسم ھا ورد ھا جادوی سفيد جادوی سياه  ....اونھا دوتا ابر
انسان شدن .خيلی قدرتمند و خطرناک بودند می تونستند به راحتی توی ھر سرزمينی
پادشاھی کنند ولی مشکلی پيش اومد و به خاطر يک دختر به اسم فيروزه بين اون ھا اختالف
و دشمنی افتاد"
ناتسو با ناراحتی گفت
"چرا ھميشه پای يک زن در ميونه ؟ "
سميرا سر تکان داد
" آره اون زن وقتی می خواست جلوی دوئل جمشيد و بھمن رو بگيره در اثر يک اتفاق
کشته شد و اين شروع يه جنگ بزرگ بود  .ھر کدام ديگری رو مقصر می دونستند و ھمراه
با شاگردان و بچه ھای خودشون تا می توانستند به ھم آسيب می رساندند  .جنگ با مرگ
جمشيد و بھمن تمام شد ولی نفرت اين دو دسته برای ھميشه باقی موند  .دو دسته به نام
پور جمشيد و پور بھمن که تا ھزاران سال دشمنی و کينه رو نسبت به يکديگر از پدرانشون
به ارث بردند .افسانه ميگه وقتی دوران سيزدھم شروع بشه قدرت جادوگران تازه متولد
شده بيشتر خواھد شد و بھمن و جمشيد از نوادگان خودشون دوباره زاييده ميشن و
جنگشون رو از سر ميگيرن " )مربوط به داستان زندگينامه جادوگر(
داستان جالبی بود ولی ھنوز متوجه نمی شدم سميرا با اين حرف ھا می خواھد به کجا برسد
پس پرسيدم
" حاال اين چه ربطی به اون سی دی کوفتی داره ؟ "
با عصبانيت گفت
" ای کاش ربطی نداشت ولی  ....شايعه شده که دوران سيزدھم شروع شده و بھمن و
جمشيد دوباره متولد شدند .شما ديديد که سر اون زن چطور ترکيد اين يک جادوی ساده نبود
فرق داشت مغز يک عضو حفاظت شده ھست  .من با تمام قدرتم فقط می تونم ذھن افراد رو
منحرف کنم ولی اون چيز  ...اون قدرتی بود که وعده داده شده بود و از اون بدتر اينکه
وقتی بھمن و جمشيد دوئل می کردند و فيروزه می خواست جلوشون رو بگيره ....اون ھم
سرش منفجر شد "
در حالی که ترس کم کم در وجودم رخنه می کرد پرسيدم
" حاال اين قضايا چه ربطی به ما داره که بخوان به ما اخطار بدن ؟ "
شانه باال انداخت
" نمی دونم ولی اين يک پيام بود  .شايد می خواست تھديد کنه که بايد طرف اون ھا رو
بگيريد وگرنه اون بال سرتون مياد "
سميرا با چشم ھای نگران به مينا نگاه کرد
" توی اين جنگ ھيچ جادوگری نمی تونه بی طرف باشه "
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ھنوز ھم نمی توانستم بفھمم اين داستان ھا و پيشگويی ھا چه ربطی به ما داشت ؟ ما که
جادوگر نبوديم  .حتی اگر ھدفشان سميرا بود چرا به عمد به ما نشان دادند که اسيرشان يک
خوناشام ھست ؟ با کالفگی گفتم
" ديگه داره ترسناک ميشه  .اونا از جون ما چی ميخوان ؟ چرا نمی رن به جادو جمبل
خودشون برسن و دھن ھمديگه رو سرويس کنند ؟ "
سميرا جواب داد
" نمی دونم رامين  .من که يه جادوگر آموزش ديده از طريق جادوگران سنتی نيستم  .اون
ساحره بود که به من آموزش داد "
از جا بلند شد و ادامه داد
" بايد بريد از يکی از سنتی ھا بپرسيد "
پرسيدم
" اونھا رو می شناسی ؟ "
" يکيشون رو می شناسم  .اطراف اصفھان زندگی ميکنه  .لعنت به ھمشون من می خوام با
دخترم زندگيمو بکنم  .ھمشون برن به جھنم "
نگاه ناتسوکو حرف دل مرا می زد  .اين موضوع مھم تر از آن بود که بخواھيم آن را حل
نشده رھا کنيم و از آن مھمتر پای امنيت خانواده ام در ميان
" سميرا بھتره آماده شيم و بريم اصفھان "
با دلخوری گفت
" نشنيدی چی گفتم ؟ من دخالت نمی کنم "
ناتسوکو ھم مرا پشتيبانی کرد
" بس کن سميرا اين موضوع به تو و دخترت ھم مربوط ميشه  .در ضمن  ....متنفرم که اين
رو ميگم ولی به ھر حال به وجودت نياز داريم "
لبخند رندانه ای زد
" جادوگرمون تويی "
سميرا يک ابرويش را باال برد
" ناتسو اگه خوابت مياد برو بخواب "
ناتسو سر در گم گفت
" نه  ...چرا خوابم بياد ؟ "
سميرا ھم لبخند تالفی جويانه ای زد
" ببخشيد يادم رفته بود ژاپنی ھستی "
از متلک سميرا دلخور شدم در واقع ناتسوکو نسبت به ھموطنانش چشم ھای درشتی داشت و
به ھر حال دوست نداشتم کسی حتی اگر سميرا باشد او را دست بيندازد ولی وقتی لبخند
وسيع ناتسوکو را ديدم ترجيح دادم که ساکت بمانم  .ظاھرا اين دو نفر از يکی به دو کردن با
ھم لذت می بردند .ناتسو گفت
" پس برو چوب جادو و پاتيل سحرآميز خودت رو بردار تا بعد از اينکه رامين يه خورده
استراحت کرد راه بيفتيم "
-------------------به اصفھان که رسيديم رو به روی خانه خواھر سميرا منتظر بوديم تا دخترش را تحويل بدھد
و بازگردد ولی وقتی انتظارمان به درازا کشيد از ھانيه درخواست کردم که لب تاپش را به من
بدھد تا بتوانم يک بار ديگر فيلم را اينبار با دقت بيشتری ببينم ولی سی دی قبال خارج شده
بود و وقتی از ھانيه و ناتسو جايش را پرسيدم اضھار بی اطالعی کردند .
40

آنھا سی دی را بر نداشته بودند بعيد به نظر می رسيد کار سميرا باشد و مينا ھم که در خواب
عميق بود تا اينکه سميرا بيدارش کرد  .ناتسو زمزمه کرد
" مگه ممکنه ؟"
ھانيه اصرار کرد
" شايد کار سميرا بوده "
چند لحظه بعد سر و کله سميرا پيدا شد و با اوقات تلخی در ماشين را به ھم کوبيد
" بريم "
ھانيه طوری که انگار اصرار داشته باشد که حتما سميرا جواب مثبت به او بدھد ملتمسانه
پرسيد
" سی دی رو شما برداشتيد مگه نه ؟"
سميرا با بيخيالی گفت
" منظورتون اون سی دی کوفتی ھست ديگه ؟ "
ھر سه نفرمان آھی از آسودگی کشيديم سميرا ادامه داد
" نه "
* ********
در بقيه مسير تا روستا کسی صحبت نکرد ھمه ما مضطرب بوديم شخصی وقتی ما در خواب
بوديم به راحتی وارد خانه شده بود و با خيال راحت سی دی را با خود برده بود  .معنی اين
اعمال چه بود ؟ اگر می خواستند به ما آسيب بزنند آيا روز قبل بھترين فرصت در اختيارشان
نبود ؟
وقتی کسی بتواند وارد اتاق ھانيه نيمه گرگ بشود بدون اينکه او را بيدار کند آيا نمی
توانست باليی سرمان بياورد ؟
البته اين مسئله باعث نمی شد فکر کنم کسی که به حريم خانه ام نفوظ کرده قصد آسيب زدن
به ما را نداشته است احتماال نمی خواسته ريسکش را بپذيرد يا اينکه ماموريتش چيز ديگری
بوده است و تنھا برای بردن سی دی آمده و با اينکار قصد تمسخر کردن ما را داشته است .
سميرا گلويش را صاف کرد
" رامين ؟ "
از افکارم بيرون آمدم
" چيه ؟ "
" رد کردی "
خونسردی سميرا کمی حالم را بھتر کرد ولی دلشوره ای آزار دھنده ھمچنان ته دلم ماند .نيم
ساعت بعد جلوی خانه ای روستايی ولی جدا از بقيه روستا نگه داشتم  .سميرا به نظر
عصبی می آمد و چشم ھايش مرتب اطراف را می پاييد و در آخر قبل از آنکه پياده شويم
تذکرداد
" مواظب حرف زدنتون باشيد اينجا چيز ھايی ھست که ما نمی تونيم ببينيم اسم پيرزنه ننه
حشمت ھست ناتسو مراقب باش جادوگر صداش نکنی "
ھانيه آب دھانش را قورت داد
" چيزھايی که نمی بينيم ؟ "
سميرا جواب داد
" منظورم ارواح و اجن ....بھتره اسم اون رو نياريم توجھشون جلب می شه "
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از اتومبيل پياده شديم و جلوی خانه ای قديمی ايستاديم  .زنگی در کار نبود و در چوبی تنھا
يک کلون داشت ضربه سوم را که به در زدم در غژ غژ کنان از ھم باز شد ولی پشت در
کسی نبود که بخواھيم احوال پرسی کنيم  .سميرا نفس عميقی کشيد و در حالی که مشخصا
بدنش می لرزيد به عنوان اولين نفر وارد شد  .دو مرد و سه زن در حياط روی يک تخت
چوبی زھوار در رفته در انتظار نشسته بودند .زنی که قبل از بقيه ما را ديد پس از چند لحظه
رنگش ھمانند من مثل مھتابی شد و با آرنج به پھلوی بغل دستی اش کوبيد زن مسن تر نگاه
عميق تری به يکايک ما انداخت و در گوش زن اول پچ پچ کرد صدايش را ميشنيدم که می
گفت
" بيا بريم توی روز بر می گرديم "
رنگ زن اول بيش از پيش سفيد شد ظاھرا حاال ديگر مطمئن شده بود که ما انسان ھای
نرمالی نيستيم.پس از رفتن آنھا ديگران ھم توجھشان به ما جلب شد و بعد از چند ثانيه
سکوت مردی که جلوتر ايستاده و چھره ای تکيده داشت گفت
" شما غريبيد شما بفرماييد "
ظاھرا تعارفش جدی بود و تا ما را راھی نمی کردند خيالشان راحت نمی شد  .اگر آنھا می
خواستند زودتر برويم ما ھم ھمانطور می خواستيم  .جلوتر از بقيه وارد خانه شدم و گرمای
کنده ھای در حال سوختن به صورتم کوبيده شد  .شايد اگر انسان بودم اين فضا برايم بسيار
دلپذير می نمود ولی در حال حاضر انگار آتش را به درون ريه ھايمان می کشيديم .پيرزن
چروکيده و کوچکی آخر اتاق نشسته و خودش را در يک لحاف بزرگ پيچيده بود زنی ديگر
روبرويش نشسته و با اضطراب به پيرزن خيره شده بود .
ننه حشمت آه کشيد و يک کارت فلزی که رويش با جوھری زرد رنگ چيزھايی نوشته و
اشکال ترسناکی کشيده بود به دست زن داد و گفت
" اين يکی رو ھم توی باغچه خونشون خاک کن سر ماه نشده نتيجش رو ميبينی حواست
باشه اين طلسم موکل داره اگر موقعی که داری خاکش می کنی احساس کردی کسی داره
نگاھت می کنه اصال نترس اون طرف تو ھست .اگر بتونی دم سحر خاکش کنی بھتره ولی
اگر ھم نشد ايرادی نداره  .اينم بگم تا آخر ھفته خاکش کن تا به قمر در عقرب نخوری "
زن گفت
" دستبند طاليی که گم کردم چی ؟ "
پيرزن با اوقات تلخی و قرقر کنان يک گره به روسری اش زد و گفت
" بخت دختر شاه پريون رو با اين گره ميبندم تا وقتی دستبندت پيدا بشه يا پولش بھت برسه
مگه اينکه خدا راضی نباشه  .حاال پاشو برو ديگه خستم کردی "
زن در حالی که طلسم را دو دستی نگه داشته بود از کنارمان گذشت و بيرون رفت  .پيرزن
بدون آنکه به ما نگاه کند پرسيد
" چی واسم آورديد ؟ "
سميرا جواب داد
" منم ننه حشمت سميرا "
ننه حشمت نگاھی طوالنی به سميرا انداخت و بعد از مدتی ظاھرا باالخره او را شناخت و در
حالی که گره روسری اش را باز می کرد گفت
" خدا بيامرزه مادرت رو "
در حالی که کنجکاوی نمی گذاشت ساکت بمانم روبرويش نشستم و پرسيدم
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" مگه نگفتی تا دستبند پيدا نشه گره ھم باز نميشه "
پيرزن چشم ھای سفيدش را به من دوخت و تشر زنان گفت
" کی به تو اجازه داد بشينی پاشو برو عقب واستا "
سر خورده و خجالت زده بلند شدم و در حالی که در دل به پيرزن فحش می دادم عقب رفتم.
ننه حشمت به بقيه اشاره کرد
" شما می تونيد بيايد جلو "
سميرا و ناتسوکو جلو رفتند ولی ھانيه با اخم و تخم کنار من ايستاد و تمسخر کنان گفت
" داداشم مچت رو گرفت ؟ "
پيرزن دستش را زير فرش برد و يک دستبند طاليی رنگ بيرون کشيد و به سمت ما گرفت
" دستبندی که دنبالش بود اينجاست "
ھمه با تعجب به دستبند خيره شديم
" اين دستبند حق اون زن نبود "
سميرا طوری که به من ھم دستور سکوت داده باشد گفت
" به ھر حال اين موضوع ربطی به ما نداره ما واسه چيز ديگه ای اومديم اينجا "
پيرزن در حالی که ھن و ھن می کرد لثه ھای بی دندانش را به ما نشان داد .چند ثانيه ای
طول کشيد تا متوجه شوم او در حال خنديدن ھست در واقع با حالی که داشت به نظر می
رسيد قھقھه می زند .پس از چند ثانيه باالخره آرام شد و گفت
" اگر مادرت ھم سرش به کار خودش بود اون اتفاق واسش نمی افتاد "
سميرا در حالی که مشخص بود در حال کنترل کردن خودش ھست از بين دندان ھای به ھم
قفل شده اش گفت
" راستش ما يه چيز خيلی وحشتناکی ديديم  .يه جادوی عجيب  .شما چيزی از اون افسانه ھا
ميدونيد که " ...
پيرزن با بی حوصلگی ميان حرفش پريد
" آره دوره سيزدھم شروع شده سوالت ھمين بود ؟ "
سميرا از ترس نفس ھايش به شمارش افتاد
" پس واقعيت داره ؟ "
" بله  .اين روزھا ھمه اين رو متوجه شدند چطوره که تو خبر نداری ؟ البته واسه کسی که
ارتباطش رو با ھم نوعانش قطع کرده عجيب ھم نيست  .حاال می خوای طرف بچه ھای بھمن
رو بگيری يا جمشيد رو ؟ "
سميرا از ھم وا رفت و تنھا زمزمه ای نا مفھوم از دھانش بيرون آمد ننه حشمت باز ھم
شروع به نمايش لثه ھايش کرد و ھن و ھن کنان گفت
" ھنوز انتخاب نکردی ؟ پس واسه مرگ آماده شو "
ديگر نتوانستم ساکت بمانم
" ما جادوگر نيستيم ولی کامال مشخص بود که به عمد می خواستند اعالم کنند ما ھم در اين
قضيه دخيل ھستيم ولی مسائلی که مربوط به جادوگر ھا ھست چه ارتباطی با ما داره ؟ "
ھن و ھن پيرزن قطع شد
" زياد مطمئن نباش که اين قضايا مربوط به دوره سيزدھم باشه ...بيا اينجا بشين ببينم "
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بدون ھيچ عجله ای دستورش را اجرا کردم ننه حشمت تکه پارچه ای را که کامال مشخص
بود با آن آب بينی اش را پاک می کند دور دستش پيچيد و ھمان دست را جلو آورد
" دستت رو بده مه من "
برای مدتی به اشکال سفيد و سبزی که از آب بينی و خلط بر روی دستمال باقی مانده بود
خيره شدم و باالخره در حالی که دعا می کردم تمام آن اشکال حد اقل خشک شده باشند دستم
را روی پارچه گذاشتم ولی دعاھايم مستجاب نشد و سرمايی خيس و لزج به پوست دستم
چسبيد  .در حالی که بدنم از انزجار به لرزيدن افتاد به نظرم رسيد پيرزن ھم به ھمان اندازه
از گرفتن دست من منزجر شده است
ننه حشمت کف دستم را بر رسی کرد و با صدايی تمسخر گون گفت
" برای کسی که خط عمرش به پايان رسيده عشق کمی عجيبه مگه نه ؟ "
اين سوالی نبود که بخواھم جوابش را بدھم پس ساکت ماندم تا ھرچه زودتر کارش را تمام
کند و خالص شوم
" دستت بدجوری به خون آلوده ھست  .تو غير از مرده ھا زنده ھای زيادی رو ھم کشتی ...
"
دوست نداشتم به اين موارد اشاره کند پس اصرار کردم
" گوش کن اين موضوع خيلی مھم ھست ممکنه پای جون خيلی ھا در ميون باشه "
به نگاه ھای پر از سوال ناتسو و سميرا توجه نکردم و ادامه دادم
" اگر کمکمون نکنی ممکنه خيلی ھا بميرن "
در واقع اين حسی بود که از زمانی که آن پيرزن دستم را گرفته بود به من الھام شده بود و
آن الھام آنقدر روشن و واضح بود که مطمئن بودم کامال درست ھست  .ما با يک موضوع
کوچک روبرو نبوديم وضعيت وخيم تر از آن بود که بخواھيم آن را ناديده بگيريم .احساس
می کردم اگر پوستش را لمس کنم بيشتر خواھم فھميد و برای اين کار کافی بود انگشت
اشاره ام را پايين بياورم تا با استفاده از بزرگی دستم نسبت به دست کوچک و چروکيده
پيرزن با نوک انگشتم مچ او را لمس کنم و فقط يک لحظه برايم کافی بود پس اراده کردم و
انگشتم را پايين بردم  .در ھمان لحظه که پوستمان به ھم برخورد کرد از کارم پشيمان شدم
ولی ديگر دير شده بود
من در جھنم بودم
تنھا چيزی که از آن لحظات در خاطرم ماند ديوار ھايی از گوشت و استخان بود و ترس و
ضجه بيمار گون ارواح و البته بدتر از ھمه دو چشم سرخ شيطانی که انتظارم را می کشيد
در ھمين لحظه چشم ھای سفيد پيرزن گرد شدند و نفسش بند آمد  .به خانه پيرزن بازگشته
بودم و تنھا چيزی که در ذھنم مانده بود ترس از جھنم و چشم ھايی سرخ رنگ بودند
" تو  ....چطور جرات کردی ؟ "
دستم را با خشونت پس زد و دستمال را درون آتش پرت کرد
" ھر اتفاقی که واستون بيفته حقتونه  .مخصوصا تو  ...تويی که اونقدر پست ھستی که
ميتونی خود شيطان باشی "
ناتسوکو که تاکنون ساکت مانده بود اينبار سکوت را شکست و تشر زنان از جايش بلند شد
" ديگه نمی تونم به مزخرفات اين عجوزه پير گوش کنم "
ھانيه از ھمان جايی که ايستاده بود با صدايی آرام ناتسو را راھنمايی کرد
" پتياره "
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نمی توانستم از ھانيه به خاطر بی احترامی اش ايراد بگيرم ذھنم بيشتر از آن مشغول بود که
بتواند ھمزمان بر رويايی که ديده بودم و ھر لحظه مثل آبی که نمی توان در دست نگاه داشت
از ذھنم بيرون می تراويد تمرکز کنم  .ھر ثانيه که می گذشت آن رويا کمتر واقعی جلوه می
کرد تا جايی که مطمئن شدم ترسم تنھا از يک شوک و ترس از آينده بوده است  .ناتسو
بازويم را گرفت و اشاره کرد که از آنجا برويم  .ربات گونه به دستورش عمل کرده از جا بلند
شدم  .سميرا ھم مانند من در حالی که نگاھش بر زمين بود ايستاد و آماده رفتن شد که
پيرزن گفت
" شما اگر می خوايد راھتون رو پيدا کنيد بايد به دوستانی که به خاطر شما جونشون رو از
دست دادن سر بزنيد  .اون زن و شوھر برای محافظت از توی ملعون مردند حد اقل به
ارواحشون احترام بگذار و واسشون يک فاتحه بخون "
در آن لحظه ترجيح می دادم زمين مرا ببلعد تا اينکه بخواھم در چشم ھمراھانم نگاه کنم  .آن
پيرزن حرامزاده درست می گفت آرش و مھتاب به خاطر حفاظت از من سر بريده شده بودند
و من حتی يک بار ھم بر سر مزارشان نرفته بودم .
پيرزن تير خالصی را ھم در لحظه آخر شليک کرد
" اگر ميخوای جلوی مرگ و مير رو بگيری من واست يک پيشنھاد دارم  ...خودت رو
بکش"
در حالی که از صدای ھن و ھن خنده پيرزن فرار می کردم به سرعت فاصله بين خانه تا
اتومبيل را پيموديم خيلی نياز داشتم که يکی از ھمراھانم مرا دلداری دھد و بگويد مزخرفات
آن افريته را فراموش کنم ولی ھمه ساکت بودند
وقتی به اتومبيل رسيديم تصميم خودم را گرفته بودم پس به سمت سميرا برگشتم
" تو گواھينامه داری ؟ "
سميرا آه کشيد
" دارم ولی من ھم باھات ميام "
در حالی که از پاسخ سميرا غافلگير شده بودم برای اطمينان توضيح دادم
" من نمی خوام برگردم شيراز  .منظورم اين بود که اگه امکانش ھست تو و ھانيه و ناتسو
بريد اصفھان پيش خواھرت تا من يک سر برم تھران و برگردم "
سميرا شانه باال انداخت
" می دونم منظورت چی بود ولی من ھم باھات ميام اون دوتا رو نمی دونم "
ناتسوکو ھم که متعجب شده بود پرسيد
" ولی دخترت ؟ مگه نمی خوای " ...
حرفش را قطع کرد
" توی اين آشفته بازار ھر چه قدر از مينا دور باشم بيشتر در امان خواھد بود  .البته يه دليل
ديگه ھم دارم و اون اين ھست که اون پيرزن کسی رو بيخودی جايی نمی فرسته مخصوصا
کسی که به اندازه تو ازش متنفر باشه "

فصل پنجم
ھانيه

45

چھره رامين طوری شده بود که ھيچوقت گمان نمی کردم او را اين گونه  ...ترسيده ببينم .
به جرات می توانم بگويم تا وقتی که به تھران رسيديم رامين در حالی که به جاده خيره بود
حتی يک بار ھم پلک نزد و من در آن وضعيت ھر لحظه انتظار يک تصادف را داشتم و در
دل ھر سوره ای که ياد گرفته بودم را غلط و غلوط ھمراه با صلوات و ﷲ و اکبر می خواندم
تا شايد خدا آنھا را به عنوان دعا از من بپذيرد .
وقتی باالخره به تھران رسيديم ھواس رامين ھم جمع تر شده بود پس در حالی که خدا را
شکر می کردم توانستم تا زمانی که به بھشت زھرا می رسيم کمی بخوابم .
نزديکی ھای صبح بود که به گورستان بزرگ تھران رسيديم خوشبختانه آسمان ابری بود و
نگرانی ای از بابت خورشيد نداشتيم از آنجايی که سابقا در کنار قبرستان دست فروشی می
کردم می دانستم که جمعه ھا مردم به ياد امواتشان می افتادند پس بھشت زھرا نيز شلوغ بود
و من باز ھم ھمان احساس بد را داشتم  .احساسی که روزھا گريبان گيرم شده بود و نمی
دانستم آن را جدی بگيرم يا اينکه به حساب اتفاقات بد گذشته بگذارم نمی دانستم که آيا واقعا
کسی ما را زير نظر دارد يا اينکه اين فقط يک حس احمقانه بود .
سميرا قبر آرش و مھتاب را نشانمان داد وقتی به قبور دوستانمان رسيديم و عکس ھايشان
را که بر سنگ تراشيده شده بود ديدم غمی بزرگ در سينه ام شکل گرفت .
آن شب بدترين شب زندگی ام بود  .وقتی چھره متحير و مبھوت آرش و مھتاب را قبل از
مرگشان به ياد می آوردم آتش به جانم می افتاد انگار از اينکه در حال مرگ بودند متعجب و
حيران شده اند  .دوست داشتم زير گريه بزنم ولی به خاطر حال رامين ھم که شده ترجيح دادم
بغض دردناکی را که در گلويم به وجود آمده بود قورت بدھم .
رامين ميان دو قبر نشست و بعد از آنکه فاتحه خواند ديگر طاقت نياورده و زير گريه زد
ھمين کافی بود تا بغض من ھم بشکند .
بعد از اينکه رامين کم کم آرام شد ناتسوکو دست بر شانه اش گذاشت و درخواست کرد از
آنجا برويم که در ھمان حال پسر جوانی حدودا ھفده يا ھجده ساله و قد بلند به ما نزديک شد
و چيزی گفت که ھمه ما را شکه کرد
" شما ھمونايی ھستيد که داداش و زن داداشم رو به کشتن داديد ؟ ھمونايی که باعث شدند
جنازه ھاشون رو با سر قطع شده واسمون بفرستند؟ "
اين پسر خوش قيافه برادر آرش بود ؟ حال که دقت می کردم شباھت ھای زيادی ھم ما بين
آنھا وجود داشت  .مھتاب گفته بود خانواده خودش و آرش از قضيه خوناشام شدنشان خبر
ندارند پس عجيب نبود که خانواده ھايشان وقتی جسد بدون سر فرزندانشان را دريافت کردند
ھزاران سوال در ذھنشان به وجود آمده بود البته اين سميرا بود که جنازه ھا را به دستشان
رسانده بود و سميرا ھم که استاد منحرف کردن ذھن ھا بود پس تعجبی نداشت اگر برادر
آرش آنطور با سو ضن به ما نگاه کند  .سميرا به پسر نزديک شد
" فکر کردم حالت بھتر شده باشه "
پسر سميرا را دور زد نيم نگاھی به من و ناتسوکو انداخت و سراغ رامين رفت
" شما ھمون ھا ھستيد ؟ "
رامين سر پا ايستاد و با چشمان سرخ شده اش به پسرک خيره شد  .حالت برادرم خيلی
ترسناک شده بود پسره رو به خاطر دو قدمی که به عقب برداشت سرزنش نمی کردم در واقع
بسيار شجاع بود که پا به فرار نگذاشت قبل از آنکه کسی حرفی بزند يک مرد چاق به
جمعمان پيوست و صدا زد
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" آيدين جان ؟ "
مقابل برادرم ايستاد و دستش را دراز کرد
" شما بايد از دوستان پسرم باشيد  ...شايد ھم از بستگان عروسم ؟ "
رامين پلک زد و دست مرد را گرفت چھره اش ديگر به ترسناکی قبل نبود و تنھا غم در چشم
ھايش ھويدا بود
" در واقع دوست ھاشون ھستيم  .بھتون تسليت می گم  .مطمئنا خيلی براتون سخت بوده "
نگاه مرد به سميرا افتاد و سريع او را شناخت
" بله درسته بايد زودتر متوجه می شدم "
بعد از آنکه حال و احوال پدر آقا آرش با رامين تمام شد ھمين که فھميد ما در اين شھر
غريب ھستيم اصرار کرد که به خانه آنھا برويم  .برادرم که معلوم بود حوصله سر و کله زدن
با آن مرد را ندارد خيلی سريع قبول کرد و بدون تعارف گفت که ھمه ما خسته ايم و احتياج
به خواب داريم .
آن پسر  ...آيدين که در اين دقايق کامال نا ديده گرفته شده بود با حالتی قھر گونه رويش را
برگرداند و با قدم ھای سريع زودتر از بقيه به راه افتاد  .به قيافه اش نمی آمد ولی واقعا که
پسر لوسی بود.
آخرين کسی که راه افتاد رامين بود و در لحظه آخر رو به قبور زن و شوھر چيزی گفت که
تنھا من آن را شنيدم
" نمی گذارم خونتون پايمال بشه  .به ھر قيمتی که شده نمی گذارم مرگتون بيھوده باشه"
نمی دانم چرا اين حرفش بدنم را به لرزه انداخت
-------------------------------رامين ناتسو و مھتاب به سرعت به خواب رفتند ولی من نمی توانستم بخوابم  .به آن پيرزن
وحشتناک فکر می کردم به ترس سميرا و برادرم  .حتی ناتسوکو ھم که اغلب چھره اش را
آرام و خونسرد نگاه می داشت اينبار عصبی و پريشان بود .
نمی توانستم بخوابم
پاور چين از اتاق مھمان ھا بيرون رفتم وخودم را به دری که به حياط باز می شد رساندم
ولی قبل از آنکه بتوانم دستگيره را لمس کنم در باز شد و مادر آرش داخل شد
" دخترم دستشويی داخل ساختمان ھم ھست "
زن مھربانی بود الغر موھايی که چند وقتی ميشد که رنگ نشده اند و رو به سفيدی می
گذاشت و چشم ھايی که اندوه دنيا را در خود داشت
" راستش خوابم نمی برد خواستم برم بيرون يه چرخی بزنم "
سارا خانوم سر تکان داد
" دخترم شما اينجا غريب ھستيد  .تھران شھر بدی شده و جاھايی ھست که دختری به سن و
سال تو نبايد بره ولی اگر دلت می خواد حتما بری " ...
به نشانه مثبت سر تکان دادم
" خوب پس چند لحظه صبرکن "
سارا خانوم برگشت و دوباره بيرون رفت و در ھمان حال در را برای من ھم باز گذاشت.
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آيدين در حال بستن بند کفشش بود از وقتی متوجه شدم به انگشت قطع شده پايم خيره شده
است مجبور شدم جوراب بپوشم انگار نمی فھميد اين کارش چقدر دور از ادب ھست .
ظاھرا او ھيچ چيز را نمی فھميد  .پسره لوس خودخواه
سارا خانوم پسرش را صدا کرد
" آيدين جان ھمراه ھانيه برو تا گم نشه "
نمی دانم من بيشتر شکه شده بودم يا آيدين  .قيافه او ھم نشان می داد که به ھمان چيزی
فکر می کند که من فکر می کنم
وای
آيدين به تته پته افتاد
" من  ...من داشتم می رفتم واسه  ...بايد يه سی دی بخرم "
ساراخانوم جواب داد
" خوبه پس بريد  .تو ھم می تونی بين راه سی ديت رو بخری "
*******
در سکوت قدم می زديم و تا جايی که می توانستيم بيشترين فاصله ای را که دو نفر می
توانند از ھم داشته باشند آن ھم در حالی که با ھم ھستند را حفظ می کرديم  .اين اصال يک
گردش خوب نبود  .اين يک شکنجه بود و دلم می خواست ھرچه زودتر از آن خالص شوم .
ھم از آن وضعيت ھم از دست آقای فيگور
نفس عميقی کشيدم و در حالی که سعی می کردم صدايم کامال بی حوصله و خسته به نظر
برسد پرسيدم
" حاال اين جايی که می خواستی سی دی بگيری کجاست ؟ "
در حالی که صدايش به سختی در می آمد گفت
" ھنوز از کوچه ھم خارج نشديم "
طوری نفسم را با حالتی عصبانی بيرون دادم تا بداند آن کسی که از اين وضعيت راضی
نيست من ھستم  .آيدين سرش را پايين انداخت و سوال خطرناکی را پرسيد
" آرش و مھتاب چطوری مردن ؟ "
قرار نبود اينطور بشود  .شايد سميرا فراموش کرده بود ذھن آيدين را ھم منحرف کند .شايد
به خاطر گذشت زمان قدرت جادو کم شده بود يا اينکه آيدين مقاوم تر بود يا چيزی ديگر به
ھر حال من از جادو سر در نمی آوردم و در آن لحظه دنبال يک راه فرار می گشتم .
وقتی سکوتم به درازا کشيد آيدين ادامه داد
" پدر و مادرم می گن اونھا کشته شدن ولی ھيچوقت نمی گن به دست کی يا اصال برای چی .
می دونم که اونھام نمی دونن ولی عجيبه که نمی خوان ھم بدونن  .آرش مرده ديگه از اين
بدتر که نميشه حقيقت ھرچی که باشه به ھر حال ديگه نمی تونه آسيبی با اون بزنه "
نجوا کردم
" به اونھا صدمه نمی زنه ولی به شما چرا "
چطور می توانستم جريان را برای او توضيح بدھم ؟ مثال با اين جمله شروع می کردم که می
دونستی آرش و مھتاب خوناشام بودند ؟ نه امکان نداشت قبول کند احتماال فکر می کرد می
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خواھم او را مسخره کنم يا شايد حتی بدتر از آن شايد فکر می کرد که به برادر مرحومش
توھين می کنم مطمئنا اين راھش نبود بايد طفره می رفتم
" آقا آرش و مھتاب خانوم مثل قھرمان ھا مردن کنار ھم و در حالی که با تمام وجودشون
جنگيده بودند "
نزديک تر شد
" تو ھم اونجا بودی ؟  ....می دونم که بودی از آسيب ھايی که ديدی معلومه "
با دست روسريم را چک کردم که از روی گوش معيوبم کنار نرفته باشد .البته که آنجا بودم
آن ھم در حالی که ايستاده و کشته شدن دوست ھايم را تماشا می کردم بدون آنکه کوچکترين
حرکتی برای کمک به آنھا کرده باشم .من و من کنان پاسخ دادم
" تو متوجه نميشی اونھا قھرمانانه جنگيدند و جونشون رو واسه نجات مردم دادن  .خيلی
سريع اتفاق افتاد  ...ھر چند تو باور نميکنی "
آيدين مشتش را باال آورد
" می دونستم "
با تعجب پرسيدم
" چی رو ؟ "
" می دونستم که اونھا بدون جنگيدن تسليم نميشن می دونستم که موضوع مھمی داشت
اتفاق می افتاد  .بعد از مرگ بچشون ھمه چيز شروع شد  .اون دوتا خورد شده بودند مھتاب
ديگه نمی تونست بچه دار بشه و واسه ھمين ھم داشتن ديوونه ميشدن  .حال عجيبی داشتن
ھر روز بدتر و بدتر ميشدن ھمه واسشون نگران بوديم ولی اونھا از ما دوری می کردن  .تا
اينکه يه ھو ھمه چيز عوض شد  .اونھا دوباره خودشون شدن ھر چند خيلی کوتاه بود و من
فقط می دونستم که مھمون دارن  ...شما  ...بعد چندتا تماس گنگ و بعد ھم ھيچی  ...تا اينکه
جنازشون رو آوردن  .ميگی من متوجه نميشم ولی اين تو ھستی که متوجه نميشی  .بی ھيچ
دليلی يکباره جنازه ھای بی سرشون رو آوردن  .حتی وقت خاکسپاری بھمون کلک زدن و
بدون اينکه بتونيم برای آخرين بار اونھا رو ببينيم جنازه ھا رو دفن کردند  .ھمه چيز عجيب
بود و عجيب تر از ھمه واکنش پدر و مادرم بود اونھا اصال نمی پرسيدن چه اتفاقی " ...
ديگر به حرف آيدين توجه نکردم موضوعی مھمتر در حال شکل گيری بود  .دردی را در
بازويم احساس کرده بودم و اين نشان می داد به زودی بازويم زخمی خواھد شد .ھر چند
زياد نبود ولی به اندازه ای بود که حواسم را جمع کنم  .ھوا را بو کشيدم در ابتدا ھيچ بويی
احساس نکردم ولی بعد از آن يک بوی جديد رو حس کردم .
به سختی ميشد حسش کرد ولی ھمان قدر ھم کافی بود تا به ياد بياورم آن بو را کجا شنيده ام
 .جنازه ای در حال فساد
" حواست با منه ؟"
به آيدين نگاه کردم ولی ذھنم مشغول چيزی ديگر بود  .بايد برادرم را خبر می کردم  .دوباره
درد  .اينبار محدوده بزرگی از فک و صورتم  .اين اصال خوب نبود  .اين خود خطر بود
" تو چت شده ؟ "
رويم را برگرداندم
" بايد برگرديم "
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بدون اينکه منتظرش بمانم با گام ھای بلند راه افتادم ولی ھنوز چند قدم ھم بر نداشته بودم
که حرکتی توجھم را جلب کرد  .مردی که بر روی پشت بام چمباتمه زده و به خانه والدين
آيدين خيره شده بود .
بوی فساد از سمت او بود ......
لحظه ای بعد سر مرد چرخيد و برای چند لحظه چشم در چشم ھم شديم  .مشخص بود او ھم
با ديدن من غافلگير شده است و لحظه ای بعد عقب رفته و ناپديد شد  .بدون آنکه به آيدين و
دھان باز مانده اش اھميت بدھم پنجره يکی از اتاق ھای خانه را چسبيدم و با کمک ناخن
ھايم به سرعت از ديوار باال رفتم  .روی پشت بام با دست به مسير مردی که در حال دويدن
بود اشاره کردم
" ميرم از اين طرف به داداشم بگو اينجا چه " ....
با کنار رفتن سايه ابر حرفم را متوقف کردم ابرھای بھاری ھم مثل باران بھاری گاھی ھستند
و چند دقيقه بعد نيستند در اين وضعيت رامين نبايد بيرون می آمد
" بی خيال به ھيشکی ھيچی نگو من زود بر می گردم "
اين را در حالی گفتم که ديگر تعقيبم را شروع کرده بودم  .صدای جيغ يک زن بلند شد و مرد
مسيرش را عوض کرد  .سر کوچه از بام پايين پريد و به شدت زمين خورد ولی بلند شد و به
فرارش ادامه داد ظاھرا انسان نبود ولی اگر نه انسان بود نه خوناشام و نه گرگينه پس چه
موجودی می توانست باشد ؟
مرد در خيابان پيچيد و نا پديد شد تا جايی که توانستم سريع دنبالش رفتم وقتی من ھم وارد
خيابان شدم مجبور بودم برای دويدن از روی زن و مردھای که بر اثر تنه مرد مرموز روی
زمين افتاده بودند بپرم و برای اينکه اشتباھا پا روی بدنشان نگذارم تا جايی که می توانستم
احتياط می کردم ولی ھمان احتياط سرعتم را کم می کرد .
ھمچنان که در امتداد آشوبی که مرد مرموز به پا کرده بود تعقيبم را ادامه می دادم از خودم
پرسيدم
چرا تعقيبش می کنم ؟ اصال اگر به او رسيدم قرار است چکار کنم ؟
بر روی احتمال خطرناک بودن اين موجود برای رامين تمرکز کردم و به راھم ادامه دادم.
حال ديگر آن مرد را نمی ديدم و تنھا از ردی که از مردم زمين خورده از خود به جا گذاشته
بود ردش را دنبال می کردم .اگر می خواستم ھمينطور با احتياط تعقيبش کنم به زودی گمش
می کردم پس درون يک کوچه پيچيدم و از ديوار باال رفتم  .دکمه ھای کاپشنم را باز کردم و
فشار بر روی عضالتم را آغاز کردم .
ھمانطور که بدنم بزرگتر و دست ھايم درازتر ميشد روی چھار دست و پا افتادم و اينبار در
حالی که سعی می کردم از وسط حرکت کرده و ديده نشوم از روی بام ھا تعقيبم را ادامه دادم
اجازه ندادم که بدنم کامال به گرگينه تغيير شکل بدھد چون الزم بود ھر بار خيلی سريع خودم
را به حالت انسانی برگردانم و از طرفی حال که در مسافرتی از پيش تايين نشده بوديم مسلما
لباس زير با خودم نياورده بودم .ساختمان ھای آن منطقه مرتبا بلند و کوتاه می شدند و
تعقيب را برايم سخت می کردند و بدتر از آن ھربار که به خيابان می رسيدم مجبور بودم بدنم
را به حالت عادی در بياورم و از عرض آن بگذرم ولی اين مسائل باعث نشد که از آن مرد
عقب بمانم .
مرد مرموز کم کم سرعتش را کم کرد و تا خيابان بعدی به کسی تنه نزد  .ھربار پشت سرش
را چک می کرد و مرا نمی ديد آرام تر می دويد و باالخره در يک کوچه خلوت دست از دويدن
برداشت و به سمت يک ساختمان نيمه ساخت رفت که تنھا اسکلت بندی شده بود  .در حالی
که او را پنھانی می پاييدم متوجه شدم که پشت اسکلت ساختمان يک کوچه باريک ھست که
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آن مرد در ھمان کوچه پيچيد  .از بام پايين پريدم و سريع به سمت کوچه باريک رفتم ولی
ھيچ اثری از او نبود  .از آنجايی که کوچه بن بست بود حدس زدم که وارد يکی از سه خانه
ای شده است که آنجا قرار داشتند .
بايد به رامين خبر می دادم ولی تصميم گرفتم ابتدا خانه را پيدا کنم .
از آن سه خانه تنھا يکی در به حياط بود پس خودم را از در کوچک آن باال کشيدم و نگاھی
به حياط انداختم و ھمينکه زنی آبپاش به دست را ديدم پايين پريدم  .يکی از خانه ھا حذف
شد و دو تای ديگر مانده بود که ھر دو در به ساختمان بودند .
ھمينکه خواستم از ديوار يکی از ساختمان ھا باال بروم چيزی به بازويم خورد  .شبيه يک
آمپول سبز رنگ و کوچک بود و خواستم آن را از بازويم بيرون بکشم که سرم گيج رفت و
آخرين چيزی که ديدم ھمان زن آبپاش به دست بود با اين تفاوت که اينبار يک اسلحه کوچک
در دست داشت ....
********
انگار که با يک چکش به سرم می کوبيدند  .ھمين که چشم ھايم را باز کردم ھمه چيز را به
ياد آوردم .اتاق با يک مھتابی روشن بود و ھيچ چيز ديگری نداشت نه فرشی نه ميزی نه
تختی ھيچ چيز
يک چھار ديواری خالی و بدون پنجره  .چه مدت بی ھوش بودم ؟ آيا شب شده بود ؟ آيا
برادرم بيدار شده و دنبالم می گشت ؟ دستم را داخل جيبم کردم ولی موبايلم سر جايش نبود
در چوبی اتاق را چک کردم و ھمانطور که حدس می زدم در قفل بود  .چطور فکر کرده بودند
يک در با دو فيبر نازک می تواند جلوی خروج مرا بگيرد ؟
عقب رفتم و آماده شدم تا يکباره در را شکسته و از اتاق بيرون بپرم نبايد اجازه می دادم
دوباره مرا بی ھوش کنند پس يک غافلگيری می توانست چاره کار باشد ولی قبل از آنکه
حرکت کنم صدايی توجھم را جلب کرد
" چه مدت بی ھوش ميمونه ؟ "
اين صدا از پشت در می آمد و متعلق به يک مرد بود و در جواب سوالش صدای زنانه ای
جواب داد
" شايد دوازده سيزده ساعت "
آنھا انگليسی صحبت می کردند و لھجه آمريکاييشان کامال مشخص بود .مرد آه کشيد
" چه بھتر اينطوری تا وقتی که اريک و ماشين برگردند وقت داريم  .فکر می کنی دختره رو
بکشه ؟ "
زن با عصبانيت جواب داد
" من از کجا بدونم ؟ يادت باشه اين دست گلی ھست که تو به آب دادی .اون دختره که با
خودت اينجا کشوندی می تونه ھمه چيز رو به ھم بزنه  .اصال اگر خوناشام باشه و در رو
بشکونه چی ؟"
مرد مخالفت کرد
" امکان نداره بدنش گرم بود " ...
زن گفت
" به ھر حال بھتره نگران خودت باشی  .اريک حسابی عصبانی ميشه "
اندکی سکوت برقرار شد و بعد از آن مرد با صدای آرامی گفت
" مگه اينکه نفھمه چی شده  ...اونوقت ديگه مشکلی پيش نمياد "
زن نا باورانه پرسيد
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" چطور انتظار داری اون بچه رو اينجا نگه بداری اون ھم بدون اينکه ماشين متوجه بشه
؟"
" خودت منظورم رو فھميدی "
زن بعد از چند ثانيه سکوت پرسيد
" چقدر حاضری به خاطرش بدی ؟ "
قبل از آنکه مرد جواب بدھد دوباره زن پرسيد
" اين صدای چی بود ؟ "
ھر دو ساکت شدند و بعد از چند لحظه صدای قدم ھايشان را شنيدم که از ساختمان بيرون می
رفتند  .شايد موقعيتی بھتر از اين نصيبم نمی شد ولی ھمينکه خواستم به سمت در شيرجه
بزنم صدای ديگری توجھم را جلب کرد
" ولم کنيد "
اين صدای آيدين بود  .چطور خودش را رسانده بود و ما را پيدا کرده بود ؟ ھمينکه صدای
چرخيدن کليد بلند شد خودم را روی زمين انداختم و چشم ھايم را بستم  .آيدين با خشونت
درون اتاق پرت شد و پشت سرش در بسته شد  .آيدين به سمتم آمد و خواست مرا چک کند
ولی قبل از آن خودم چشم ھايم را باز کردم و انگشتم را به نشانه سکوت روی بينی ام
گذاشتم  .صدای خشمگين زن از پشت در بلند شد
" حاال چی بو گندو ؟ قراره چند نفر ديگه بيان اينجا ؟ تو چه غلطی کردی ؟ "
زن چيزھای ديگری گفت که معنيشان را نفھميدم ولی از لحنش معلوم بود که در حال فحش
دادن ھست  .ھمکارش اصرار کرد
" اونا فقط دوتا بچه ھستند  .ماشين تا چند ساعت ديگه نمياد  .بيا از دستشون خالص بشيم
قول می دم حسابی جبران کنم "
زن فرياد کشيد
" فقط دھنت رو ببند  .می خوام فکر کنم "
به سمت آيدين برگشتم و با صدای کنترل شده ای پرسيدم
" تو اينجا چکار می کنی ؟ "
عصبانيت جواب داد
" نميبينی ؟ اومدم تو رو نجات بدم  .مسئوليت جنابعالی با من ھست "
نا باورانه گفتم
" من رو نجات بدی ؟ پس االن اينجا چکار می کنی ؟ يکی بايد بياد خودت رو نجات بده "
آيدين نشست و يک موبايلش را از جورابش بيرون کشيد و در حالی که با افتخار آن را جلوی
من تکان می داد گفت
" من عمدا خودم رو گير انداختم "
اين پسر کفر مرا در می آورد
" خودت رو گير انداختی ؟ نابغه می مردی از ھمون بيرون تماست رو بگيری ؟ "
" نخير من که مطمئن نبودم  .بايد می فھميدم دقيقا کجا ھستی  .حاال ساکت شو و بزار
بزرگترھا کارشون رو بکنن خانوم کوچولو  .بايد با پليس تماس بگيرم و تو رو از اين گندی
که زدی بيرون بکشم"
نمی دانستم دخالت پليس به نفع ما بود يا نه ولی حداقل امکان زنده نگه داشتن آيدين را
بيشتر می کرد چون با حضور او فرار کردن سخت تر می شد  .ھنوز آيدين شماره را نگرفته
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بود که در اتاق باز شد و مردی که در تعقيبش بودم در حالی که يک ھفت تير کوچک در
دستش بود در چھارچوب ايستاد اينبار شالی را که دور گردنش بسته بود را برداشته بود و
می توانستم صورت زشت و زمختش را ببينم  .مرد که انتظار نداشت مرا به ھوش ببيند
لحظه ای درنگ کرد که برای من کافی بود
به سمتش خيز برداشتم و در حالی که نا خن ھايم در حال رشد بودند به صورتش پنجه کشيدم
مرد فرياد کشيد و خواست ھفت تيرش را باال بياورد که دستش را گرفتم و پيچاندم بايد
دستش از مچ و آرنج می شکست ولی ھر چه زور زدم ھيچ اتفاقی نيفتاد و به جايش مشت
بزرگ دست ديگرش را به چانه ام کوبيد.
عجيب بود که چطور اينقدر ضعيف شده ام ولی در آن موقعيت فرصت متعجب شدن را نداشتم
چون سر و کله ھمان زنی که قبال مرا بيھوش کرده بود پيدا شد و با ھمان اسلحه بيھوش
کننده اش به سمتم تيراندازی کرد که اينبار تيرش به ھدف نخورد چون خودم را پشت
ھمکارش پنھان کرده بودم مرد بيھوش روی زمين افتاد
قبل از آنکه سنگرم را کامال از دست بدھم ھفت تير را از دستش بيرون کشيدم ولی وقتی
خواستم شليک کنم متوجه شدم که زن رفته است
در حالی که ھمچنان آماده بودم که در صورت بازگشتش شليک کنم از آيدين پرسيدم
" اون کجا رفت ؟ "
" چطور اين کار رو کردی ؟ "
" حاال وقت اين حرف ھا نيست ممکنه رفته باشه يه اسلحه واسه خودش بياره فقط بگو
کدوم طرفی رفت ؟ "
اشاره کرد
" سمت چپ "
با احتياط از اتاق بيرون رفتم ولی اثری از زن نبود  .موبايل و پول و دسته کليدم را پيدا کردم
و از آيدين خواستم آنھا را بردارد و در حالی که عقب عقب به سمت در حياط می رفتم دعا
می کردم که آيدين در مورد سمتی که آن زن رفته بود اشتباه نکرده باشد .
خوشبختانه سر و کله زنه پيدا نشد  .تا زمانی که به در خانه رسيديم اسلحه را آماده به
شليک نگه داشتم و ھمين که از آن خانه خارج شديم پا به فرار گذاشتيم .

فصل ششم
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رامين
آيدين به خانه اشاره کرد
" ھمينه "
ناتسو ھانيه و سميرا پشت سرم راه افتادند ولی آيدين سر جايش ايستاد
" چرا با پليس تماس نمی گيريد ؟ قضيه چيه که از پليس می ترسيد ؟"
نمی توانستم برايش توضيح بدھم که تعھد داده ام مشکلی ايجاد نکنم تا از کشور خودم اخراج
نشوم .ای کاش ھانيه راه را به خاطر می آورد تا مجبور نباشيم اين پسر فضول را ھمراه با
خودمان بياوريم
" بايد بفھمم واسه چی ما رو تعقيب می کردند .فقط ھمينجا وايسا "
با وجودی که تقريبا مطمئن بودم اسير کنندگان ھانيه فرار کرده اند باز ھم برای اطمينان از
ديوار باال رفتم و بعد از آنکه مطمئن شدم کسی در حياط نيست پايين پريده در را باز کردم تا
بقيه ھم وارد شوند  .با احتياط عرض حياط را طی کرديم طناب ھای سميرا از زير لباس
ھايش بيرون آمده بود ناتسو نيزه اش را در دست گرفته و ھانيه ھم ناخن ھايش را بلند کرده
بود ولی من اسلحه ای نداشتم .
کلتی را که پيتر به من داده بود نمی توانستم ھمراه خودم بياورم غير از آنکه در فرودگاه به
مشکل بر می خوردم فکرش را ھم نمی کردم که ممکن است به اسلحه ام نياز داشته باشم
به آرامی در را به روی بقيه باز کردم و در يک ستون از در نيمه باز حايط داخل رفتيم .اولين
چيزی که توجھم را جلب کرد مردی بود که با دست و پا و دھان بسته روبروی ما روی يک
صندلی نشانده شده بود .مرد با چشم ھای ترسيده به ما نگاه کرد از بدن خيس از عرق و
زخم ھايی که زير طناب ھايی که او را بسته بودند معلوم بود برای خالص کردن خودش
حسابی تقال کرده است .
به ناتسو و سميرا عالمت دادم که بقيه خانه را چک کنند خانه بسيار کوچک بود و تنھا يک
اتاق و آشپزخانه داشت و غير از يک ميز کوچک و صندلی ای که مرد را به آن بسته بودند
لوازم ديگری نداشت ناتسو اعالم کرد
" کس ديگه ای توی خونه نيست "
ھانيه به مردی که روی صندلی نشسته بود اشاره کرد
" ھمين بود که داشت خونه رو می پاييد "
ھمين که پارچه را از دھان مرد پايين کشيدم به التماس افتاد
" خواھش می کنم با من کاری نداشته باشيد "
صدای مرد ھم مانند چھره اش زمخت و نخراشيده بود و انگليسی صحبت می کرد .پرسيدم
" تو کی ھستی ؟ "
به سرعت جواب داد
" گارث وليس "
" دوستات کجا ھستند ؟ چرا ما رو تعقيب می کرديد ؟ "
مانند بچه ای که می خواھد از کسی شکايت کند تند تند جواب داد
" نمی دونم کجا رفتند اون ھا من رو اينجا بستند .خودم ھم نمی دونم واسه چی  ...وقتی به
ھوش اومدم که دست و پاھام رو به اين صندلی بسته بودند  .ھمه چيز زير سر اريک ھست
اون گفت که شما رو تعقيب کنيم ولی غير از اون من ھيچ کاری نکردم "
" اريک ؟ "
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" آره اون رئيسم ھست  .تقريبا دو ھفته ھست که تو رو زير نظر داشتيم از آمريکا دنبالت
بوديم ولی قسم می خورم نمی دونم واسه چی "
کم کم متوجه بوی خاص بدنش شدم .با وجودی که به نظر می رسيد يک انسان باشد ولی
بوی ضعيفی از گوشت فاسد شده می داد
" تو چی ھستی ؟ "
کمی مکث کرد ولی باالخره جواب داد
" من جھش يافته ھستم "
نا خود آگاه  .به ياد حرفی که آمونا در مورد چوپاکابرا زده بود افتادم آن جانور ھم يک جھش
يافته بود يعنی ممکن بود ھمه اين ھا زير سر نفر ھفتم اتحاد باشد ؟ ناتسو پرسيد
" جھش يافته ديگه يعنی چی ؟ "
" چند ماه پيش داوطلب شدم که يک دارو رو روی من آزمايش کنند پول خوبی ھم واسه اين
کار به من دادند ولی ھمه چيز خوب پيش نرفت  .فکر کردم دارم ميميرم حالم خيلی بد بود
طوری که وقتی يک شب دو نفر اومدن و من رو از بيمارستان دزديدن حتی نتونستم
اعتراض کنم  .ديگه نفھميدم چی شد تا اينکه به ھوش اومدم و اريک باالی سرم ايستاده بود
اون گفت ديگه استخون ھات نمی شکنن گفت که من جھش يافته ھستم البته جھش يافته ھا
حالت ھای مختلفی دارند .اون گفت جھش يافته ھايی رو ديده که سه متر قدشون بود آدمھايی
بودند که مثل حيوانات حرکت می کردند و خرناس می کشيدند .گفت ما از دست کسايی که از
تو به عنوان موش آزمايشگاھی استفاده می کردند خالصت کرديم .بعدش ھم ازم خواست
باھاش ھمکاری کنم حقوق خيلی خوبی ھم به من پيشنھاد کرد من ھم که بيکار بودم بعدش
ھم با يه قاتل که ماشين صداش می کردند" ...
ھنوز حرفش تمام نشده بود که يکباره سرش برگشت و از جايی که قبال چشم چپش قرار
داشت خون جاری شد  .احتماال گلوله از يکی از ساختمان ھای بلندی که آن بيرون به اين
خانه ديد داشتند شليک شده بود .ناتسو قبل از آنکه بتوانم جلويش را بگيرم بيرون رفت و
درون کوچه پريد شخص شليک کننده آنقدر دور بود که صدای اسلحه اش را نشنيده بوديم
ولی می توانست ناتسوکو را ھم ھدف قرار دھد.
صدای زنگ يک موبايل از طرف جنازه بلند شد .شايد بھترين فرصت بود تا بفھمم چه کسی
پشت اين قضايا ھست  .جيب ھايش را گفتم و گوشی را بيرون کشيده و کنار گوشم گرفتم
مردی با صدای صاف و سنگين پشت خط بود
" سالم آقای رادمھر ...خوشحالم که باالخره ميتونم با شما صحبت کنم "
سريع جلوی پنجره رفتم و اطراف را چک کردم ولی آنقدر ساختمان ھای بلند و کوتاه آن
بيرون بود که بی خيال شدم و در حالی که سعی می کردم صدايم دستپاچه به نظر نرسد
پرسيدم
"تو کی ھستی ؟ "
" کسی که قراره به شما کمک کنه شما می تونيد من رو به عنوان يک ھوادار برای خودتون
به حساب بياريد کسی که ھمه زندگيش را گذاشته تا بتونه از شما محافظت کنه "
" من محافظ نمی خوام " ...
به ياد حرف ھای مرد افتادم
" تو ماشين ھستی ؟ "
خنده ای کوتاه کرد
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" خيلی سريع داری نزديک ميشی دوست من  .راستش نه ماشين رو برای يک ماموريت
مھم فرستادم تيرانداز فوق العاده ای ھست و ميتونه از فاصله خيلی زياد چشم ھر خائنی رو
نشونه بگيره "
به مرد مرده و چشم سوراخ شده اش نگاه کردم حاال ديگر حسابی برای ناتسوکو نگران شده
بودم دستم رو جلوی گوشی گرفتم و با صدای آرام به ھانيه گفتم
" با ناتسو تماس بگير بگو ھرجا ھست خيلی زود برگرده "
دستم را برداشتم
" پس تو اين يارو رو کشتی ؟ "
جواب داد
" نه دوست من  .ماشين اين کار رو کرد .لطفا نگو برای آدمی مثل اون افسوس می خوری
"
صادقانه جواب دادم
" به ھيچ وجه  ...اگر می خواستی بکشيش چر ھمون اول اين کار رو نکردی ؟ چرا با دست
و پای بسته ولش کرده بودی ؟ "
آه کشيد و اينبار کلمه به کلمه گفت
" من اون مرد رو نکشتم .به ھر حال اون خائن يک ھديه برای تو بود  .من تمام تالشم رو
می کنم تا به تو کمک کنم  .کمک کنم تا بدونی دور و برت چی می گذره تا دوست و دشمنت
رو بھتر بشناسی " ...
مرد با شنيدن صدای زنگ موبايلم بعد از اندکی سکوت گفت
" بھتره جواب بدی خبر مھمی برات دارن به زودی خبرھای مھم تری ھم بھت ميرسه  .آقای
رادمھر از من به شما نصيحت به ھيچکس اعتماد نکنيد  .راستی خودم رو معرفی نکردم .من
اريک ھستم و برای آقای کرولی کار می کنم "
بعد از معرفی خودش بالفاصله گوشی را قطع کرد  .گوشی خودم رو جواب دادم و صدای
شتابزده دنيل پشت خط جواب داد
" خبرھا رو شنيدی ؟رامين اتفاق بدی افتاده رئيس جمھور روسيه مرده "
" خوب خدا بيامرزدش خبر بدت ھمين بود ؟"
کم مانده بود جيغ بکشد
" خبر نداری ؟ اون کشته شده  .ميگن مدارک زيادی ھست که خوناشام ھا اين کار رو کردن
غير از اون توی کشور نيجر ھم کودتای نظامی کردن و سران کودتا خوناشام ھستند  .توی
چندتا کشور ديگه ھم درگيری ھای خونينی پيش اومده که ھمه از ردپای خوناشام ھا خبر
ميدن  .رامين من نمی تونم اين فشار رو تحمل کنم  .اونا دارن مقدمه سقوط تو رو آماده
ميکنن "
حال ميتوانستم دليل ترس دنی را بفھمم او حق داشت اين واقعا خبر بدی بود دنيل با صدای
آرامتر ادامه داد
" زمزمه ھايی ھست که ميگن يک نفر داره خوناشام ھا رو برای تسخير دولت ھای دنيا
متحد می کنه حتی از يکی از نماينده ھای کنگره شنيدم که تو رو به عنوان مسئول معرفی
می کرد  .ھنوز نمی دونم قضيه از چه قراره ولی خواھش می کنم برگرد اينجا بھت احتياج
داريم بايد جلوشون رو بگيری چون ممکنه دستور پاکسازی بدن "
شگفت زده بودم که چطور ھمه چيز يکباره اينطور به ھم ريخته بود
" من خيلی زود ميام اونجا  .راستی در مورد يه نفر به اسم گارث وليس تحقيق کن"
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تماس را قطع کردم  .از ناراحتی نمی دانستم بايد چکار کنم نمی دانستم بايد به چه چيزی فکر
کنم چه اتفاقی در شرف وقوع بود ؟ اين مشکل را چطور می توانستم حل کنم ؟
می توانستم صدای قدم ھای ناتسو را که به خانه نزديک ميشد بشنوم از ھانيه پرسيدم
" اينجا به چيزی دست زدی ؟ "
کمی به اطراف نگاه کرد و جواب داد
" فکر نکنم "
" خوبه  .بيا از اينجا بريم "
ھمينکه برگشتم تا از در خارج شوم آيدين را ديدم که راھم را سد کرده بود و با رنگی پريده
به جنازه گارث ويليس خيره شده بود  .در آن موقعيت حوصله اين بچه را نداشتم پس فقط او
را کنار زدم و خارج شدم
*****
" سعی کن از ھر دردسری دور بمونی "
سميرا در حالی که با اخم انگشتش را به سمتم گرفته بود ادامه داد
" حوصله کفن و دفن تو رو ديگه ندارم  .يادت باشه اگر مشکلی درست کنی من ديگه
اونجا نيستم که واست درستش کنم چون اينجا مشکالت خودم رو دارم "
برای بار آخر پرسيدم
" احتمالش ھست نظرت عوض بشه و بيای ؟ احساسم بھم ميگه قرار نيست حاال حاال ھا
به ايران برگردم"
لبخندش اينبار متزلزل بود
" رامين من اينجا جنگ خودم رو دارم " )مربوط به داستان زندگينامه جادوگر(
بلندگوی فرودگاه پرواز ما را اعالم کرد از سميرا که ھمچنان با اخم نگاھم می کرد
خداحفظی کردم و منتظر ماندم تا ناتسو و ھانيه ھم وداع زنانه و طوالنيشان را تمام کنند
 .از اينکه آنھا را با خودم ھمراه می کردم مضطرب بودم ولی ته دلم خوشحال بودم که
ديگر قرار نيست تنھا بمانم .
شب قبل بعد از آنکه افکارم را سر و سامان دادم با مشايخ تماس گرفته و ازش خواسته
بودم تا تمام خارجی ھايی که در زمان بسته شدن اتحاد ھفتگانه به ايران آمده بودند را
چک کرده و ھر شخص مشکوکی را بررسی کند و اميدوار بودم نفر ھفتم را اينگونه پيدا
کنم  .تصميم گرفته بودم که ديگر در مورد آن سی دی کذايی فکر نکنم و ھمينطور به
تماس اريک مرموز و ماشين قاتل ھم اھميت ندھم بھتر می دانستم که در حال حاضر تنھا
بر روی کارم تمرکز کنم ولی چيزی اعصابم را به ھم می ريخت و آن نشناختن دشمن بود
دائما به ياد ضرب المثل ھای پدربزرگم می افتادم که می گفت
 از آن نترس که ھای و ھو دارد از آن بترس که سر به تو داردزمانی که برای متوقف کردن دينو تاردلی نقشه می کشيدم حد اقل دشمنم را می شناختم
ولی اينبار نمی دانستم با چی کس يا کسانی طرف ھستم و بدتر از آن حتی يک سرنخ به
درد بخور ھم نداشتم و حتی نمی دانستم که قدم بعدی ام بايد چه باشد
ھمينکه کمربند ايمنی صندلی ام را بستم موبايلم در حالی که ھيچ شماره ای را نشان نمی
داد به صدا در آمد
" نبايد اون کار رو می کردی "
اين صدای ھمان مردی بود که شب قبل با او صحبت کرده بودم  .اريک
" شماره من رو از کجا آوردی ؟ "
اريک طوری آه کشيد که تقريبا باورم شد ناراحت است
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" نبايد رفتنت رو به کسی خبر می دادی  .اون پسره  ...مشاورت آدم دھن لقی ھست حاال
ديگه ھمه می دونن که تو داری بر می گردی بھتره بيشتر مراقب خودت باشی چون فکر
می کنم حتی اسامی و مدارک جعلی ھم نمی تونه به تو کمک کنه "
مھمان دار ھواپيما با اخم به سمتم آمد
" لطف کنيد موبايلتون رو خاموش کنيد "
در ھمان لحظه اريک مکالمه را قطع کرده بود پس وانمود کردم که موبايلم را خاموش
می کنم و مھماندار با خيال راحت به جايگاھش برگشت در حالی که ھانيه و ناتسو با
تعجب به من نگاه می کردم شماره دنيل رو گرفتم و او ھم انگار منتظر تماس من باشد با
اولين بوق جواب داد
" رامين ؟ تو رو خدا بگو االن آمريکا ھستی "
از اين مسخره بازی ھای دنيل حالم به ھم می خورد چون خود او بود که بليط ھا را برای
ما رزرو کرده بود پس با لحنی کامال جدی و دستوری پرسيدم
" تو اومدن من رو به کسی خبر دادی ؟ "
دنيل با دست پاچگی گفت
" خوب اين يه خبر خوب بود  .راستی در مورد گارث وليس تحقيق کردم .اون پارسال
بعد از خوردن داروی اشتباھی فوت کرده "
*******
" لطفا تشريف بياريد "
اشاره مامور فرودگاه دبی به من بود او ھمينکه مشخصات جعلی مرا از روی پاسپورت
من خواند اين جمله را به زبان آورد و از آنجايی که حالت نگاھش را می شناختم فھميدم
معنی در خواست مودبانه اش چيست
دردسر
نيازی نبود ھانيه و ناتسو را ھم نگران کنم پس تنھا شانه ای باال انداختم و خواستم که
منتظرم بمانند  .مامور فرودگاه پشتش را به من نکرد تا او را دنبال کنم و در عوض
چھارچشمی مراقب بود که حرکت اضافی ای نداشته باشم وقتی باالخره روبروی دری که
ھيچ پالکی بر روی آن نصب نشده بود رسيديم انگار بزرگترين وزنه دنيا را از روی
دوشش برداشته اند  .درون اتاق نيمه تاريک و بسيار خاک گرفته بود انگار که آن اتاق
اصال جزئی از فرودگاه به آن شيکی نباشد معلوم بود که سال ھا از آن استفاده نشده است
ولی به غير از آن ھمه گرد و خاک مرد قد بلندی بين قفسه ھای پر از فايل و جعبه ھای
پوسيده ايستاده بود و در حالی که صورتش در سايه قرار داشت تا زمانی که مامور
بدرقه من پاسپورت را جلويش گرفت ھيچ حرکتی نکرد
مرد به عربی چيزی گفت و مامور فرودگاه به سرعت از اتاق خارج شد  .نمی توانستم
عربی صحبت کنم پس با زبان بين المللی پرسيدم
" افتخار آشنايی با چه کسی رو دارم ؟ مسلمه که به خاطر نقص پاسپورت من رو اينجا
نياورديد "
مرد آرام جلو آمد و توانستم صورتش را ببينم .يک مرد بلوند تقريبا پنجاه ساله با کت و
شلواری گرانقيمت و بسيار الغر اندام ولی بر عکس چيزی که انتظار داشتم چھره اش
دوستانه بود و لبخندش را ميشد در چشم ھای آبی اش ھم ديد
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" علی محمدی ؟ اين اسمی ھست که واسه پاسپورتت استفاده کردی ؟ يه چيزی تو مايه
ھای جان اسميت واسه غربی ھا  ...درست حدس زدم ؟ "
مرد جلوتر آمد و پاسپورت را به من برگرداند در حالی که علی محمدی را در جيبم می
گذاشتم سعی می کردم فکرم را به کار بيندازم که آنجا چه خبر است
" شما با اسامی ايرانی ھا آشنا ھستيد ؟ "
مرد به گرمی خنديد
" البته  .من سالھاست که در دبی زندگی می کنم و اينجا اونقدر ايرانی ھست که بتونم
متوجه بشم علی محمدی نميتونه يک پوشش خوب باشه "
لحن مرد کامال دوستانه بود و به نظر می رسيد تنھا اشتباھم را گوشزد می کند تقريبا
شبيه معلم دلسوزی که شاگردش را راھنمايی کند ولی من از آن وضعيت خوشم نمی آمد
چون او معلم دلسوز من نبود پس پرسيدم
" شما ھنوز خودتون رو معرفی نکره ايد "
چھره اش از تعجب پر شد
" نکردم ؟  ...آه معذرت می خوام "
لبخندی شيطنت آميز جای تعجبش را پر کرد
" من جان اسميت ھستم ولی شما می تونيد من رو جيسون صدا کنيد "
در حالی که به شوخی خودش می خنديد با ھم دست داديم ولی ھمينکه دستم را لمس کرد
خنده اش قطع شد ھر چند خيلی سريع خودش را جمع و جور کرد و به حالت قبل بازگشت
ولی من می دانستم که دليل آن تغيير آنی به خاطر لمس دست يک خوناشام بود  .مطمئنا
انسان ھا زياد دوست نداشتند با اجساد متحرک دست بدھند  .جيسون خيلی سريع
اضطراب آنی اش را پوشاند آن مرد واقعا بازيگر خوبی بود و با خنده گفت
" خوب آقای محمدی فکر کنم من و شما بايد در مورد يک چيز خيلی مھم صحبت کنيم "
در ھمان لحظه در به شدت باز شد و وقتی برگشتم ھيکل درشت اندام مردی را ديدم که جلوی
نور را گرفته بود و لحظه ای بعد گردنم تقريبا قطع شد در واقع اينطور احساس می کردم که
تيغه ای گداخته درون گردنم فرو رفت و درد يکباره اش آنقدر بود که ھمه چيز را پيش
چشمانم سياه کرد زمانی که روی زمين افتادم آخرين چيزی که ديدم کفش ھای خونين
جيسون بود  .خونی زرشکی رنگ که مطمئنا متعلق به خوناشام ھا بود
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فصل ھفتم
گردنم درد می کرد ولی حداقل قطع نشده بود
وقتی چشم ھايم را باز کردم در يک باشگاه ورزشی مطروک بودم و سه مرد روبرويم نشسته
و طوری لبخند زنان تماشايم می کردند که انگار وقت غذا رسيده است
دست و پاھايم به صندلی ای که روی آن نشسته بودم زنجير شده بود
" منتظر بوديم به ھوش بيای آخه جشن گرفتن بدون حضور خودت صفايی نداره "
جيسون کيف ابزاری که روی ميز کنار من بود را باز کرد و مجموعه ای از ساطور سيخ
چاقو و وسايلی که حتی اسمشان را نمی دانستم را نشانم داد
" يک جشن خونين "
اشاره جيسون به زير پاھايم بود  .خون زرشکی رنگی که ھمه جا خشک شده و با توجه به
آنکه خوناشام ھا خون زيادی در بدن ندارند ميشد تخمين زد که آن حرامزاده ھا حداقل بيست
خوناشام را در اين مکان کشته بودند
" تخصص من در شکنجه کردن زنھاست  .ميدونی اونھا درد بيشتری رو احساس می کنن و
جيغ ھاشون  ...لذت بخشه "
نمی دانم چرا فکر کرده بودم که جيسون می تواند بازيگر خوبی باشد چون با آن تغييری که
در صورتش پيدا شده بود در واقع مطمئنا يک بازيگر نه در اندازه خوب بلکه حرفه ای بود .
ديگر چھره اش دوستانه و صميمی و شوخ طبع نبود حتی چشم ھايش ھم ديگر نمی خنديدند
و در عوض شقاوت و بی رحمی شھوت خون و نفرتی عميق جايگزين شده بود.
جيسون دستش را باال آورد و انگشترش را جلوی صورتم گرفت
" اين يک انگشتر نقره ھست ولی نه در ھمين حد "
دستش را چرخاند و کف دست و پشت انگشترش را نشان داد
" اينجا يک زائده تيز ھست که موقع دست دادن توی پوست قربانی ھام فرو ميره و اونھا رو
فلج ميکنه  .نميدونی چه شوک سنگينی بود وقتی متوجه شدم انگشترم قادر به بيھوش کردن
تو نيست چون تا به حال اتفاق نيفتاده بود اولش فکر کردم زائده رو درست تنظيم نکردم ولی
حاال ميدونم که "...
يک چاقوی نوک تيز از داخل کيف بيرون آورد و جلوی صورتم گرفت
" جواب اينجاست "
يکباره چاقو را برگرداند و به دستم ضربه زد ولی مثل قبل پوستم مقاومت کرد و ھيچ
جراحتی ايجاد نشد
جيسون مثل بچه ھا ی ھيجان زده جيغ کشيد
" دست ھات اين دستای لعنتيت غير قابل نفوظ ھستند ولی خدای بزرگ رو شکر می کنم که
به شيطان اجازه مطلق بودن رو نميده و کل ھيکل تو رو برای جشن ما باقی گذاشت تا بتونيم
تطھيرت کنيم  .اين فوق العاده نيست ؟ "
ھمه چيز برايم روشن شد  .آنھا شکارچی بودند ولی نه شکارچی ھايی که خوناشام ھا را
برای انتقام مرگ عزيزانشان می کشتند اينھا ديوانه ھايی بودند که به نام خدا ھم نوعانم را
می کشتند و پوست می کندند و در آخر می سوزاندند البته از ابزار خونالود اين شکارچی ھا
ميشد فھميد که تنھا به پوست کندن قانع نمی شوند .با سر به انگشترش اشاره کردم
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" به عنوان مرد خدا خيلی کثيف عمل می کنی "
شانه باال انداخت
" چه فرقی واسه تو داره شيطان ؟ اين روش تو نيست ؟ خيلی ناراحتی که يک مرد خدا از
حقه ھای امثال تو استفاده می کنه ؟ ولی خوب " ...
به دو نفر ديگر اشاره کرد و آنھا نيز از جايشان بلند شده سمت کيف رفتند تا ابزار شکنجه
شان را انتخاب کنند جيسون به سمت من برگشت و با لبخند مانيايی اش گفت
" ولی از اين به بعدش حقه نيست "
به قدر کافی صبر کرده بودنم  .آنھا خيلی زود خودشان را لو داده بودند ھرچند که ھنوز
مسائلی باقيمانده بود که مرا نگران می کرد  .جيسون خم شد و از نزديک به چشم ھايم نگاه
کرد
" واسه تطھير آماده ای پسر شيطان ؟ "
سرم را عقب بردم و با تمام توان و نفرتی که از ديدن خون ھا و وسايل شکنجه در وجودم
می خروشيد پيشانی ام را به بينی اش کوبيدم  .نيازی نبود تمرکز کنم و قدرت را از درونم فرا
بخوانم قدرت ھمانجا بود .
گاو وحشی ای که يکباره از جايگاھش بيرون می پرد و با خشمی کور گاو باز را ھدف شاخ
ھايش می کند قدرتی که از دست ھا و قلبم نشات می گرفت يکباره بيرون آمد و وجودم را پر
کرد  .صدای خودم را می شنيدم که نعره کشان صندلی را در ھم شکستم و در حالی که تکه
ھای چوب و زنجير ھمچنان به دست و پاھايم چسبيده بودند به سمت يکی از نوچه ھای
برايان شيرجه رفتم  .مرد سيه چرده حتی فرصت نکرد از جايش تکان بخورد و در حالی که
دھانش برای فريادی که ھرگز از گلويش باالتر نيامد باز بود سرش مثل يک توپ به حلقه
تور بسکتبال و خورد و در آن فرو رفت  .با شادی ای که ھرگز فکرش را ھم نمی کردم
اينچنينش را تجربه کنم فرياد کشيدم
"يک گل سه امتيازی "
تازه درک می کردم که نيش خوردن دست ھايم توسط مارھای شيطانی يک موھبت الھی بوده
است  .نوچه دوم رويش را برگرداند تا فرار کند ولی آنقدرھا سريع نبود و قبل از آنکه قدم از
قدم بردارد او را گرفتم.
دست ھای خودم را می ديدم که درون بدن مرد فرو می رفت و ھر آنچه به چنگ می آورد
بيرون ميکشيد  .وقتی کارم با نفر دوم ھم تمام شد  .به سمت جيسون برگشتم  .کت و شلوار
گران قيمتش از خون بينی اش خيس شده بود و با حالی رقت انگيز برای فرار دست و پا می
زد و روی زمين می خزيد .
يک چاقو از ميان کيف ابزار انتخاب کردم و مثل يک گرگ وحشی که طعمه اش را در گوشه
ای گير انداخته است بدون عجله باالی سرش رفتم
" وقت تطھيرت رسيده جان اسميت  .برای رفتن پيش خدا آماده ای ؟ "
جيسون جيغ زنان برگشت و سعی کرد چاقوی نقره اش را در بدنم فرو کند ولی او تنھا يک
حقه باز کثيف بود نه يک شکارچی واقعی خوناشام پس به راحتی چاقويش را گرفتم و ھر دو
دستش را از کف دست به زمين ميخکوب کردم  .جيسون گريه می کرد و خدا را صدا می زد
صدای خودم را شنيدم که با شوق می گفت
" اينقدر عجله نکن مدتی طول می کشه تا بفرستمت به جھنم  .چطوره با کندن  ...پوستت ....
اوه خدا "
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به دست ھای غرق در خونم نگاه کردم به گوشتی که زير ناخن ھايم گير کرده بود چرا اينقدر
خشونت به خرج دادم ؟ آنھا قاتل بودند و مستحق مرگ ولی گرفتن جان انسان ھا نبايد چنين
 ...لذتبخش باشد
چند نفس عميق کشيدم و سعی کردم آرام بشوم جوش و خروشی که درونم بود  ...ھمان گاو
وحشی با دلخوری عقب کشيد و نا پديد شد  .به چشم ھای جيسون نگاه کردم و گفتم
" فقط يک کلمه دروغ بگو تا جھنمی برات درست کنم که اون جھنمی که ميری داخلش واسط
مثل بھشت باشه"
ناله اش را به نشانه مثبت قلمداد کرده و پرسيدم
" کی به شما گفت که بيايد سراغ من ؟ "
ھمچنان که از درد و ترس به خود می پيچيد با صدايی که ديگر گرم و آرام نبود جواب داد
" ھمه ازش خبر داشتن  .ھمه شکارچی ھا دنبالت ھستند  .اسمت ھمه جا ھست ولی يه
آشغال حرومزاده با من تماس گرفت و گفت توی اون فرودگاه لعنتی منتظر علی محمدی باشم
"
" کی ؟ "
" خدا شاھده که نمی دونم "
" يک ناشناس با تو تماس گرفت و تو ھم اومدی ؟ فکر می کنی حرفات رو باور می کنم ؟ "
از جايم بلند شدم و ساطوری که خون خشک شده قربانيان قبلی ھنوز روی دسته اش نمايان
بود را از کيف بيرون کشيدم  .جيسون با ديدن ساطور شيون سر داد
" به خدا قسم نمی دونم  .ھميشه يک نفر باھام تماس می گرفت و جای يک خوناشام رو بھم
می گفت ما ھم می رفتيم سراغش و روز بعد پول توی حسابمون بود ولی اينبار يه مادرجنده
ديگه تماس گرفت و گفت اگر بتونيد اين يکی رو گير بياريد يک مليون دالر به حسابتون می
ريزيم  .مبلغ زيادی بود  ...قسم می خورم که از اين کارھای احمقانه " ...
سعی کردم دست از تعجب از مبلغی که به جيسون پيشنھاد شده بود بردارم و در حالی که
التماس می کرد سوال اصلی را پرسيدم
" ھمسر و خواھرم ھم در خطر ھستند ؟ "
" کی ؟  ...من نمی دونم  .قسم می خورم  .اصال حرفی در مورد کسی غير از تو نبود .
التماس می کنم من رو ببخ خ خ " ..
ديگر کافی بود  .حرفش در خونی که از گلويش بيرون می جھيد خفه شد  .جيب ھايش را
جستجو کردم و پاسپورت جعلی ام را پيدا کردم  .ساعتم نشان ميداد که ھنوز دو ساعت تا
پرواز ھواپيما وقت داشتم .
*****
موفق شدم به موقع خودم را به فرودگاه برسانم ناتسوکو از نگرانی ديوانه شده بود ولی
وقتی فھميد شکارچی ھا دنبالم ھستند تصميم گرفت فعال از کشتن من بگذرد  .ھمه نگران
بوديم ديگر چه کسانی از ھويت من با خبر بودند و مھم تر از آن اينکه چه کسی ھويت مرا
فاش کرده بود ؟ آيا ھمانطور که اريک گفته بود يک خائن بين دوستان من بود ؟ بايد با دنيل
تماس می گرفتم تا مطمئن شوم دھن لقی ھايش بيشتر از اين برايم مشکل ساز نمی شود و
در زمان باقيمانده مان تا پرواز اين کار را کردم
دنيل در حالی که سعی می کرد اضطرابش را پنھان کند گفت
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" رامين اوضاع خيلی خرابه  .مثل يک سقوط می مونه  .انگار ھمه دنيا دست به دست ھم
دادند تا خوناشام ھا رو از روی صفحه روزگار پاک کنن  .از اولش ھم نبايد قانون پنھان
موندن خوناشام ھا رو امضا می کردی"
اين لحن دنی را می شناختم  .او به اصطالح خودش داشت سعی می کرد مرا برای خبرھای بد
آماده کند ولی من نه حوصله اين کارھايش را داشتم و نه وقتش را
" دنيل برو سر اصل مطلب "
" االن ديگه ھر شورش قتل و تروری رو دارن گردن خوناشام ھا می ندازن  .فرقی نميکنه
کجای دنيا باشه  ...راستش  ...اگه فکر می کنی اين ھا بد ھست بايد کمی صبر کنی بدتر از
اون ھم در راھه  .يک سری از سياستمدار ھای ناتو يه تشکل درست کردن که ھدفش نابودی
تو ھست "
در حالی که تمام اخطارھايی که برای دنيل آماده کرده بودم را فراموش کردم پرسيدم
" منظورت چيه ؟ "
دنيل آرام تر از قبل گفت
" اونھا دارن سعی ميکنن ھمه چيز رو ھمه اين اتفاقات رو گردن تو بندازن  .ميگن تو داری
سعی ميکنی دنيای انسان ھا رو بی ثبات کنی  .اونھا ميگن  ....تو سعی داری جای  ....دينو
تاردلی رو پر کنی "
در حالی که کنترل خشمم برايم مشکل شده بود فرياد کشيدم
" اين ديگه چه مزخرفاتی ھست ؟ "
دنيل تند تند جواب داد
" ما ھم ھمين رو گفتيم  .نگران نباش کسی به اونھا اھميت نميده  ...البته نه ھمه  .ميدونی
 ...البته اين چيز تازه ای نيست ولی االن توی بعضی کشور ھا تو رو به عنوان يک جنايتکار
بين المللی می شناسن  ...رامين خيلی مراقب خودت باش تو نبايد پا پس بکشی  .سقوط تو
مساويه سقوط کل جامعه خوناشام ھاست ولی نگران نباش رفيق ما تا آخرش پشتتيم  .ھنوز
متحدين قدرتمندی داريم که از تو حمايت می کنن "
جمالت دلگرم کننده دنيل آنقدرھا ھم که احتماال خودش انتظار داشت مرا دلگرم نمی کرد .
ھمه چيز به ھم ريخته بود شکارچی ھا در سرتاسر دنيا رويای شکار مرا در سر داشتند در
بسياری کشورھا مرا به عنوان يک تروريست می شناختند ولی اين چيزی نبود که کالبد مرا
از درون می لرزاند  .مسئله بسيار بزرگتر از امنيت و اعتبار من بود  .در حال حاضر مسئله
امنيت کل ھمنوعان من در دنيا مطرح بود .
******
در فرودگاه نيويورک انتظار ھر چيزی را داشتم غير از يک گروه سرباز مسلح که ھواپيما را
محاصره کرده بودند  .افسری اخمو در حالی که عکس مرا در دست داشت سراغم آمد و
دستور داد
" آقای رادمھر شما بايد با ما بيايد "
به سرباز ھا نگاھی انداختم گرچه اسلحه ھايشان را به سمت من نگرفته بودند ولی از حالت
خصمانه شان معلوم بود که برای تيراندازی ترديد نخواھند کرد  .ناتسوکو کنارم ايستاد و
پرسيد
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" موضوع چيه ؟ واسه چی بايد دنبالتون بياد ؟ "
مرد نظامی جواب داد
" موضوع سری ھست خانوم پای امنيت ملی در ميان ھست .لطفا دخالت نکنيد "
پرسيدم
" قانون نميگه موقع بازداشت ھر فردی بايد تفھيم اتھام بشه ؟ "
" به زودی در جای مناسب تفھيم اتھام خواھيد شد "
پس واقعا پای اتھام در ميان بود  .نمی دانستم قرار است به چه چيزی متھم شوم ولی مطمئنا
مسئله کوچکی نبود و ديگر مطمئن نبودم که دوستان سياستمدارم بتوانند مرا از اين مخمصه
بيرون بياورند .
ظاھرا چاره ای جز اطاعت نداشتم  .از ناتسوکو خواستم که با دنيل تماس بگيرد و موضوع
را به اطالعش برساند  .نظامی ھا مرا به يک اتومبيل سياه رنگ اسکورت کردند و بين راه
چشم ھايم را بستند  .حداقل بستن چشم ھايم کمی اميدوارم کرد چون اگر آنھا نمی خواستند
محل استقرارشان را شناسايی کنم پس می توانستم نتيجه بگيرم که قرار ھست از آنجا جان
سالم به در ببرم البته بستن چشم ھايم باعث نمی شد که نابينا شوم  .در واقع قدرت شنوايی
سه بعدی ام خيلی بھتر از چشم ھايم عمل می کرد پس به خوبی متوجه بودم که مرا به خارج
از شھر و جايی شبيه به يک پادگان نظامی بردند
يک ساعت بعد در حالی که دستبند به دست داشتم در يک اتاق بازجويی نشسته بودم و مرد
سياھپوست و ميانسالی که خود را بازرس کافمن معرفی کرده بود روبرويم نشسته بود
" ھنوز دو ھفته تا پايان مرخصيتون وقت داشتيد  .چرا برگشتيد ؟ "
شانه باال انداختم
" می خواستم مرخصيم رو ھمراه با خانواده ام در آمريکا بگذرونم  ...ميشه بگيد واسه چی
من رو اينجا آورديد ؟ "
مرد از جايش بلند شد و در حالی که دور اتاق قدم ميزد جواب داد
"متھم به ھمکاری با گروه ھای تروريستی و ارتباط مشکوک با تشکيالت مافيايی بی " 3
آه کشيدم ھم برای اينکه خيالم راحت شده بود ھم به خاطر اينکه روی بازپورسم تاثير منفی
گذاشته باشم
" اين ديگه چه مسخره بازی ای ھست ؟ گروه ھای تروريستی ؟ "
مرد از فايلی که روی ميز بود چند عکس بيرون کشيد و جلوی من انداخت
" کشتار بيست و چھارم فوريه چی ؟ اون ھم مسخره بازی ھست ؟ "
عکس آدم ھايی که تکه تکه شده بودند را ورق زدم از يک طرف با ديدن تصاوير دل و روده
ام به ھم ميپيچيد و از طرف ديگر در شگفت بودم که چطور توانسته بودم چنين وحشيگری
ای از خود نشان دھم ھر چند آن انسانھا چيزی که حقشان بود را گرفته بودند و به ھيچ وجه
احساس پشيمانی نمی کردم ولی چيزی مرا اذيت می کرد و آن ھم روش کشتن آنھا بود .
بازپرس وقتی متوجه شد غرق تماشای عکس ھا شده ام ادامه داد
" تصوير شما توی دوربين ھای خيابانی که اين اتفاق در اون افتاده بود در ھمون شب ثبت
شده "
خودم را جمع و جور کردم
" مطمئنا تصاوير خيليھا در اون دوربين ثبت شده ولی من حتی نمی دونم منظور شما کدوم
خيابون ھست و کدوم شب  .شما واسه اين چيزا نمی تونيد من رو اينجا نگه داريد "
چھره بازپرس شبيه قمار بازی بود که برگ برنده اش را رو می کند
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" به خاطر اين اتھام ھا نه ولی به خاطر پاسپورت جعليت می تونم نگھت دارم "
به خودم لعنت فرستادم که چرا آن پاسپورت لعنتی را در جيبم گذاشته بودم ولی ھنوز نبايد
تسليم می شدم به ھر حال اون پاسپورت از لحاظ ساختاری جعلی نبود بلکه کامال قانونی
صادر شده بود
" من اون پاسپورت رو پيدا کردم و می خواستم به مامورين فرودگاه تحويل بدم "
مرد چنان براشفته شد که برای يک لحظه فکر کردم با مشت و لگد به جانم خواھد افتاد ولی
در عوض از بين دندان ھای قفل شده اش گفت
" پيداش کردی و عکس خودت رو روش زدی ؟ "
" آھا اتفاقا ھمسرم ھم اعتقاد داشت اون يارو شبيه من ھست ولی به نظر خودم من خيلی
خوشقيافه تر از اون ھستم "
اينبار ديگر مطمئن بودم گلويم را با دندان ھايش خواھد شکافت ولی در ھمان لحظه در اتاق
باز شد و شخصی که فقط دستش را ميديدم به بازپرس گفت
" لری  ...بايد صحبت کنيم "
چند ثانيه بعد از آنکه کافمن از اتاق بيرون رفت صدای فريادش بلند شد
" وکيل ؟ به اين سرعت ؟ اصال از کجا می دونست رادمھر رو آورديم اينجا ؟ فکر می کردم
اينجا يک منطقه حفاظت شده ھست "
مردی که طرف صحبتش بود با لحن خشکی گفت
" صداتو بيار پايين لری مسائلی ھست که نبايد در موردش بحث بشه و اين دستور از باال
اومده  .تو ھم اگر شغلت رو دوست داری بھتره دھنت رو ببندی "
حتی از آنجا ھم می توانستم صدای دندان قروچه کافمن را بشنوم  .در اتاق توسط زنی ريز
اندام بلوند و تقريبا پنجاه ساله باز شد زن لبخندی کارمند منشانه و فرماليته به من زد و بعد
از اينکه با من دست داد خودش را اينطور معرفی کرد
" من کاترين سيمون ھستم و برای کمک به شما اومدم "
پرسيدم
" يه وکيل تسخيری ؟ "
ابروھايش باال رفت
" وکيل تسخيری ؟ اينجا ؟ البته که نه "
کمی اميدوار شدم
" پس دنيل شما رو فرستاده ؟ فکر نمی کردم به اين سرعت عمل کنه "
به نظر می رسيد سيمون واقعا گيج شده است
" ببخشيد ولی من شخصی به نام دنيل رو نمی شناسم  .من رو آقای برايان کرولی فرستاده
"
اينبار نوبت من بود که گيج شوم
" کی ؟ چطور ؟ از کجا خبر داشتيد که من اينجام ؟ اصال از من چی می خوايد ؟ "
سيمون دوباره به حالت حرفه ای اش برگشت
" می دونم که سوال ھای زيادی در ذھنتون ھست که به ھمه اونھا پاسخ داده خواھد شد ولی
فعال وقت ما خيلی کم ھست  .در واقع من برای وکالت نيومدم ھدف من در حال حاضر مذاکره
ھست "
قضيه داشت جالب ميشد
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" چه جور مذاکره ای ؟ "
سيمون جلو آمد و با صدايی آرام تر گفت
" ما به شما پيشنھاد ميديم که تحت حفاظت ما خواھيد بود و از طرف دولت مصونيت کامل
دريافت کنيد طوری که ھيچ دادگاھی در اياالت متحده اتحاديه اروپا و خيلی از کشور ھای دنيا
حق محاکمه شما رو نداشته باشند و البته بيست مليون دالر به عنوان پيش پرداخت  ...و
برای شروع ھم می تونم در عرض چند دقيقه شما رو از مخمصه ای که در اون افتاديد
بيرون ببرم "
پيشنھاد وسوسه کننده ای بود ولی ھنوز قسمت اصلی مذاکره مجھول بود
" و در عوض اين ھمه سخاوت چه چيزی از من می خوايد ؟ "
لبخند بر لب ھای سيمون برگشت
" وفاداريتون رو "
بعد از اينکه چند ثانيه ای در چشم ھايش زل زدم و مطمئن شدم قرار نيست حرفش را ادامه
دھد پرسيدم
" فرض ميگيريم که وفاداری من رو داشته باشيد  .اونوقت من بايد چه کار کنم ؟"
" چطوره با استعفا دادن از شغلتون شروع کنيد "
احساس کردم مو به تنم سيخ ميشود  .مذاکره به جاھای باريک کشيده شده بود .من ھيچوقت
شغلم را دوست نداشتم و می دانستم که برای آن کار ساخته نشده ام حتی اوقاتی بود که
احساس می کردم يک عروسک خيمه شب بازی در دستان سياست مدار ھا ھستم  .استعفا از
شغلم کاری بود که دير يا زود بايد آن را انجام می دادم ولی بحث وفاداری مرا اذيت می کرد
مخصوصا که اصال در مورد شخصی که برای او بايد اعالم وفاداری می کردم چيزی نمی
دانستم
" استعفای من چه سودی برای شما داره ؟ "
معلوم بود که پاسخ اين سوال را از قبل آماده کرده بود
"تا زمانی که شما به ما بپيونديد پاسخ ھا نزد ما خواھد ماند  ...گوش کنيد آقای رادمھر ما
در برھه زمانی پر مخاطره ای ھستيم  .در حالی که رقبای ما در حال تکه پاره کردن دنيا
ھستند وظيفه ماست که از بشريت دفاع کنيم و اين رو بدونيد که در اين بين شما با ما خواھيد
بود يا بر عليه ما  .سياه يا سفيد خوب يا بد پس ھيچ حد وسطی وجود نداره  .نيازی نيست در
اين گرداب دست و پا بزنيد اگر جواب سوال ھای بی جوابتون رو می خوايد اگر دوست داريد
بدونيد چه چيزی در انتظار شماست به نفعتون ھست که به ما بپيونديد  .آقای کرولی اونقدر
به شما اعتماد داره که تنھا قول کالمی شما برای وفاداری رو کافی بدونه پس کافيه از من
بخوايد شما رو ببرم بيرون و اين شروع ھمکاری ما خواھد بود "
حرف ھای اين زن مرا ميترساند  .منظور او از رقبا چه کسانی بود و آنھا دقيقا به چه کاری
نجات بشريت می گفتند ؟ آيا اشخاصی که خود را ناجی بشريت می دانستند از جمله يا با ما يا
مقابل ما استفاده می کردند ؟ حس کنجکاويم به شدت مرا وسوسه می کرد که به خانم سيمون
جواب مثبت بدھم و بعدا دبه در بياورم ولی عقل و منطق جلوی اين ايده را سد می کرد .
مطمئنا اشخاصی که قدرت داشتند مصونيت سياسی به من بدھند آن ھم در چندين کشور دنيا
اشخاصی نبودند که عالقه داشته باشم با آنھا شوخی کنم پس تمام سوال ھا ھمچنان بايد بی
جواب می ماندند
" بايد فکر کنم  .در ضمن برای ھمکاری با شما اطالعات بيشتری نياز دارم "
نا اميدی از چھره سيمون می باريد
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" من مجاز به دادن اطالعات بيشتری نيستم  .اگر جناب کرولی صالح بدونن خودشون به
شما خواھند گفت ولی برای فکر کردن بھتره عجله کنيد " ...
سيمون در حالی که بلند ميشد و کيفش را روی شانه اش می انداخت ميز را دور زد و در
گوشم زمزمه کرد
" اونھا نمی دونن شما چی ھستيد  .مطمئنا به زودی نياز به خون خواھيد داشت و ممکنه از
شما عملی سر بزنه که اوضاع رو پيچيده تر کنه "
دو ضربه به در زد و در به سرعت باز شد ولی قبل از آنکه از اتاق خارج شود گفت
" ھروقت تصميمتون رو گرفتيد کافيه اعالم کنيد که می خوايد وکيلتون رو ببينيد "
حق با آن زن بود آنھا نمی دانستند من چه ھستم و برای شام يک کاسه سوپ و تکه ای نان
برايم آوردند که مسلما به کارم نمی آمد نزديک به بيست و چھار ساعت بود که تغذيه نکرده
بودم و عاليم تشنگی کم کم داشت پديدار ميشد عالئمی که شروعش تيک ھای عصبی لرزش
دست ھا و عرق سرد بود و در ادامه به استخان درد و احساس کرختی به سراغم می آمد .
بايد به شکلی خون پيدا می کردم يا اينکه تن به خواسته سيمون می دادم واال کم کم عقلم را
از دست داده و تبديل به يک حيوان ميشدم .
نمی توانستم سر جايم بنشينم پس درون سلول کوچکم که تنھا به يک تخت تاشو و يک کاسه
توالت مجھز بود شروع به قدم زدن کردم  .اگر دنيل قرار بود برايم کاری انجام دھد مطمئنا تا
صبح روز بعد نبايد انتظارش را می کشيدم و اين زمان برای من زيادی دير بود
تنھا چاره ای که برايم مانده بود سيمون بود  .نفس ھايم ھربار سنگين و داغ تر ميشد و
عالئم تشنگی بيشتر پديدار می شدند .حداقل سيمون می توانست مرا نجات دھد بعدا برای
ادعای وفاداری دروغينم فکری می کردم فعال بايد نگران مشکل فعليم می بودم .
به سمت در رفتم و سعی کردم دريچه کوچکی را که بر روی در قرار داشت کنار بزنم و
نگھبان را صدا کنم ولی در عوض دريچه در به سمت داخل باز شد  .تازه متوجه شدم که در
اصال قفل نبوده چطور تا به حال نفھميده بودم ؟
به ذھنم رسيد که شايد بتوانم يک انسان گير آورده و از خونش تغذيه کنم ولی به خودم
ياداوری کردم که اين افکار به خاطر مغشوش شدن منطقم ھست در حالی که در فکر بودم که
آيا بيرون رفتن برايم مفيد است يا خير در را بيشتر کشيدم و با احتياط نگاھی به دور و بر
انداختم ولی وقتی موبايل پول و حتی پاسپورت جعليم را به ھمراه کمربندم روی زمين ديدم
متوجه شدم که قفل نبودن در سلولم يک اتفاق و اشتباه نبوده است پس با اطمينان بيشتری
از سلول بيرون رفتم باالی سرم سقفی نبود و زير پاھايم آسفالت شده بود و بين دو ساختمان
که به سلول ھای متعدد تقسيم شده بودند ايستاده بودم .وسايلم را برداشتم خوشبختانه حلقه
ازدواجم ھم بين اسکناس ھا بود ولی چيزی که توجھم را جلب کرد يک قطره چکان چشمی
بود که مطمئنا جز وسايل من نبود  .ھمينکه در قوطی کوچک را باز کردم بوی خون ديوانه
ام کرد طوری که نزديک بود خود قوطی را ھم قورت بدھم .
تنھا چند سی سی خون به بدنم رسيده بود ولی ھمان ھم حداقل برای چند ساعت تعادل
عضالتم را تضمين می کرد  .قوطی را در جيبم گذاشتم تا اگر وضعيت بھتر نشد حد اقل يکی
دو قطره ای که ته مانده خون درون ظرف بود را داشته باشم .
در راھرو پيش رفتم و از بين سلول ھای انفرادی که درب تمام آنھا باز بوده و خالی بودند رد
شدم و ساختمان را دور زدم  .ھمانطور که حدس زده بودم درون يک پادگان نظامی بودم .
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کابين نگھبانی را می توانستم ببينم پس خروجی را پيدا کرده بودم ولی منطقه ای اينچنينی
نمی توانست بدون نگھبان باشد .
آرام پايم را به زمين کوبيدم تا با استفاده از انعکاس صدا اطرافم را بھتر ببينم و جای نگھبان
ھا را پيدا کنم ولی ھيچ نگھبانی اطرافم پست نمی داد و نورافکن ھای تمام منطقه ثابت و بی
حرکت بودند مسلما يک جای کار ايراد داشت ولی من از اين ايراد استقبال کرده و با تمام
توان شروع به دويدن کردم  .تنھا چند لحظه طول کشيد تا به کابين نگھبانی برسم و ھمين که
خواستم از روی مانع جلوی دروازه بپرم با ديدن سر گروھبان و سربازی که کنار ھم و غرق
در خون روی زمين افتاده بودند تعادلم را از دست دادم و اين به خاطر شوکه شدن از ديدن
اجساد نبود بلکه رنگ خون آنھا بود که مرا از حرکت واداشت و از آنجايی که سرعتم زياد
بود موجب شد تعادلم را از دست بدھم و به شدت به کابين برخورد کردم که حاصلش صدای
بلندی بود که حداقل تا يک کيلومتر به راحتی شنيده ميشد ولی به اين مسئله که به احتمال
زياد با شنيدن صدای برخورد نظامی ھا به گوش می شوند و به سمت من خواھند آمد فکر
نکردم در واقع به ھيچ چيز فکر نمی کردم نه به باز بودن در سلول نه به پاسپورت و وسايلم
که به من بازگردانده شده بود و نه به جسد نظامی ھايی که روبرويم بودند .
در آن لحظه به ھيچ کدام فکر نمی کردم کامال کنترلم را از دست داده بودم و وقتی باالخره
توانستم خودم را بازيابی کنم که خون باقيمانده در بدن سرباز بخت برگشته را از گردنش
مکيده بودم .
صدای نزديک شدن چند اتومبيل نظامی را از دور می شنيدم پس بايد عجله می کردم و وقتی
برای تاسف خوردن نداشتم ھرچند در دل می دانستم از کرده ام متاسف نخواھم شد .
ھمانطور که از اسارتگاھم دور می شدم فاصله درخت ھا نسبت به ھم کمتر و کمتر می شدند
نگاھی به پشت سرم انداختم و متوجه شدم دوتا از اتومبيل ھا ھمچنان به سمت من می آيد
شايد اگر خودم را در جنگل پنھان می کردم از دستشان خالص ميشدم البته اين احتمال را ھم
در نظر گرفته بودم که آنھا در پی من نباشند ولی نمی توانستم باور کنم که تا اين حد خوش
شانسی ام ادامه پيدا کند .
ھمانطور که باالی يکی از درختان جنگل نشسته و منتظر گذشتن اتومبيل ھا بودم به فکر فرو
رفتم
چه کسی ترتيب فرار مرا داده بود ؟ مطمئنا کار دنيل نبود دنيل يک سياست مدار دروغگو بود
آنقدر دروغگو که می توانست رئيس جمھور کشورش بشود ولی قاتل نبود .کار کراولی و
آدماشم نمی توانست باشد چون شرط خالص کردن مرا به خوبی مشخص کرده بود  .آمونا ھم
که اصال در اين ايالت نبود شايد پيتر ؟ ولی اگر کار او بود پس چرا بايد خودش را پنھان می
کرد ؟ ھانيه و ناتسوکو ھم نمی توانستند چنين قتل ھايی را انجام بدھند و حتی نماينده ھای
سنا که منافعشان با من يکی بود مطمئنا به خاطر من با ارتش آمريکا سر شاخ نمی شدند
اين ھم يک مسئله حل نشده و بی جواب ديگر بود که بايد کنار بقيه مجھوالت ذھنی ام نگاه
می داشتم  .اتومبيل ارتشی حدود پانصد متر دور تر از مخفی گاه من ايستاد و سه نظامی از
آن خارج شدند به لطف چشم ھای ضعيفم نمی توانستم ببينم که چه می کنند ولی وقتی
اتومبيل ھا راه افتاده و صدايشان کم کم دور ميشد صدای صحبت کردن ارتشی ھا نيز واضح
تر شنيده ميشد  .صدای خشمگين زنانه ای بلند شد
" اين به خاطر جاناتان ھست "
صدايی مردانه با تمسخر پاسخ داد
" باشه باشه ھمه ميدونن که ھر شب به کابين نگھبانی ميرفتی و به جاناتان حال ميدادی"
زن فرياد کشيد
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" چطور جرات می کنی ؟ "
اينبار صدای نفر سوم را شنيدم که ھيس ھيس کنان ھمکارانش را به سکوت واداشت
" ما توی ماموريت ھستيم .اگر مھاجم ھا اين اطراف باشن تا به حال با سر و صدای شما
متوجه حضورمان شده اند "
مرد ديگر با صدايی بی حوصله گفت
" حسگر ھای گرمايی نشون ميدن که ھيچ انسانی اين اطراف نيست در ضمن فراموش نکن
که اين منطقه زير پوشش رادار ھست اگر مشکلی بود تا به حال به ما گزارش داده بودند"
" رادار ؟ پس خبر نداری که ھمه رادار ھا دستکاری شده اند و نزديک به چھار ساعت
ھست که از کار افتادن ؟ حتی اگر کار می کردن نمی تونستند زير درخت ھا و بوته ھا رو ھم
رصد کنن  .در ضمن شايد حق با تو باشه و ھيچ انسانی اين اطراف نباشه ولی اگر سر کار ما
با انسان ھا نباشه چی ؟ "
زن نظامی با کالفگی خر خر کرد
" خفه شو تيلور حتی اگر يه کلمه ديگه راجع به فاحشه ھای فضايی حرف بزنی لب ھات رو
به ھم می دوزم"
" اونھا واقعی ھستند " ....
بين حرفش پريد
" آره ميان و با آدم ھا می خوابن تا ازشون بچه دار بشن پس البد بچه ھاشون اون گند رو
توی قرارگاه به بار آوردند  .تو رو خدا خفه شو "
گروه سه نفره نزديک به دو ساعت اطراف جايی که پنھان شده بودم می پلکيدند و به ھم
فحش می دادند نزديکی ھای صبح بود که تصميم گرفتم کارشان را يکسره کنم و اين به خاطر
آفتاب نبود در جنگل به قدر کافی جا برای پنھان شدن در سايه ھا وجود داشت بلکه می
خواستم حسابشان را برسم تا از شر وراجی ھايشان خالص شوم ولی قبل از آنکه فرصتی
مناسب برای غافلگير کردنشان پيدا کنم اتومبيل ھای نظامی برگشتند و سرباز ھا را با خود
بردند.
حضور نظامی ھا زمان زيادی را تلف کرده بود و به زودی ھوا روشن می شد و بايد يک
سرپناه برای خودم پيدا می کردم  .از ھمان درختی که روی يکی از شاخه ھايش نشسته بودم
باالتر رفتم و از باال جنگل را ديد زدم در حالی که ھوا کم کم روشن ميشد موفق شدم يک
خانه قديمی را ببينم که حدود دوکيلومتر از من فاصله داشت  .نمی توانستم به خوبی ببينم
ولی به نظر می رسيد خانه متروک باشد  .يک خانه متروک قديمی و بزرگ وسط جنگل
محلی مناسب برای پناه گرفتن يک خوناشام بود
وقتی در ورودی خانه را باز کردم متوجه شدم که آنجا آنقدر ھا ھم متروک نيست در واقع
مشخصا محل زندگی انسان ھا بود و بھتر بود بدون اجازه وارد نشوم ھمين که خواستم از
ورودی بيرون بروم يک زن با لباس خواب جلوی رويم سبز شد و در حالی که لوله تفنگ
شکاری اش روی صورتم بود اخطار داد
" سر جات وايسا و اال صورتت رو ميترکونم "
حدودا چھل ساله به نظر می رسيد و چھره زيبايی داشت ولی زيبايی اش باعث نميشد که به
ترکاندن صورتم شک کنم  .در حالی که چشم ھايم روی سوراخ ھای تفنگ که تنھا چند
سانتيمتر با صورتم فاصله داشت قفل شده بود دست ھايم را باال بردم و اقرار کردم
" تو خيلی ساکت حرکت می کنی "
" تو ھم به عنوان يک دزد بدجوری سر و صدا می کنی "
به سرعت گفتم
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" من نمی دونستم کسی اينجا زندگی ميکنه .خونه از بيرون به نظر متروک ميومد حتی در
ھم باز بود ولی ھمين که فھميدم اينجا محل زندگی ھست می خواستم سريع برم بيرون که تو
جلوم رو گرفتی "
اسلحه را کمی پايين آورد
" يک خونه متروک به چه درد تو می خوره ؟ "
نمی توانستم اعتراف کنم که از طلوع خورشيد فرار می کنم
" من خسته ھستم خيلی خسته  ...فقط می خواستم کمی استراحت کنم "
زن ھمانطور که سينه ام را نشانه رفته بود در سکوت مرا بررسی کرد و در ھمان حال من
ھم سعی می کردم صورتم مظلوم و ترسيده به نظر بيايد  .باالخره نتيجه گرفت که خطری
تھديدش نمی کند و اسلحه اش را کنار کشيد
" انگار بدجوری گرسنه ھستی حسابی رنگت پريده  ...ميتونی اينجا بمونی "
از کنارم گذشت و به مبلمان اشاره کرد
" ميتونی اونجا استراحت کنی "
آھی نمايشی از سر آسودگی کشيدم
" واقعا ازتون ممنونم خانوم محترم "
" من مارگارت ھستم ولی ميتونی مگی صدام کنی "
در حالی که دستم را پيش می بردم خودم را معرفی کردم
" من ھم رامين ھستم "
اسلحه را به دست ديگرش داد تا بتواند دست بدھد
" اسم عجيبی ھست "
سر تکان دادم
" توی کشور خودم زياد عجيب نيست "
" حدس ميزدم آمريکايی نباشی  .فعال استراحت کن اگه گرسنه ھستی توی يخچال خوراکی
ھست ولی فضولی نکن و توی خونه سرک نکش و طبقه باال ھم نيا "
اطمينان دادم
" ھرچی شما بگيد "
مگی قبل از آنکه رويش را برگرداند و از پله ھا باال برود نگاھی به موھايم انداخت گفت
" رنگ موھات رو خيلی وقته عوض نکردی "
خجالتزده روی کاناپه نشستم و به خودم قول دادم ھمينکه موقعيتش را پيدا کردم به يک
آرايشگاه بروم و موھايم را تا جايی که سميرا رنگ کرده بود کوتاه کنم  .موبايلم را روشن
کردم و شماره ناتسوکو را گرفتم ھمينکه دکمه شماره گيری را فشار دادم ناتسوکو سريع
جواب داد
" رامين ؟ تو حالت خوبه ؟"
" خوبم عزيزم شما کجاييد "
" خدا رو شکر داشتم از نگرانی ديوونه می شدم  .اونجا چه اتفاقی افتاد ؟ تو سرباز ھا رو
کشتی ؟ "
با تعجب جواب دادم
" نه کار من نبود من فقط فرار کردم تو از کجا فھميدی ؟ "
" دنيل باھام تماس گرفت  .داشت دنبالت می گشت "
آه کشيدم
" باز ھم عالم و آدم رو خبر کرد "
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ناتسو با دلخوری گفت
" ھمسرت رو خبر کرد  .اون بيچاره ھم نگرانت ھست  .حتما باھاش تماس بگير خيلی
پافشاری می کرد که اين رو بھت بگم "
" ممنون عزيزم حال ھانيه چطوره ؟ "
" اون ھم خوبه  .االن خوابه راستی مجبور شدم مقداری پول از حساب مشترکمون برداشت
کنم " ...
بعد از آنکه صحبتم با ناتسوکو تمام شد با دنيل تماس گرفتم
" دنی ؟ "
تقريبا فرياد کشيد
" تو زنده ای ؟ چه اتفاقی افتاد ؟ االن کجايی ؟ چطور اون کار رو کردی ؟ اصال چرا ؟ آخه
نيازی نبود " ...
دنيل در زمان کار کامال يک چھره مطمئن و سياستمدارانه به خود ميگيرد و طوری با اعتماد
به نفس راست و دروغ را به ھم می آميزد که دھان خودم ھم باز می ماند ولی ھيچوقت در
برخورد با من آن چھره را بر خود نمی گرفت  .با وجودی که که بيشتر مواقع در زمان ھم
صحبتيمان عصبی بود ولی من اين رفتارش را دوست داشتم و از اينکه با من سياستمدارانه
رفتار نمی کند خوشحال بودم
سوال ھای متمادی اش را قطع کردم
" من کاری نکردم  ...فقط  ...من رو فراری دادن "
ناباورانه گفت
" نيازی نبود فرار کنی "
" انتخاب من نبود .من حتی اونايی رو که فراريم دادند رو نديدم "
" اين ديگه زيادی عجيبه  ...االن کجايی ؟ "
" يه خونه قديمی نزديک ھمون منطقه نظامی چطور مگه ؟ "
انگار يکباره از فکر بيرون آمده باشد گفت
" نبايد خودت رو آفتابی کنی  .سعی کن تا زمانی که کنگره تشکيل جلسه ميده زنده بمونی تا
اون موقع حسابی مخفی بمون  .ما ھم ادعا می کنيم تو رو از منطقه نظامی دزديدن و
تروريست ھا رو متھم می کنيم "
" چرا بايد مخفی بمونم ؟ "
" چون اونھا نمی خوان تو زنده باشی  .حضور تو ميتونه رای اکثريت رو به نفع ما تموم
کنه ولی با حذف کردنت ميتونن از اجرايی شدن اليحه پاکسازی مطمئن بشن "
اينبار من بودم که نا باورانه می پرسيدم
" چه ربطی به بودن يا نبودن من داره ؟ "
ظاھرا از سوال من کالفه شده بود
" رامين تو واقعا واقعا واقعا سياستمدار نيستی "
سعی کردم متوجه نشود که به من برخورده و طوری سوال بعديم را جدی پرسيدم که بداند
آنقدرھا ھم پرت نيستم و مھمتر از آن  ...ھنوز من رئيس ھستم
" برايان کراولی کيه ؟ می خوام تا يک ساعت ديگه اين يارو رو شناسايی کنی و به من خبر
بدی "
ھيچ جوابی در کار نبود تا اينکه صدايش کردم
" دنيل ؟ ھنوز اونجايی ؟ الو ؟ "
ترس در صدايش موج ميزد
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" نبايد پشت تلفن اسمش رو بياری  .تو واقعا نمی دونی اون کيه ؟ البته اين يکی از اسامی
مستعارش ھست  .اون رئيس يه جور مافيای بين المللی ھست ولی نه به ھمين سادگی .
بزرگترين توليد کننده و فروشنده اسلحه و ترسناک ترين مردی که من به عمرم شناختم  .فقط
ھمين رو بگم نصف دولت ھای دنيا ازش حمايت می کنن و اين حمايتشون فقط به مسائل
سياسی محدود نميشه وفاداری طرفداراش در حدی ھست که ھر کسی رو که اراده کنه در ھر
جای دنيا که باشه به کشتن ميده  ....اصال واسه چی ازم پرسيدی ؟ "
در حالی که در فکر بودم يک فروشنده بين المللی اسلحه از جان من چه می خواھد سر سری
جواب دادم
" دنبالمه "
اينبار ديگر به معنای واقعی کلمه جيغ کشيد
" چی ؟  ...گوشيت رو قطع  ...خاموشش کن اصال نابودش کن اون ماھواره ھای خودش رو
داره  .ديگه تماس نگير"
گوشی را قطع کرد

*****************
ھمين که چشم ھايم را باز کردم احساسش کردم  .چيزی اشتباه بود  .صدای مگی را شنيدم که
از جايی که به نظر آشپزخانه بود گفت
" فکر کردم گفتی خيلی خسته و گرسنه ھستی  .حتی در يخچال رو باز نکردی "
مگی در حالی که يک بچه يک يا دو ساله را در بغل گرفته بود از آشپزخانه بيرون آمد و
دختر بچه را روی صندلی مخصوصش پشت ميز نشاند
" دو ساعت بيشتر نخوابيدی  .اگه روی کاناپه نميتونی بخوابی  ...خوب روی زمين بخواب"
ظاھرا مگی دوست نداشت کسی روی تخت خوابش بخوابد حس عجيبی که داشتم کم کم قويتر
شد تا جايی که به ياد آوردم بوھا را ميشود تشخيص داد اخيرا آنقدر خوناشام دور و برم
بودند که ديگر به بوی خاص نژ ادمان اھميت نمی دادم ولی حال آن بو را به ياد آوردم
يک خوناشام آن اطراف بود  .مگی ھمانطور که کاسه فرنی کودک را پر می کرد پرسيد
" کابوس ديدی ؟ "
مکث کرد
" اون چيه رو دستت ؟ "
حواسم به مگی معطوف شد و به دست ھايم نگاه کردم  .انگار شب قبل زياد تميز کار نکرده
بودم و در نتيجه قسمتی از آستين و مچ دست راستم به خون آغشته شده بود  .اينکه جواب
بدھم اين سس گوجه فرنگی ھست زياد جالب به نظر نمی رسيد سس گوجه زيادی خز شده
بود پس فکر بھتری به ذھنم رسيد و در حالی که به گردنم اشاره می کردم زخمی را که به
وسيله يک چاقوی نقره نصيبم شده بود را نشانش دادم
" تصادف کردم  ...با يه درخت "
مگی ھمانطور که به گردنم خيره شده بود گفت
" کی تصادف کردی ؟ "
بدون فکر جواب دادم
"ديروز "
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ولی به سرعت اشتباه خودم را فھميدم  .شرايط بدنی خوناشام ھا با انسان ھا فرق می کرد و
زخم ھايمان ھرچه قدر تغذيه می کرديم سريع تر التيام ميافت با وجودی که زخم گردنم را نمی
ديدم ولی می دانستم آنقدر کھنه شده است که برای يک انسان يک ھفته به حساب آيد .
اشتباه کرده بودم ولی برای جبران اشتباه دير شده بود  .مگی تنھا سری تکان داد و کاسه
فرنی را جلوی کودکش گذاشت .
در حالی که وانمود می کرد حواسش به فرزندش ھست گفت
" بھتره قبل از اينکه بری يه چيزی بخوری "
معلوم بود که سعی دارد مرا دک کند  .ھمانطور که نشسته بودم از پنجره به بيرون نگاه کردم
تا ميزان درخشش آفتاب را در نظر گرفته باشم  .برای پيدا کردن يا درست کردن سر پناھی
ديگر خيلی دير شده بود و اين آفتاب تند و تيز خيلی زود بدنم را به آتش می کشيد  .سعی
کردم چھره ای مظلوم به خودم بگيرم
" راستش رو بخوای من فکر می کردم اجازه ميدی تا بعد از ظھر اينجا بمونم "
مگی بدون آنکه به من نگاه کند مشغول غذا دادن به فرزندش شد ھر چند طوری قاشق را
سريع باال و پايين می برد و فرنی را در حلق دختر بچه بيچاره می ريخت که خود کودک ھم
طاقت نياورده و برای اينکه اعتراضش را نشان دھد زير گريه زد  .برای اينکه ظاھرم کمی
دوستانه باشد پرسيدم
" اسم اين خانوم کوچولوی خوشکل رو چی گذاشتی ؟ "
مگی از جايش بلند شد و سرسری جواب داد
" کارالين "
" چه اسم قشنگی راستش من ھيچوقت با بچه ھا سر و کار نداشتم و اصال از بچه داری
چيزی نمی دونم "
ولی مگی به حرف من گوش نمی داد و در حالی که فرزند گريانش را بغل می کرد از پلکان
باال رفت  .خراب کرده بودم  .مگی به من شک کرده بود ولی ھنوز آن بو مھم تر به نظر می
رسيد پس تصميم گرفتم بی سر و صدا نگاھی به طبقه دوم خانه بيندازم ولی ھمين که پايم را
روی اولين پله گذاشتم مگی از باال گفت
" گفته بودم باال نيای لعنتی "
دوباره لوله اسلحه دو لول صورتم را نشانه گرفته بود و در حالی که پايين می آمد دستور داد
" برو عقب  .سعی نکن خريت کنی من يک لحظه ھم ترديد نمی کنم  .به نفعت ھست قبل از
اينکه شوھرم بيدار بشه گورت رو گم کنی چون اون به دلرحمی من نيست "
شوھرش ؟ درست بود شوھر مگی يک خوناشام بود و اين می توانست بويی که به مشامم
می رسيد را توضيح دھد  .خيالم کمی راحت شد اگر او خوناشام ھا را می شناخت پس حتما
می دانست که من نمی توانم به زير آفتاب بروم  .دست ھايم را باال آوردم
" آروم باش مگی  .من نمی خوام به کسی آسيب بزنم  .فقط  ...ميشه شوھرت رو ببينم "
به نظر می آمد از درخواستم جا خورده است
" چی ؟ فقط گورت رو گم کن و از خونه من برو بيرون "
" مامان ؟ "
باالی پله ھا يک دختر نوجوان ايستاده بود  .احتماال شانزده يا ھفده ساله  .بسيار مريض
احوال به نظر می رسيد ولی چيزی که مشخص بود اين بود که آن دختر يک خوناشام ھست .
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فصل ھشتم
مگی بدون آنکه رويش را برگرداند گفت
"سالی برگرد توی اتاقت "
دختر نوجوان از جايش تکان نخورد و در عوض به من خيره شده بود مشخص بود که او ھم
حس کرده است
" تو " ...
مگی اخم کرد و لحظه ای رويش را برگرداند تا دختر بزرگش را ببيند
" تو اون رو ميشناسی ؟ "
قبل از آنکه مگی رويش را برگرداند برای سالی سری به نشانه مثبت تکان دادم و به پنجره
اشاره کردم  .سالی جواب داد
" اون دوست پسرم ھست "
احتماال من ھم به اندازه مگی جا خورده بودم ولی به ھر حال دروغی کارساز بود و مگی
اسلحه اش را غالف کرد و در حالی که خون به چھره اش می دويد گفت
" دوست پسرت ؟ اين ھمسن تو ھست ؟ "
مگی با چشم ھای آتشينش به سمت من برگشت
" اون زير سن قانونی ھست تو که باھاش کاری نکردی ؟ "
منظورش کامال مشخص بود و باعث شد دستپاچه شوم
" نه  ...اونطوری که فکر ميکنی نيست  ...فقط دوست ھمين ؟ "
از بين دندانھايش غريد
" تصادف رو باور کنم يا دوستيتون رو ؟ اصال چطوريه که مگی شب رو بيرون گذرونده و
دوستش روی سر من خراب شده ؟ "
من و من کردم
" خوب  ...من نمی دونستم سالی بيرون از خونه ھست "
خرناس کشيد
" و دنبال شوھرم می گشتی ؟ اونم در حالی که من ھيچوقت ازدواج نکرده ام "
ضرب المثل مثل خر توی گل گير کردن دقيقا مصداق حال و روز من بود  .ديگر نمی دانستم
چطور اين ھمه مذخرفات را جمع و جور کنم ولی خوشبختانه سالی به کمکم آمد
" مامان اون فقط ترسيده بود  ...خيلی خوب  ...بيا باھات کار دارم "
چشم ھای مارگارت تنگ شد
" چرا دوستت رو معرفی نميکنی ؟ حتما اسمش رو ميدنی "
سالی آھی کشيد و از پله ھا پايين آمد و در حالی که به بازويم چنگ زده بود مرا باال کشيد .
تنھا توانستم به مگی يک کلمه بگويم
" ببخشيد "
مادر خشمگين تھديد کرد
" حواسم بھتون ھست "
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اتاق مگی واقعا به ھم ريخته بود  .امکان نداشت بدون اينکه لباسھايی را که روی زمين
افتاده بودند لگد کنم خودم را به سمت ديگر اتاق برسانم  .سالی بی حوصله و ضعيف روی
تختش دراز کشيد
" تو واقعا " ...
حرفش را کامل کردم
" خوناشام ؟ آره  .ظاھرا بدجوری تشنه ھستی "
" ديشب يه سرنگ مربوط به آزمايش خون دزديدم ولی کافی نبود  .غير از اون تنھا باری که
خون خوردم بعد از کشتن طوطی ام بود ".....
نگاھش را باال آورد و با بيچارگی ناليد
" خيلی وحشتناکه  ...دارم عقلم رو از دست می دم  .حتی يک بار نزديک بود به خواھرم ...
حمله کنم "
سالی زير گريه زد کنارش روی تخت نشستم
" باور کن می دونم منظورت چيه  .تو خيلی خوب باھاش کنار اومدی  .خيلی ھا ھستند که
نمی تونن مثل تو مقاومت کنن "
بينيش را باال کشيد
" تو کی ھستی ؟ "
به ياد قوطی درون جيبم افتادم
" به اون ھم می رسيم  .ولی حال تو خوب نيست  .يک سرنگ نميتونه زياد دوام بياره "
دور از چشم سالی قوطی را با ناخن رشد کرده ام پاره کردم .ھمينکه بوی خون به مشامش
رسيد از جا پريد و لحظه ای بعد قوطی در دست من نبود  .در عوض سالی در حال ليسيدن ته
مانده ھا بود  .وقتی قوطی سابق حسابی تميز شد آن را کنار انداخت و پرسيد
" تو از کجا خون گير مياری؟ "
شانه باال انداختم
" ھرجا که انسان ھا ھستند خون ھم ھست"
اخم کرد و از جايش بلند شد
" حتی به خودت جرات نده که به خانواده ام دست بزنی "
" آروم باش برای تغذيه نياز نيست به کسی صدمه بزنی "
دوباره کنارم نشست
" پس چطوری ؟ "
سر تکان دادم
" به اون ھم می رسيم ولی فعال بايد به فکر تو باشيم  .اون يه ذره خونی که خوردی نمی
تونه زياد سرحال نگھت داده "
به اطرافم نگاه کردم و با ديدن اسلحه ای که به ديوار بود با ناراحتی گفتم
" بايد شکار کنيم  ...فشنگ ھای اين اسلحه کجاست؟ "
" اون تفنگ ھزار ساله که کار نکرده  .از وقتی پدربزرگم مرد .به ھرحال يه جعبه فشنگ
توی اون کشو ھست"
در حالی که فشنگ ھا را می آورد اشاره کرد
" ولی آفتاب رو چکار ميکنی ؟ "
" به لطف تو نيازی نيست تا شب اون بيرون بمونم پس می خوام لطفت رو جبران کنم "
تمام سر و صورتمان را با لباس ھای رنگی سالی پوشانديم و عينک ھای دخترانه و تيره
رنگ را به چشم زديم  .سالی نگاھی به سرتا پای من انداخت گفت
" اگه مادرم ما رو با اين قيافه ببينه چی بھش بگيم ؟ "
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به پنجره اشاره کردم
" از اونجا ميريم بيرون "
دست به سينه ايستاد
" مسخره اينجا طبقه دوم ھست "
پنجره را باز کردم
" و ما ھم خوناشاميم  .تو خيلی آماتوری دقيقا چند وقت ھست که تبديل شدی ؟ "
در حالی که ارتفاع را چک می کرد کنار پنجره ايستاد
" مھم نيست  ....در ضمن من از اينجا نميرم پايين  .اخ چقدر گرمه "
اسلحه را با يک دست گرفتم و با دست ديگر سالی را
" قرار نيست بريم پايين  .بايد بپريم  .جيغ نکش "
ھرگز از جکوزی خوشم نمی امد ولی اين حالت شبيه به ھمان بود و حسابی بدنمان را می
سوزاند پس بدون اينکه وقت تلف کنيم به سمت جنگل دويديم  .حتی درون جنگل ھم وضعيت
به آن خوبی نبود و از بين شاخ و برگ درختان نور خورشيد به زمين می تابيد ولی به ھر
حال ميشد تحملش کرد
سالی به باالی درخت اشاره کرد
" يه سنجاب اونجا ھست "
اسلحه را پر کردم
" اگه با اين تفنگ به اون سنجاب شليک کنيم فقط دمش گيرمون مياد "
ظاھرا اثر اندک خونی که خورده بود ھم داشت از بين رفته بود و دوباره داشت عصبی ميشد
" بايد عجله کنيم  .دارم آتيش می گيرم "
دو تکه سنگ پيدا کردم و آنھا را به ھم کوبيدم  .ھرچند درخت ھا نزديک به ھم بودند و به
سختی انعکاس صداھا را رديابی می کردم ولی باالخره توانستم مکان يک گراز وحشی را
شناسايی کرده و آنرا شکار کنم  .سالی تا می توانست از جسد خون مکيد و در حالی که
صورتش از خون سرخ شده بود روی زمين دراز کشيد
" پسر چند روزه که اين رو احساس نکرده بودم  ...ميدونی  ...سالمتی رو "
پرسيدم
" پس ميخوای تعريف کنی چه اتفاقی افتاد؟ "
لبخندش محو شد
" گند زدی به حس خوبم "
" معذرت می خوام فقط می خواستم واست آسونترش کنم "
لباس ھا را دوباره روی صورتش کشيد
" بھتره زودتر بريم  .تو زندگيم چنين ھوای گرمی رو تجربه نکرده بودم  .از خورشيد
متنفرم  .ھميشه " ...
بين حرفش پريدم
" ساکت "
تکه ھای پارچه را از گوشم کنار کشيدم
" يکی اين اطراف ھست "
از البالی درخت ھا صدای حرکتش را می شنيدم حتی صدای قلبش را ھم می شنيدم يک
انسان بود آن ھم خيلی نزديک  .در آن موقعيت و در روز روشن به ھيچ وجه دلم نمی
خواست با يک شکارچی رو برو شوم  .اسلحه ام را پر کردم و منتظر ماندم  .کم کم سر و کله
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مگی پيدا شد آن ھم در حالی که يک دوربين شکاری به دست داشت و صورتش از اشک
خيس شده بود .
*************
مگی مثل يک جنازه با چشم ھای باز به من خيره شده بود  .شبيه کسی شده بود که يکباره
تمام عزيزانش را از دست داده است و به پوچی رسيده است  .سالی با يک ليوان آب از
آشپزخانه بيرون آمد و آن را جلوی مادرش گذاشت ولی ھمين که خواست سر ميز بنشيند
مگی يکباره از آن حالت بيرون آمد و به دخترش پرخاش کرد
" برو تو اتاقت تا وقتی که نگفتم ھم بيرون نيا "
سالی شکست خورده از پله ھا باال رفت  .وقتی در را پشت سرش بست مگی با حالتی نجوا
گونه گفت
" مدرسه رو رھا کرده بود غذا نمی خورد تمام روز رو توی خونه می موند و در عوض شب
ھا غيبش ميزد من احمق فکر می کردم معتاد شده  ...توی اين مدت تا می تونستم در مورد
ترک اعتياد تحقيق کردم ولی تا خودش نمی خواست نمی تونستم کاری بکنم و از طرفی بايد
می فھميدم چه موادی مصرف ميکنه  .وقتی که گفت تو دوست پسرش ھستی مطمئن بودم با
آقای مواد فروش روبرو شده ام  .وقتی دوتا آدم رو ديدم که لباس ھای دخترم رو دور
خودشون پيچيدن فکر کردم باليی سرش اومده ولی اون توی اتاقش نبود  ...وقتی شما رو
توی اون لباس ھا ديدم فکر کردم مواد زديد  ...ھيچ چاره ای جز تعقيبتون نداشتم  ...ولی ای
کاش اين کار رو نمی کردم  ....وقتی ديدم اونطوری روی اون حيوون چمبره زده " ...
سرش را تکان داد و از جايش بلند شد  .يک دقيقه بعد با يک بطری ويسکی برگشت  .من
ھيچوقت مشروبات الکلی نخورده بودم ولی آنقدر فيلم ديده بودم که بدانم خوردن نصف
بطری ويسکی آن ھم يک نفس کار ساده ای نيست ھمينکه بطری را پايين آورد طوری عق
زد که فکر کردم تمام نصف بطری را باال می آورد ولی تنھا نفس عميقی کشيد و آرام نشست
" وقتی دخترم رو توی اون حالت ديدم مثل بيد به خودم لرزيدم  ...من از دختر خودم ترسيده
بودم "
مگی خواست بطری را بار ديگر باال ببرد ولی قبل از آن جلويش را گرفتم و بطری را از
دستش بيرون کشيدم
" قرار نيست خودت رو به کشتن بدی "
مقاومت نکرد
" آره حق با تو ھست  ...ھنوز يه بچه يگه ھم دارم  ...اوليش که تبديل به زالو شده "
اگر در موقعيتی ديگر بودم مزه می پراندم يا حد اقل از طرف مقابل درخواست می کردم
توھين نکند ولی مطمئنا حال مگی طوری نبود که بخواھم سربه سرش بگذارم پس ھمان
آرامش دادن را ادامه دادم
" مگی دنيا که به آخر نرسيده  ...اون فقط کمی عوض شده  ...غذای معمولی نمی خوره و
زير نور آفتاب ھم نميره "
اضافه کرد
" و خون ميخوره "
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تاييد کردم
" آره ولی باز ھم اون دختر تو ھست نبايد اون رو  ...طردش کنی "
سر تکان داد
" البته که ھست "
" پس کمکش ميکنی ؟ "
چشمھايش را که در حال خمار شدن بود به من دوخت
" خوب  ...يه چوب توی قلبش فرو نمی کنم "
خيالم راحت شد
" ممنون "
حالتش غضبناک شد
" به خاطر تو نيست که ازم تشکر کنی  .اين کار رو می کنم چون دخترمه "
نمی دانستم چه بگويم
"  ...به ھر حال اون طوری نمی ميره "
يک پاکت سيگار از جيبش در آورد
" منظورت چيه ؟ "
" يک چوب توی قلب  ...گلوله و چاقو  .اينجور چيزا ما رو به کشتن نميده "
سيگارش را روشن کرد
" ظاھرا نيازی به کمک من نداره " ...
از جايش بلند شد و لباسم را کشيد
" بيا "
در حالی که ھمچنان لباسم را در مشت گرفته بود تلو تلو خوران از پله ھا باال رفتيم ولی نه
به اتاق سالی .او مرا به يکی ديگر از اتاق ھای متعدد خانه کشاند
" ميخوای چيزی نشونم بدی ؟ "
در يکی از اتاق ھا را باز کرد
" خفه شو "
مرا داخل اتاق خواب ھل داد
" ميدونی سارا و سالی پدرشون يکی نيست  .من از بچگی توی اين خونه بزرگ شدم و
ھميشه تنھا بودم واسه ھمينم از وقتی تونستم به قدر کافی از خونه دور بشم با ھر غريبه ای
می خوابيدم " ...
مگی مستانه روی تخت خوابش ولو شد
" من عاشق غريبه ھا بودم و احتماال دارم تاوان اون ھرزگی ھام رو پس ميدم "
سر تکان دادم
" اين که تاوان دادن نيست فقط " ...
ھمانطور که مست روی تخت افتاده بود و چشم ھايش را بسته بود حرفم را قطع کرد
" دھنت رو ببند  ...من از وراجی خوشم نمياد  ...کمی عملگرا باش "
من در آمريکا بزرگ نشده بودم پس حق داشتم در آن لحظه از اينکه مادر دو فرزند از من
می خواست برايش عملگرا باشم شکه بشوم و به تته پته بيفتم
" ببين  ...من  ...نه اينکه تو مشکلی داشته باشی  ...فقط  ...من متاھلم " ...
نيازی نبود بيشتر از آن توضيح بدھم مگی به خواب رفته بود .

*****
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" ريمی بلند شو "
چشم ھايم را باز کردم و سالی را ديدم که باالی سرم ايستاده است  .با نگاھی به پنجره
متوجه شدم که نزديک غروب ھست  .از جايم بلند شدم و خودم را کش و قوس دادم خوابيدن
روی يک کاناپه اصال راحت نبود
" در واقع اسمم رامين ھست  ...وقت رفتنه ؟ "
سالی کنارم نشست
" نه به خاطر اون نيست  .فقط " ...
از طبقه دوم صدای عق زدن و باال آوردن شنيدم و در آن لحظه از ديد سه بعدی ام اصال
خوشحال نبودم چون کوچکترين جزئيات استفراغ مگی به مغزم اصابت کرد  .سالی به بطری
نيمه پر ويسکی نگاه کرد و با عصبانيت از پله ھا باال رفت  .چند دقيقه بعد در حالی که سارا
را زير بغل زده بود برگشت
" بايد پوشکش رو عوض کنم "
قبل از آنکه برود برگشت بطری ويسکی را با خود برد و چند لحظه بعد صدای خورد شدن
بطری به مغزم اصابت کرد  .اين مشکل ھر شبم بود ھر زمان که از خواب بيدار ميشدم ديدم
کامال باز بود و سر و صدا می توانست در حد منفجر شدن يک بمب کنار گوشم مرا ديوانه
کند ھر چند بمب يک لحظه بود و حد اقل روی اعصاب کار نمی کرد پس وقتش بود کرکره را
پايين بکشم .کرکره ھمان حفاظ ھای مغزيم را که به لطف شراره کشفشان کرده بودم  .ھرچند
ديد سه بعدی ام محدود و محو تر ميشد ولی برای تکه تکه نشدن مغزم کارساز بود و ظاھرا
به موقع ھم ذھنم را مسدود کردم چون بالفاصله بعد از آن سارا زير گريه زد
" اونجا چه خبره ؟ "
مگی با چھره و موھای پريشان از پله ھا پايين آمد و غرغر کرد
" تو ھنوز اينجايی ؟ "
سالی در حالی که خواھرش را آرام می کرد برگشت و با عصبانيت گفت
" شايد اگر کمتر مينوشيدی االن ميدونستی اينجا چه خبره  .اين بچه از صبح تا االن گرسنه
ھست "
مگی نگاھی به ساعت بزرگ و پاندول دار قديمی انداخت و رنگش از آنچه که بود ھم بيشتر
پريد
" من فقط  ...فکر کردم يه چرت زدم " ...
مگی با اخم به سمت من برگشت
" تو توی اتاق خواب من اومدی ؟ "
ابروھای سالی باال رفت و ھردو نفر به من خيره شدند دست ھايم را باال آوردم
" بيخيال بابا منظورت اين نيست که  ...نه  ...من  ...نه "...
مگی دستش را به نشانه سکوت باال آورد
" باشه  ...فھميدم  ...سالی بچه رو ببر توی آشپزخانه تا خودم بيام غذاش رو آماده کنم "
ھمينکه سالی از در خارج شد مادرش خروشان به سمت من آمد و با صدای آرام تھديد کرد
" ھيچ اتفاقی نيفتاده تو ھيچی نشنيدی  .ھمش چرت و پرت ھايی بود که ھر آدم مستی
ممکنه از خودش بسازه"
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قيافه مگی از زمانی که لوله ھای تفنگ دولولش را توی دماغم فرو کرده بود ھم ترسناکتر
شده بود
" ميدونم  ...خودم فھميدم "
"خوبه"
اين را گفت و به سمت آشپزخانه رفت  .وقتش رسيده بود که از آنجا بروم مطمئنا آنجا ديگر
از حضور من استقبال نميشد.
از آنجايی که مدت ھا بعد از بيدار شدن از خواب شام می خوردم اينبار ھم به خوشی روز
ھای قبل عادت کرده و به ھمين سرعت تشنه شده بودم  .حداقل موبايلم خاموش بود و مثل
من مشکل کمبود شارژ نداشت  .قبل از آنکه گوشی ام را روشن کنم سر و کله سالی پيدا شد
" داشت يادم ميرفت  .يه ديوونه ای تماس گرفت با تو کار داشت "
موبايلم را نشان دادم
" اين خاموش بوده "
" به موبايل مامانم تماس گرفته بود و می گفت من کرولی ھستم "
قضيه داشت جدی می شد
" کی تماس گرفت ؟ چی گفت ؟"
شانه باال انداخت
" دو سه ساعت پيش ...چرت و پرت می گفت فکر کردم مزاحمه ولی وقتی اسم تو رو آورد
و ازم قول گرفت پيغامش رو برسونم قبول کردم "
" چه پيغامی ؟ "
اخم کرد
" گفت شکارچی ھا دارن ميان "
تقريبا از جا پريدم
" اونوقت االن بايد بگی ؟ "
" آخه خواب بودی حاال اين يعنی چی ؟ "
در حالی که به سمت پنجره می رفتم جواب دادم
" شکارچی ھای خوناشام "
مگی از آشپزخانه بيرون پريد
" درست شنيدم ؟ "
" آره  ...من و سالی بايد فرار کنيم "
ھمانطور که پنجره را باال می کشيدم و حفاظ ھای مغذم را پايين آوردم و متوجه شدم که ديگر
دير شده است
ما محاصره شده بوديم
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فصل نھم
تقريبا بيست شکارچی در تاريکی جنگل کمين کرده بودند  .حتی می توانستم ببينم که تا
دندان مسلح ھستند و از نوع حرکت کردن بی صدايشان مشخص بود در شکار کردن آماتور
نيستند  .پرده ھا را کشيدم خبر بد را گفتم
" دير شده  ...محاصره شديم "
مگی درحالی که ھنوز حال و روز خوبی نداشت و دست ھايش ميلرزيد با ترس گفت
" اونا واسه سالی اومدن ؟ "
بعد از خبر بد بايد يک جواب سخت می دادم و تصميم سخت تر را می گرفتم
" نه  .اونا واسه من اومدن  .سالی رو قايم کن يه جايی که دستشون بھش نرسه من فرار می
کنم تا بيان دنبالم ...اميدوارم گلوله ھاشون نقره نباشه "
در اين مورد شک داشتم ولی چاره ای نبود و انتظارش را ھم نداشتم که مادر و دختر با ھم
فرياد بزنند
" نه "
از يکی به ديگری نگاه کردم و متوجه شدم جوگير نشده اند و اين حرکتشان به خاطر ديدن
فيلم ھای تاريخی نبوده است .مگی گفت
" من توی اين خونه بزرگ شدم و وقتی تنھا ھستی ھمه سوراخ سمبه ھای خونه رو بررسی
می کنی  .می دونم که يه دخمه اون پايين ھست "
سالی با تعجب گفت
" دخمه ؟ "
تاييد کردم
" جای خيلی خوبی واسه پنھان شدن ھست پس سالی رو بفرست اونجا من ھم سعی می کنم
از اينجا دورشون " ...
مگی بين حرفم پريد
" اون دخمه به جنگل راه داره "
سالی دوباره متعجب پرسيد
" تونل ؟"
دوباره تاييد کردم
" اين عالی ھست مگی ما فرار می کنيم ولی تو ھم بايد مواظب خودت باشی نمی خوام با
بردنت توی جنگل خطر کنم چون نمی تونی پا به پای ما بيای و اين برا سارا ھم خطرناکه
پس بمون اونھا با تو کاری ندارن بھشون بگو که من از يه در ديگه فرار کردم  .بگو می
خواستم خونت رو بخورم  .می تونی نقش يک زن ترسيده رو بازی کنی ؟ "
چانه اش را باال داد
" من توی تئاتر دانشگاه بھترين بودم "
" خوبه ولی برای اطمينان با پليس تماس بگير "
مگی گوشی اش را برداشت و در حالی که شماره پليس را ميگرفت ما را راھنمايی کرد سالی
ھم خواھرش را برداشت  .به زير زمين رفتيم و بعد از اينکه يک کمد چوبی را جابه جا کردم
يک در زنگ زده نمايان شد .مگی و سالی ھمديگر را در آغوش گرفتند ولی وقتی مگی به
سمت من آمد بجای آغوش يقه ام را گرفت و تھديد کرد
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" اگه باليی سرش بياد خودم شکارت ميکنم "
دوباره ھمان جديت در صورتش پديدار شد که باعث ميشد آب دھانم را قورت بدھم
" قول ميدم سالم برگرده "
قبل از آنکه بتوانم بفھمم چه شده است لب ھای مگی به لب ھايم چسبيده بود و بوسه ای
سريع حواله ام کرد
سالی غرغر کرد
" مامان ؟ "
مگی سارا را گرفت
" اين واسه خوش شانسی بود حاال گورتون رو گم کنيد "
درازای تونل خروجی دخمه آنقدر نبود که انتظارش را داشتم  .در طرف ديگر در نرده ای و
زنگ زده اش شکسته بود و نيمی از آن در خاک فرو رفته بود مشخص بود که سال ھا از آن
استفاده نشده است  .جلوتر از سالی از دخمه بيرون آمدم و اطراف را چک کردم  .نمی
خواستم سر و صدای زيادی ايجاد کنم پس فاصله زيادی را ھم نمی توانستم چک کنم به ھر
حال آنقدر بود که بدانم کسی برايمان کمين نکرده است ولی ھمين که برگشتم تا سالی را صدا
کنم يک باره جای زمين و آسمان با ھم عوض شد و به پرواز در آمدم و لحظه ای بعد وارونه
مثل پاندول ساعت اين طرف و آن طرف می رفتم  .يک تله طنابی بود که برای اولين بار آن
را تجربه می کردم حتی  ...يه جورايی با حال بود  .ھر شکارچی ای که اين تله را کار گذاشته
بود بسيار احمق بود چون من به راحتی می توانستم طناب را ببرم .
دست ھايم را باال آوردم و اراده کردم که ناخن ھايم ھمان شکل تيغ مانندشان را بگيرند ...
ولی اتفاقی نيفتاد دوباره سعی کردم باز ھم چيزی نشد  .به ھر حال ھنوز ھم می توانستم
خودم را آزاد کنم ولی قبل از آنکه خودم را آزاد کنم دو دست دو طرف سرم را گرفت
" سالی ؟ "
تقريبا از کله ام آويزان شده بود
" االن می کشمت پايين "
" ولم کن ديوونه خودم می تونم بيام پايين "
سالی رھايم کرد و من ھم خودم را باال کشيدم ولی باز ھم اتفاق عجيبی افتاد  .بلند نشدن ناخن
ھايم اذيتم نمی کرد چون به تازگی کشفش کرده بودم ولی اينکه آنقدر قدرت بدنی ام تحليل
رفته باشد که نتوانم با کمک ماھيچه ھای شکمم خودم را به طناب برسانم عجيب بود در
حالی که زور بی خود می زدم انعکاس نور ماه را در طناب ديدم  .سطح نگھدارنده ام از نقره
پوشانده شده بود و با وجودی که پارچه شلوارم از اينکه نقره به پوستم آسيب برساند جلو
گيری می کرد ولی ظاھرا آنقدر نزديک و چسبيده بود که قدرتم را تحليل بدھد  .سعی کردم
صدايم عاجز نباشد ولی در واقع ھمينطور بود
" سالی لطفا اون سر طناب رو که به تنه درخت بسته شده باز کن ولی بھش دست نزن "
سالی غرغر کرد
" پس با دندونام بجومش ؟ "
" چاقو داری ؟ "
" آره "
" خدا رو شکر پس بدون اينکه بھش دست بزنی طناب رو ببر "
" اين ايده خيلی بدی ھست "
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اين جمله از دھان سالی بيرون نيامد  .بزرگ ترين مردی که تا به حال ديده بودم با کله ای
تاس و ريش پر پشت ھمراه با يک شکارچی ديگر که اسلحه اش را به سمت سالی نشانه
گرفته بود از البالی درخت ھا ظاھر شدند  .مرد غول پيکر با لبخندی پيروز مندانه به من
نزديک شد
" ميبينم که آقای خطرناک مثل يه موش احمق توی تله افتاده "
شکارچی دوم که مرد نسبتا پيری بود درخواست کرد
" بايد به بقيه ھم خبر بديم تد "
لبخند تد عريض تر شد
" نه به اين سرعت "
قدرتم تحليل رفته بود ولی مثل بار قبل دست ھايم مشکلی نداشتند و کافی بود منتظر بمانم تا
تد سراغم بيايد ولی درباره نفر دوم نمی دانستم که بايد چکار کنم مخصوصا که به احتمال
زياد فشنگ ھايش نقره بودند  .تد نچ نچ کرد
" به چشم ھای اين جونور نگاه کن سم  ...ببين اين حيوون چطور ترسيده  .من بھت گفته
بودم که ھيچ ھيواليی نمی تونه من رو لمس کنه "
سعی کردم صورتم را مطمئن نگه بدارم و لبخند زدم ھر چند که اينکار زمانی که وارونه بين
زمين و آسمان آويزان شده باشی آسان نيست
" تدی آره ؟ يا چطوره يتی )غول برفی ( صدات کنم ؟ "
مرد طوری زير خنده زد که مطمئن بودم دوستانش از دور صدايش را شنيده اند ولی احتماال
به نظرشان ريزش کوه بوده است
" ھی سمی اين جونور حرف ھم ميزنه "
سم غرغر کرد
" ھمشون حرف ميزنن  .اينقدر بھش نزديک نشو اين يارو مثل قبلی ھا نيست "
نفرت درون چشم ھای تد نمايان شد
" آره رفيق واسه ھمين ھمم می خوام سرش رو به کلکسيون افتخاراتم اضافه کنم  .در ضمن
سر اين يکی رو نمی برم بلکه می خوام اون رو از جا بکنم "
سعی کردم تحريکش کنم
" اگه جرات داری اين طناب رو باز کن "
نيشخند زد
" فکر می کنی با بچه طرفی ؟ من پيروزيم رو به اين سادگی ھا خراب نمی کنم "
متقابال نيشخند زدم
" کدوم پيروزی حرومزاده ؟ تو حتی يک انگشتت رو ھم بلند نکردی  .تو ھم يه بزدل مثل
بقيه ھستی يه عقده ای روانی که می خواد عقده بچه گی ھاش رو سر بقيه خالی کنه ...
منظورم زمانی ھست که به زور ترتيبت رو می دادن  ...البته بعضی ھاتون ھم از اين
ناراحتيد که مامان جونتون فاحشه بوده  .نکنه از اين ناراحتی که چرا واسه مامانت مشتری
پيدا می کردی ؟ "
ديگر نمی دانستم برای عصبانی کردنش چکار کنم ھرچه که در چنته داشتم رو کرده بودم و
ظاھرا جواب ھم داد  .چشم ھای تد از غضب سرخ شده بود و نفس ھايش خشمگين
" آخ آخ خاطرات بچگيت رو زنده کردم ؟ "
سمی اخطار گونه صدا زد
" تد ؟  ...اون می خواد تحريکت کنه "
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ولی غول برفی به حرف ھمکارش گوش نکرد برای يک لحظه اميدوار شدم که طناب را باز
ميکند ولی در عوض مشت بزرگش را مثل پتک به شکمم کوباند  .مطمئن بودم دل و روده ام
به ھم گره خورده اند و چيزی از طحال و معده برايم نمانده است نقشه شماره يکم شکست
خورده بود و ترجيح دادم ديگر عصبانی اش نکنم .
با وجود اينکه در دسترسم بود و می توانستم آن ريش احمقانه اش را از صورتش جدا کنم
ولی ھنوز نفر دوم خارج از دسترسم بود و خطر آسيب ديدن سالی ھم وجود داشت
" حاال چی جونور ؟ بازم دلت می خواد ؟ "
در حالی که از درد به خودم می پيچيدم تد سراغ سالی رفت و موھايش را از پشت گرفت
سالی در برابر تد مثل موشی بود که به چنگ گربه افتاده است و مشت و لگد ھايش برای تد
مانند دست و پا زدن بود .تد سالی را جلو کشيد
" من تا به حال سر ھيچ خوناشامی رو از جا در نياوردم  .نگرانم که نکنه تکه جديد
کلکسيونم رو خراب کنم پس می خوام با اين دوست کوچولوت شروع کنم تا مطمئن بشم
مشکلی پيش نمياد "
انتظارش را نداشتم به اين سرعت سراغ سالی بروند آن ھم در حالی که ھنوز مطمئن نبودند
که يک خوناشام ھست و از آن مھمتر اينکه
" ھی تد شما دنبال من ھستيد اون فقط يک بچه ھست چطور می تونی اين کار رو بکنی ؟ "
تد نيش خند زد
" توی کلکسيونم سر يک نوزاد و يک دختر ده ساله ھم دارم  .سمی مواظبش باش "
سمی در حالی که اسلحه اش را به سمت من گرفته بود نزديک شد ولی نه آنقدر نزديک که
در دسترسم باشد پس نقشه دوم ھم برباد رفته بود شايد می توانستم خودم را نجات بدھم ولی
اينطوری سالی از بين می رفت  .پس وقت نقشه نھايی ام بود و اگر اين يکی را ھم از دست
می دادم حتی اگر از شر اين دو شکارچی ھم خالص می شدم مادر سالی جانم را می گرفت .
در حالی که سالی جيغ می کشيد آن چيز را در وجودم بيرون کشيدم و دوباره خيلی سريع تر
از قبل از دست ھا و کتف و سينه ام به نقاط ديگر بدنم منتقل شد و اينبار ناخنھای سياه رنگ
از سر انگشت ھايم بيرون زد در واقع ناخن نبودند کامال حسش می کردم اين استخانھای سر
انگشت ھايم بودند که از زير ناخن ھا بيرون می زدند  .بار اول بود که چنين چيزی می ديدم
ولی وقت نداشتم در مورد اين که از خود بپرسم چرا استخوان سر انگشتانم تيره شده اند .
صدای فرياد سم را می شنيدم که نام برادرش را صدا ميزد اگر گلوله نقره ای اش وارد بدنم
ميشد غير از سالی کار من ھم تمام بود .پس تا جايی که می توانستم بدنم را باال کشيدم و
دستم را در مسير لوله اسلحه قرار دادم و بسيار به موقع ھم اينکار را انجام دادم چون گلوله
شليک شده بود و درست به کف دستم اصابت کرد.
دردش قابل توصيف نبود ولی بيھوش ھم نشده بودم  .خودم را باالتر کشيدم و استخان ھای
سر انگشتم را به طناب کوبيدم و چند لحظه بعد به زمين کوبيده شدم  .سم با دھان باز و
صورتی وحشتزده به من خيره شده بود بايد از موقعيت استفاده می کردم و قبل از آنکه گلوله
ديگری شليک کند کارش را تمام می کردم ولی وقتی سمی پا به فرار گذاشت تصميم گرفتم
رھايش کنم و در عوض انتقام درد دستم را از ھمکارش بگيرم .
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بی مھابا به سمتش حمله کردم مطمئن بودم پاره پاره اش خواھم کرد ولی اين اتفاق نيفتاد و
در عوض مشتی غول آسا به صورتم برخورد کرد  .در حالی که ستاره ھا دور سرم می
چرخيدند روی زمين افتادم
" پس اين طوريه ؟ تو جونور نفرت انگيز پنجه ھم داری ھا ؟ "
تد چاقويش را بيرون کشيد و خواست گلويم را ببرد ولی موفق شدم قبل از آنکه تيغه نقره ای
گلويم را ببرد مچ دستش را بگيرم ولی ھمان برخورد نقره با پوستم ھم کافی بود تا قدرتم
تحليل برود.
در حالی که من و تد زور می زديم از دور صدای شکارچی ھا را می شنيدم که در حال دويدن
به سمت ما بودند .
سالی سعی داشت کمکم کند و با ھرچه دم دستش می رسيد به سر و گردن تد می کوبيد ولی
مرد غول پيکر تنھا با حرکت دادن دستش مثل يک حشره مزاحم او را پرت کرد وزن حريفم
شايد از سيصد و پنجاه کيلو ھم باالتر بود و تمام آن وزن را روی من انداخته بود و اگر اين
وضعيت ادامه پيدا می کرد به زودی مقاومتم را در ھم می شکست پس ريسک کرده يکی از
دست ھايم را شل کردم تا بتوانم ناخن ھايم را درون گردنش فرو کنم  .تد به دستم ضربه زد
ولی ھمينکه تيغه نقره چاقو از پوستم دور شد به محض اينکه لبه چاقو از گردنم جدا شد
دوباره تمام قدرتم را بازيافتم و با فشار پاھايم او را کنار انداختم  .تد با تنفری که در چشم
ھايش موج ميزد فرياد کشيد
" نمی تونی من رو شکست بدی زالوی کثيف "
ھمانطور که فرياد می کشيد از جا جست و حمله ور شد ولی اينبار برايش آماده بودم و با
تشکر از آموزش ھای آرش از قدرت تد بر ضد خودش استفاده کردم و با يکی از حرکات
مورد عالقه مرحوم ماشين جنگی غول آسا را با سر به زمين کوبيدم  .تد بيھوش شده بود
نمی خواستم او را بکشم برعکس برايش نقشه ھای بھتری داشتم  .به کمک ناخن ھا يک
برش روی پوستم ايجاد کردم و محل بريدگی را روی زخمی که روی گردن تد ايجاد کرده
بودم گذاشتم و خونش را آلوده کردم  .قبل از آنکه از کنار تد بلند شوم ناگھان متوجه چيز
عجيبی شدم
من ساعد دست خودم را برش داده بودم قسمتی که قرار نبود ھيچ زخمی روی آن ايجاد شود
ولی با اين حال ناخن ھای رشد کرده خودم براحتی پوستم را می شکافتند  ...آيا چيز ھای
ديگری ھم بودند که چنين کارايی ای داشته باشند ؟
صدای پارس سگ ھای شکاری ای که ھر لحظه نزديک تر می شدند مرا به خود آورد به
سمت سالی دويدم و از روی زمين بلندش کردم سالی در حالی که سرش را روی شانه اش
گذاشته بود گفت
" من ھنوز زنده ھستم ؟ "
تازه متوجه شدم که سرش را روی شانه ام نگذاشته بلکه گردنش شکسته است اولين چيزی
که به ذھنم آمد اين بود
مگی من رو ميکشه
اسلحه کمری تد را برداشتم و در حالی که سالی را روی دوش انداخته بودم شروع به دويدن
کردم .
با وجود درخت ھا نمی توانستم آنطور که می خواستم سريع بدوم و از طرف ديگر شکارچی
ھا ھمراه با سگ ھای شکاريشان ھر لحظه نزديک و نزديک تر می شدند .بايد خودم را به
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جاده می رساندم تا بتوانم آزادانه و با سرعت خوناشامی ام بدوم .ھنوز محاصبه نکرده بودم
که جاده کدام سمتم قرار دارد که يکی از شکارچی ھا فرياد زد
" تد اينجاست .نزديکش ھستيم "
ديگری فرياد زد
" سگ ھا رو باز کنيد "
فرياد شادی شکارچی ھا بلند شد و سگ ھا رھا شدند .نمی توانستم از درخت ھا باال بروم
اميد به فرار داشته باشم  .عالوه بر اينکه به خاطر سالی دست و پايم بسته بود سگ ھا ھم
ردم را گم نمی کردند و صاحبانشان در حالی که روی شاخه ھا باال و پايين می پريدم به
راحتی مثل يک سنجاب ما را ھدف می گرفتند  .به فکرم رسيد شايد بتوانم سالی را پنھان کنم
و خودم با آنھا درگير شوم ولی آن فکر ھم بی فايده بود  .عالوه بر اينکه من در تيراندازی
شانس زيادی در برابر شکارچی ھا نداشتم سگ ھای لعنتی ھم به زودی او را پيدا می کردند
" پام "
سرم را برگرداندم و يکی از سگ ھا را ديدم که کفش سالی را از دھانش تف کرد و بقيه سگ
ھا پشت سرش با جديتی مثال زدنی ما را دنبال می کردند  .معلوم بود که به اين شکل نمی
توانم ادامه بدھم و دير يا زود اسير سگ ھا و صاحبانشان خواھيم شد  .بدتر از آن اينکه
ھيچ ايده ای جز رھا کردن سالی و خالص کردن خودم به زھنم نمی رسيد نشانی ھم از جاده
نبود اگر به خاطر سالی نبود  ....نه نمی توانستم او را رھا کنم اصال چطور چنين فکری به
سرم زده بود ؟ يکی از سگ ھا که بسيار زشت و سياه رنگ ھم بود با زبان خيس و بيرون
افتاده اش کنارم ظاھر شد به سالی گفتم
" خودت رو محکم بگير "
کلت تد را مسلح کرده و به سر سگ شليک کردم و حيوان بالفاصله روی زمين افتاد.
کار يکی از آنھا را ساخته بودم و حاال تنھا حدود بيست تای ديگر مانده بود ...
صدای شليک اسلحه ھا پشت سرم بلند شد  .امکان نداشت موفق بشوم تنھا دليلی که ھنوز
زنده بودم تاريکی جنگل بود و اگر ھرچه زودتر جاده را پيدا نمی کردم تاريکی ھم نمی
توانست به دادمان برسد .
به يکباره اتفاق عجيبی افتاد شبيه يک معجزه بود .سگ ھای شکاری بدون مقدمه از حرکت
ايستادند و ترسان به طرف صاحبانشان دويدند  .چيزی درون جنگل بود که آنھا را ترساند .
يک گرگينه قھوه ای رنگ که يک ساک ورزشی را به پايش بسته بود جلويم ظاھر شد .
منتظر شدم تا جيغ سالی به پايان برسد و بعد از آن پرسيدم
" پيتر خودتی ؟ "
زبان دراز و خيسش را دور دھان و لب ھايش کشيد و به سالی اشاره کرد  .نا مطمئن پرسيدم
" تو می خوای بياريش ؟ "
پيتر به جای پاسخ دادن مشغول به خاراندن گردنش با پنجه پايش شد
" اون ھميشه وقتی تبديل ميشه اينطوريه "
لينا با لباس يک دست سياه رنگ و چسبان از باالی يکی از درخت ھا پايين پريد و کلت پر
زرق و برقی را که پيتر قبال آن را به من داده بود ولی نتوانسته بودم آن را ھمراه خود به
ايران ببرم را به من پس داد و گفت
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" اين رو داد که به تو بدمش  .شکارچيا دنبال سگ ھاشون رفتند ولی زياد طول نمی کشه تا
بفھمند رد اشتباه رو دارن دنبال می کنن.ببينم اين دختره ديگه کيه؟ "
سالی را زمين گذاشتم و جواب دادم
" يه دوسته  .گردنش شکسته "
لينا گردن سالی را بررسی کرد و آرام سرش را از روی شانه اش بلند کرد ھمينکه سالی از
درد به نفس نفس افتاد دستش را جلوی دھانش گذاشت و با حرکتی سريع گردن سالی را
يکباره چرخواند .وقتی مطمئن شد سالی جيغ نمی کشد دستش را از روی دھانش برداشت و
گفت
" بھتر بود که زودتر جا می انداختمش واال ممکن بود تا آخر عمر با گردن کج و کوله زندگی
کنی "
به سالی که صورتش از اشک خيس شده بود کمک کردم تا پشت پيتر سوار شود و بند ساک
را دور کمرش بستم
" گردنش رو محکم بچسب موقع دويدن خيلی تکون می خوره"
صدايش لرزيد
" از خوناشام ھا متنفرم  .از جس متنفرم از " ...
ولی پيتر اجازه نداد حرفش را تمام کند و شروع به دويدن کرد  .پشت سرش فرياد کشيدم
"پيتر آرومتر  .مواظب گردنش باش "
در حالی که کنار لينا می دويدم از او پرسيدم
" قراره کجا بريم ؟ "
" دنيل فکرش رو کرده "
موبايلش را درون دستم چپاند
" بگير دوباره داره تماس می گيره  .اين يارو اعصاب آدم رو خورد می کنه  .انتظار داره
ھمه چيز رو دقيق واسش توضيح بدم اونوقت خودش يه آدرس درست و حسابی نتونست به
ما بده واال زودتر از اينھا پيدات می کرديم "
دنيل پشت خط با ھراس پرسيد
" پيداشون کردی ؟ "
خيالش را راحت کردم
" آره االن با ھم ھستيم "
آھی از سر آسودگی کشيد
" توی اين چند روز به اندازه چند سال پير شدم  .رامين تا زمانی که کنگره تشکيل بشه بايد
به يه جای امن بری "
کنجکاو شدم
" چرا تا زمانی که کنگره تشکيل بشه ؟ "
" اونھا نمی خواھند اجازه بدھند که تو توی جلسه کنگره باشی "
" مگه قرار ھست من توی اون جلسه خسته کننده چه غلطی بکنم که اينقدر براشون مھم
ھست ؟ "
به نظر کالفه می آمد
"درست نمی شنوم چی ميگی صدات داره قطع و وصل ميشه ....ميشه کمتر نفس نفس بزنی
؟"
به لينا اشاره کردم که راھش را ادامه بدھد و خودم ايستادم
" خيلی خوب  .االن ميتونی جواب بدی ؟ "
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دنيل اعتراض کرد
" االن وقت اين حرف ھا نيست االن بايد به يه جای امن بری که آدرسش رو به لينا دادم
اونجا ديگه کسی پيدات نميکنه و " ...
بين حرفش پريدم
" و تا تشکيل جلسه می تونم اونجا مخفی بمونم ؟ چه ربطی به اون جلسه کوفتی داره ؟ اين
روز ھا ھزارتا سوال بی جواب توی سرم می چرخند .لطفا تو ديگه يکی ديگه واسم نتراش"
باالخره تسليم شد و توضيح داد
" حضور تو کافيه تا رای موافق نسبت به ما رو جذب کنه  .بايد قضيه اين نسل کشی ھا و
ترورھای بين المللی ھرچه زودتر توی دستور کار قرار بگيره  .حضور تو ميتونه اونھا رو
مجاب کنه که ما ھم نگران اين وضعيت ھستيم  ...االن زمزمه ھايی بين بعضی از اعضای
تندرو ھست که ھمه چيز رو از چشم ما می بينن .اونا ميگن تمام اين اتفاقات برنامه ريزی
شده ھست و ھمه اش ھم زير سر ماست  .نبايد بزاريم اونھا برنده بشن  .تنھا چيزی که اونھا
می خوان نابودی خوناشام ھا تا آخرين نفر ھست .اين جلسه مثل يک دادگاه واسه ما تعيين
کننده ھست "
----------------------------------------به مدت دو ساعت در اتومبيل پيتر نشستيم و کم کم نيمه شب بود که باالخره به مقصد
رسيديم.
مخفی گاھمان يک کارخانه خاک الود و مطروک نخ ريسی بود که تنھا دو راه ورود و خروج
داشت از لينا پرسيدم
" مطمئنی که اينجا کسی سراغمون نمياد ؟ "
با اطمينان جواب داد
" فقط دنيل آدرس اينجا رو داره  .از اونجايی که قراره يه مدت اينجا باشيم ميرم يه مقدار
خون و گوشت گير بيارم "
قبل از آنکه برود صدايش کردم
" موبايل من ممکنه تحت نظر باشه می تونم دوباره گوشيتو داشته باشم ؟ "
اگر قرار بود اين ھمه وقت در اين محيط خاک خورده خودمان را اسير کنيم بايد به ناتسوکو
خبر می دادم .خوشبختانه وضعيت ناتسو و ھانيه خوب بود و در يکی از منازل متعدد و
اشرافی آمونا به سر می بردند  .از آنجايی که برای پيوستن به من بيش از حد مسر بودند
ترجيح دادم به او نگويم کجا و در چه وضعيتی ھستم تا برای ملحق شدن به ما دست به کار
نشوند .
لينا موبايلش را به سمت من پرتاب کرد و ھمراه با پيتر بيرون رفت  .يک کاناپه کھنه پيدا
کردم و برای سالی آوردم .چند لحظه بعد از اينکه صدای استارت اتومبيل و حرکت کردنش را
شنيدم پيتر با سه کيسه خواب به محوطه بازگشت و گفت
" اگر می دونستم قرار ھست چھار نفر باشيم يه کيسه خواب ديگه ھم توی صندوق عقب جا
می دادم ولی غير از اون ھرچی که بخوايد توی ماشين ھست  .دلم نمی خواست مدتی که
اينجا ھستيم بھمون بد بگذره "
يکی از کيسه خواب ھا را به من داد ولی ترجيح دادم آن را برای لينا کنار بگذارم  .حتی فکر
کردن در مورد اينکه دختر شيک و تر و تميزی مثل لينا بخواھد در چنين مکانی استراحت
کند سخت بود .رو به پيتر کردم
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" امروز روی کاناپه خوابيدم فردا ھم ھمين کار رو می کنم  .شما دوتا بھتره استراحت کنيد
من نگھبانی ميدم"
پيتر سريع مخالفت کرد
" تا زمانی که اينجا ھستيم من و لينا محافظت از تو رو بر عھده داريم پس تا وقتی که اون
بر نگرده من ھم نمی توانم بخوابم .شما سعی کنيد کمی استراحت کنيد من ھم اين اطراف سر
و گوشی آب ميدم تا از امنيت اين اطراف مطمئن بشم"
حوصله جر و بحث کردن با او را نداشتم پس اجازه دادم که برود و در عوض به سالی کمک
کردم کيسه خوابش را پھن کند .برای کسی که تازه گردنش شکسته باشد زيادی سالم به نظر
می رسيد ولی ھمچنان با ھر حرکت سر و گردنش اندکی ناله می کرد و از آنجايی که مدت
زيادی را در سکوت گذرانده بود برای اطمينان از سالمتش پرسيدم
" گردنت چطوره ؟ "
لبخند زد
" باورم نميشه گردنم شکسته باشه و حالم خوب باشه ولی ممنون خوبم "
در اين فکر بودم که کی و چه وقت سالی را برای برگشتن پيش مادرش بفرستم که دختر
نوجوان گفت
" می خوام جواب سوالت رو بدم "
من که انتظار چنين جمله ای را نداشتم درست شبيه يک آدم گيج پرسيدم
" ھا ؟ "
سالی توضيح داد
" در مورد تبديل شدنم  .اينکه چه اتفاقی افتاد "
سعی کردم واکنش احمقانه پيشينم را پشت لبخندی که تالش می کردم بزرگوارانه به نظر بيايد
پنھان کنم
" اگر دلت نمی خواد بگی مجبور نيستی  .من فقط کنجکاو بودم "
خواست شانه باال بيندازد ولی درد گردنش اجازه نداد
" آييی ...لعنتی...ايرادی نداره ھمه کنجکاو ھستند  .من يه دوست به اسم جس داشتم .جس
تنھا کسی بود که می شناختم و خيلی ھم بھش اعتماد داشتم  .حتی يکی دو سال پيش که
تصميم گرفته بود از خانه خودشون فرار کنه اصرار کردم که من رو ھم با خودش ببره  .به
ھر حال چند وقت پيش يک شب جس اومد زير پنجره اتاقم و صدام کرد
خيلی ھيجان زده بود و حرف ھای عجيب و غريبی ميزد  .مرتب تکرار می کرد من قراره يک
جاودانه بشم يکی از موجودات شب و از من ھم می خواست که باھاش برم  .اون موقع حرف
ھاش به نظرم احمقانه ميومد ولی من واقعا به جس اعتماد داشتم پس فقط پرسيدم که چکار
بايد بکنم و اون ھم يه چيزی بھم تزريق کرد .
اولش فکر کردم مواد ھست آخه گاھی وقت ھا واسم مواد می آورد ولی بار اولم بود که از
راه تزريق مصرف می کردم واسه ھمين ھم حسابی ترسيده بودم و ازش پرسيدم که چی توی
سرنگ ھست ؟ گفت خون خوناشام  .من ھم فکر کردم که اسم مواد اين ھست و اجازه دادم
که تزريق کنه ھمونطور که گفتم کامال به جس اعتماد داشتم"
سالی مدتی ساکت شد و به روبرو خيره ماند نمی دانستم چه بگويم  .شايد  ...متاسفم ؟  ...نه
اين احمقانه بود شايد ھم از من انتظار داشت که مانند او داستان خودم را تعريف کنم ؟به ھر
حال قبل از آنکه حرفی بزنم خود سالی ادامه داد
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" بعد از اينکه اون رو تزريق کرد گفت االن ديگه بدنمون آمادگی اين رو داره که ميزبان
بشه  .ازش پرسيدم اين يعنی چی ؟ اونم جواب داد بدن انسان ھا گنجايش و قدرت و توان
تحمل جھش ژنتيکی رو نداره و قبل از اون بايد به خوناشام تبديل بشی "
باز ھم بحث جھش ژنتيکی به ميان آمده بود .ظاھرا جھش يافتگی آنقدر ھمه گير شده بود که
حتی يک دختر تارک دنيا را ھم گرفتار خود کرده باشد .
اينبار با اشتياق بيشتری پرسيدم
" بعدش چی شد ؟ اين جھش ژنتيکی دقيقا چی بود ؟ "
مدتی با ناراحتی لب پايينش را جويد ولی باالخره جواب داد
" جس به من گفت برای فرار آماده باشم  .برای يک زندگی جديد  .اون گفت فردا شب مياد
دنبالم و من رو به بھشت ميبره ولی اون فردا شب ھيچوقت نرسيد  .جس ناپديد شده بود نه
به مدرسه می آمد نه موبايلش رو جواب می داد حتی خانوانده اش ازش بی خبر بودند  .اون
لعنتی من رو آلوده و بی کس رھا کرد که بميرم "
صدای پيتر را شنيدم که نام مرا از دور صدا زد ولی آنجا يک محيط بسته بود و نمی توانستم
تشخيص دھم صدايش را از چه فاصله و کدام سمت شنيده ام ولی يک چيز را متوجه شدم و
آن اضطراری بود که در صدايش موج می زد.
يک تکه سنگ برداشتم و روی زمين ضرب گرفتم ولی از انعکاس صدايش ھيچ خوشم نيامد
 .ما درون تله افتاده بوديم  .دور تا دورمان را مردان مسلح محاصره کرده بودند
مغزم به دوران افتاده بود اينبار ديگر چگونه و با اين سرعت لو رفته بوديم ؟ چطور بود که
به اين سرعت ما را پيدا می کردند ؟ تنھا جوابی که به ذھنم می رسيد يک خائن بود.
خائنی که نام و نام خانوادگی مرا در پاسپورت جعلی ام می دانست .تنھا کسی که از ساعت
پروازمان خبر داشت تنھا کسی که از ھر کجا که پنھان می شدم با خبر بود و تنھا کسی که به
او جايم را در جنگل گفته بودم و خودش مرا خام کرد که باور کنم تلفن ھمراھم رديابی شده
است کسی که مرتبا در پی فھميدن مکانی بود که در آن حضور داشتم
دنيل مونرو ......
تا آن لحظه يکبار ھم نخواسته بودم که به خائن بودن دوستانم فکر کنم ولی حال که تمام
اتفاقات يکباره در سرم مرور می شد تازه متوجه می شدم که چقدر کور و نا بينا بوده ام .
بازوی سالی را گرفتم و سعی کردم به او بفھمانم که ساکت باشد .اينبار بدجوری توی دردسر
افتاده بوديم  .دنيل مکان خوبی را برای گير انداختن ما انتخاب کرده بود .تنھا دو ورودی و
خروجی وجود داشت که ھردوی آنھا پوشش داده شده بود .سالی را ھمراه با خودم بين
ماشين ھای نخ ريسی کشاندم و درون جعبه ابزار يکی از آنھا پنھان شديم .
اسلحه ام را بيرون آوردم و حفاظ ھای مغزی ام را به کلی پايين آوردم  .در اين شرايط به
نفعم بود ھيچ گلوله ای شليک نشود چون يک گلوله می توانست برای من به معنای انفجار
يک بمب باشد .
چند انسان در حالی که ھمديگر را پوشش می دادند از سمت چپ به ما نزديک می شدند يکی
از آنھا گفت
" اينجا چندتا ردپای ديگه ھم ھست بقيشون ھم اينجا بده اند "
ديگری زير لب غريد
"خفه شو تازه کار  .ھنوز ھم دوتاشون اينجان  ...از اون طرف مک کين "
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ظاھرا پناھگاھمان زياد دوام نمی آورد و رد پاھای به جا مانده در گرد و خاک مکانمان را به
زودی لو می داد  .بعد از مدت ھا دوباره می توانستم مزه ترس را بچشم .حتی نمی توانستم
غافلگيرشان کنم بلکه برعکس مثل يک موش ترسو درون يک جعبه گير افتاده بودم .
بايد مکان بھتری برای دفاع از خودمان پيدا می کردم .قبل از آنکه به رديف ما برسند از
جعبه بيرون آمديم و از آنجايی که از گوش ھايم استفاده می کردم بدون نياز به احتياط و ديد
زدن  ,ما بين ماشين ھا حرکت می کرديم  .برای لحظه ای مردد ماندم که انسان ھا را به سمت
خروجی دور بزنم يا خير  .اگر اين کار را می کردم مجبور بودم با سه مردی که از خروجی
محافظت می کردند می گذشتم و مسلما با اين کار سالی را به خطر می انداختم صدای ديگری
گفت
" صبر کنيد  ....به من گفتند که اين يارو چطوری با گوش ھاش کار می کنه "
صدای شليک و رگبار گلوله ھا بلند شد .
لعنت به آن خائن که پيش رويم با عالقه در مورد توانايی ھايم از من حرف می کشيد و در
پشت سر اين اطالعاتش را نه به عنوان توانايی بلکه به عنوان نقطه ضعف به شکارچی ھا
می داد  .ديگر برای گوش ھايم دير شده بود صدا در سالن منعکس می شد و به سرم می
کوبيد  .قبل از آنکه بتوانم حفاظ ھای مغزم را باال بياورم اصوات شليک گلوله ھا مثل چکش
به پرده گوش و مغزم برخورد کردند و اين باعث شد برای مدتی کامال کر شوم  .در حال
کلنجار رفتن با خودم بودم که دو نفر از مھاجمين مکانمان را پيدا کردند .
خوشبختانه من زودتر آنھا را ديدم  .بالفاصله تيراندازی کردم و سالی را با خودم کشيدم .
يکی از انسان ھا سر ضرب کشته شد ولی ديگری موفق شد سنگر بگيرد .
ديگر شنوايی ماورائی ام را نداشتم که با اتکا بر آن مسيرم را پيدا کنم در واقع در آن لحظه
اصال شنوايی نداشتم  .سالی را می ديدم که چيزی می گويد ولی صدای سوت درون گوشم
اجازه نمی داد منظورش را متوجه شوم تا اينکه بازويم را گرفت و به ھمراه خود کشيد .
ھنوز چند قدم بر نداشته بوديم که شکارچی ھا مسيرمان را مسدود کردند برای يک لحظه
مطمئن بودم کارمان تمام است ولی وقتی دو مرد بی جان روی زمين افتادند و جايشان را پيتر
در شمايل گرگينه ای اش و لينا گرفتند ذوق زده و با خوشحالی گفتم
" خدا با ماست "
يادم نمی آمد اين ديالوگ را کجا شنيده بودم البته ھيچکدام متوجه منظور من نمی شدند چون
فارسی گفته بودم و از طرفی من ھم متوجه منظور لينا که لب ميزد نمی شدم و فقط پشت
سرشان می دويدم  .گرگينه از ما جدا شد و چند لحظه منتظر مانديم باالخره لينا عالمت داد تا
حرکت کنيم  .دو جنازه جلوی در ورودی افتاده بودند و پيتر باالی سرشان مشغول ليس زدن
دندان ھايش بود
ھمينکه خواستيم از کنار جنازھا بگذريم و بيرون برويم از سمت ديگر سالن ما را به گلوله
بستند  .ھمزمان با لينا به سمت مھاجمان تيراندازی کردم و بعد از سالی بدون اينکه پشتم را
به شکارچی ھا کنم از سالن خارج شدم ولی در آخرين لحظه گلوله ای به انگشت دستم
برخورد کرد و با وجودی که آسيبی به دستم نرسيد ولی آنقدر درد داشت که نعره ام به آسمان
برود .به سرعت به طرف ماشين پيتر دويديم و خودمان را از در و پنجره داخل اتومبيل پرت
کرديم ولی اين کار وقتی يک گرگينه غول پيکر ھم با پنجه ھايش سعی می کند داخل شود
اصال آسان نيست .باالخره راه افتاديم و پيتر ھم خودش را کوچک کرد ولی به ھيچ وجه ا
حساس امنيت نداشتم چون می ديدم که يکی از شکارچی ھا يک بازوکا را آماده شليک می
کند  .اتومبيل به حرکت در آمد و من تا آخرين گلوله اسلحه ام به سمت مرد بازوکا به دست
شليک کردم ولی از آنجايی که تا به حال تجربه ای با سالح گرم نداشتم ھيچ گلوله ای را به
ھدف نزدم
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مرد بازوکا را روی شانه اش گذاشت و نشانه گيری کرد ولی ھمينکه خواست شليک کند يک
گلوله وسط پيشانی اش را سوراخ کرد گلوله بازوکا شليک شد ولی با اختالف چند متر باال تر
از ما گذشت  .وقتی متوجه شدم لينا آن ھم در حال رانندگی با يک گلوله شکارچی را زده
است انگشت شصتم را به سمتش گرفتم  .می ديدم که لينا غرغر می کند و يک شلوار به
سمت پيتر که لخت کنار من افتاده بود انداخت ولی صدايش را نمی شنيدم ھنوز گوشم سوت
می کشيد و اين قضيه تا چند دقيقه بعد ھم ادامه داشت .
باالخره لينا اتومبيل را در محله ای خلوت پارک کرد از حرکت لب ھايش مشخص بود که می
پرسد
" ھمه حالشون خوبه ؟"
ھيکل پيتر خونالود بود ظاھرا قبل از اينکه تبديل بشود او را زده بودند و يک سوراخ روی
پھلويش ديده ميشد ولی نيازی به نگرانی نبود چون پيتر ھم مثل ھر گرگينه ديگری زخم
ھايش به سرعت التيام ميافت و غير از آن ھمه سالم بوديم البته اگر درد انگشت دستم را که
کامال بی حس و بی حرکت شده بود ناديده می گرفتم .
لينا و پيتر کمی با ھم صحبت کردند و باالخره به سمت شھر به راه افتاديم  .کم کم صدای پيتر
را می شنيدم که می پرسيد
"آره رامين ؟ تو ھم ھمون فکری رو ميکنی که من ميکنم "
شانه باال انداختم
" تو به چی فکر می کنی ؟ "
لينا به جای پيتر جواب داد
"می خوای بگی دنيل به ما خيانت کرد ؟ " آه کشيد
" ھيچوقت به سياستمدارھا اطمينان نکن " ....
پيتر پرسيد
" حاال می خوای چکار کنی ؟ "
بالفاصله جواب دادم
" بايد برم خانواده ام رو پيدا کنم "
او ھم بالفاصله مخالفت کرد
" حال خانواده ات خوبه اين تويی که در خطر ھستی  .در واقع ممکنه با رفتنت پيش اونھا
ھمسر و خواھرت رو ھم به خطر بندازی ولی من يک پيشنھاد خوب دارم "
به سالی اشاره کرد
" اول دختره رو به نزديک ترين ايستگاه مترو می رسونيم و بعد از اون ھم ميريم تنھا جای
امنی که توی نيويورک واسه ما باقی مونده "
پرسيدم
" و اونجا کجاست ؟"
لبخند پت و پھنی به صورتش آمد
" خانه سوزان پترسون"
لينا با کالفگی نفسش را بيرون داد و گفت
" می دونی چی شبمون رو از اين ھم افتضاح تر ميکنه ؟ ...سر و کله زدن با اون جنده از
خود راضی "
پيتر با دلخوری گفت
" مواظب حرف زدنت باش "
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فصل دھم
لينا ترجيح داد سالی را ھمراھی کند و پيتر ھم ھمراه با من آمد  .انتظار نداشتم پترسون
خانه ای به آن بزرگی در منطقه مرفه نشين داشته باشد  .در حالی که ھمراه با پيتر بين
فضای بيرونی خانه حرکت می کرديم متوجه نقش و نگارھای عجيب روی ديوارھای خانه
شدم .
تمام ديوارھا با نمادھای عجيب نقاشی شده بود و مجسمه ھای بد شکلی اطراف آن قرار
داشت .دور تا دور خانه را گل ھای زرد رنگ پوشانده بود شکل و ترتيب خاصی در آن ھا
وجود داشت  .شايد اگر شخصی از باال به خانه نگاه می کرد می توانست نقش و نگاری که
گل ھا ايجاد کرده بودند را تشخيص دھد .سوزان پترسون با لباس خواب جلوی چھار چوب
در ايستاده بود و غير از متعجب کالفه به نظر می رسيد  .نيش پيتر تا بنا گوش باز شد
"حاتون چطوره خانوم پترسون؟ "
پترسون ھمچنان دست به سينه ايستاده بود که باعث شد لبخند از روی لب ھای پيتر محو
شود .بعد از چند لحظه پترسون به سمت من سر تکان داد تا پشت سرش داخل بروم
" من ھم مثل مردم عادی شب ھا می خوابم  .واسه چی اومديد؟ "
قبل از آنکه جوابش را بدھم ھمينکه از چھارچوب در گذشتم احساس کردم تحمل وزن خودم
را ندارم انگار دنيا در اطرافم کش می آمد و چيزی به شکمم فشار می آورد  .اين حس باعث
شد برای يک لحظه تعادلم را از دست بدھم و کمی سکندری خوردم  .پيتر زير بغلم را گرفت
" مواظب باش رفيق "
آن حس با ھمان سرعتی که آمده بود از بين رفت ولی پترسون با بدگمانی به من خيره شده
بود  .پيتر جمله اش را اينطور ادامه داد
" اگه اونا ھم نتونستن تو رو بکشند خودت خودت رو به کشتن ميدی "
سوزان چشم از من برداشت و از پيتر پرسيد
" منظورت چيه ؟ "
ظاھرا پيتر از اينکه مورد توجه پترسون قرار گرفته بود حسابی لذت می برد و با خوشحالی
ھمه چيز را به سرعت برای او تعريف کرد  .وقتی سوزان در مورد خيانت دنيل شنيد اصال
تعجب نکرد و تنھا گفت
" به ھر حال دير يا زود اين اتفاق می افتاد  .محافظه کارھا نمی خوان در راس قدرت باشی
و ھر کاری برای سقوط تو می کنن و از اونجايی که تو فوق العاده آدم ساده ای ھستی
نتونستی بفھمی که اطرافت چی ميگذره"
پترسون رويش را برگرداند و به سمت مبلمان رفت و اشاره ای سرسری به ما کرد که
بنشينيم  .دلم نمی خواست ساده لوح به نظر برسم ولی از طرفی ھم نمی توانستم جلوی خودم
را بگيرم
" چرا دنيل اين کار رو کرد ؟ چرا ميگی دير يازود اين اتفاق می افتاد "
پترسون در حالی که يک پاکت سيگار و فندک از جيب لباس خوابش بيرون می کشيد جواب
داد
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" منظورم ھمين بود  .اميدوارم از حرف من ناراحت نشی آقای ردمر ولی به نفعت بود که
دنبال زندگی خودت ميرفتی اين کار تو نيست "
غرغر کردم
" رادمھر "
سيگارش را روشن کرد و ادامه داد
" دنيل با اين کارش می تونه ھمه اتھام ھا رو از سر خودش و زيردست ھاش رفع کنه و
ھمه چيز رو گردن تو بندازه  .يعنی قضيه رو طوری جلوه بده که انگار تمام اتفاق ھايی که
توی کشورھای مختلف ميفته با برنامه ريزی تو و گروه تروريستی ای که به دستور تو کار
می کنن ھست  .اونھا از مليتت استفاده می کنن و خيلی راحت تو رو ھم از ايادی دولت ايران
معرفی می کنن و به ھمين سادگی تمام مشکالت از شانه دنيل مونرو برداشته ميشه و بدون
رقيب در جايگاه اول غير انسان ھای دنيا قرار ميگيره "
سر جايش تکيه زد و يک پايش را روی آن يکی انداخت
" در واقع فکر خوبی کرده ولی دنيل اينقدر ساده و بچه ھست که نمی دونه ھيچی نمی تونه
به اين سادگی ھا باشه .اون اگر می خواست اين نقشه رو پيش ببره تا االن بايد تو رو کشته
بود چون به يک مرده که نمی تونه از خودش دفاع کنه خيلی راحت ميشه تھمت زد ولی حاال
اين قضيه خيلی راحت می تونه فاش بشه  .تو ھنوز طرفدارھای زيادی داری و در ضمن
ھنوز دنيا می خواد شر خوناشام ھا و گرگينه ھا رو از سر خودش باز کنه پس اگر تو کشته
بشی مھره بی ارزشی مثل مونرو ھم خيلی نميتونه دوام بياره مخصوصا که ھنوز تکليف قتل
ھا و ترورھايی که گوشه گوشه دنيا با نام خوناشام ھا انجام ميشه مشخص نشده و " ....
پترسون وقتی متوجه شد پيتر به زير لباس خواب و ران ھايش خيره شده با ناراحتی حرفش
را عوض کرد
" شما آقای محترم  ....به نظر خسته ميايد "
پيتر دستپاچه شد
" نه نه مشکلی نيست در ضمن اسمم پيتر ھست "
پترسون سيگارش را خاموش کرد و با لحنی کامال دستوری گفت
" برو اتاق آخر راھرو يک تخت خواب اونجا ھست  ...البته قبلش يه دوش بگير "
دلم برای پيتر می سوخت ھر چه قدر که مشخص بود توجھش به سوزان جلب شده است ولی
در عوض پترسون کمترين توجھی به او نداشت .بعد از آنکه پيتر با شانه ھای فرو افتاده
دور شد پترسون بحثش را با سوالی چالش بر انگيز ادامه داد
" با توجه به اتفاق ھای اخير موقعيت تو متزلزل شده و دنيل ھم اين رو می دونه پس برای
اينکه طعمه شکارچی ھا بشی ازت خواست به آمريکا بيای با اين وجود چرا من بايد بھتون
کمک کنم ؟ "
سعی می کردم از چھره ام مشخص نباشد که چقدر از صراحت و رکی گفتارش رنجيده ام
" من ھم انتظار کمک گرفتن از تو رو نداشتم ولی توی وضعيت فعلی و موش و گربه بازی
ای که گرفتارش شده ام چاره ديگه ای ھم نداشتم "
سعی کردم بحث را عوض کنم
" اون نماد ھای عجيبی که روی ديوار خانه ات ھستند چيه ؟ "
يکباره سر جايش راست شد اينبار ديگر چھره سوزان سرشار از تعجب بود
" کدوم نماد ؟ "
برايم عجيب بود که چطور منظورم را متوجه نشده است
" ھمون نماد ھای سياه و سفيد که روی ديوار ھای خانه ات نقاشی شده "
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چشم ھايش از تعحب گشاد شدند
" سياه و سفيد ؟ "
نمی دانستم چرا پترسون چنين سوال ھايی می پرسد کم کم داشتم به چيزی که روی ديوار
ديده بودم شک می کردم
" آره  ....حرف بدی زدم ؟ "
سوزان سر تکان داد
" رامين ھيچ نمادی روی ديوارھا نيست  .يعنی تا به حال فکر می کردم که نيست  .فکر می
کردم اينھا فقط چرنديات ذھنی يک پيرزن احمقه "
کمی فکر کرد و طوری که انگار يکباره تصميم مھمی گرفته باشد سريع از جايش بلند شد
" دنبالم بيا بايد يه چيزی رو بھت نشون بدم "
کم کم داشتم از رفتار پترسون می ترسيدم ولی به ھر حال پشت سرش راه افتادم او ھمانطور
که جلو می رفت توضيح داد
" اين خونه خيلی قديمی ھست و قسمتی از اون که شامل ديوار جلويی ھم ميشه واقعا قديميه
 .بخش ھايی از خونه تخريب شده و در طول زمان بازسازی شده تا اينکه اينجا به پدرم
رسيده و اون ھم وقتی من بچه بودم اينجا رو به من نشون داد "
سوزان کنار شومينه ای که معلوم بود سال ھا از آن استفاده نشده است ايستاد و يک قاب
عکس را از روی ديوار برداشت پشت قاب عکس رنگ و گچ ديوار کامال کنده شده بود و به
قسمتی سنگی رسيده بود  .سوزان آن قسمت را فشار داد و شومينه تکان خورد درواقع تکه
سنگ روی ديوار دستگيره و شومينه قديمی يک در بود که پشت آن راه پله ای به سمت
پايين وجود داشت سوزان دست به سينه برگشت و گفت
"اين قسمت واقعا قديميه ھنوز جای مشعل ھا رو می تونی روی ديوار ببينی  .من حتی برای
سيم کشی اين پايين ھم کسی رو خبر نکردم  .از تو ھم می خوام در عوض کمکی که بھت می
کنم دھنت رو بسته نگه بداری و چيزی که اينجا می بينی رو به ھيچکس نگی چون اين
ميتونه جايگاه من رو خراب و لکه دار بکنه "
من که داشتم از کنجکاوی پس می افتادم بدون ترديد کردن قول سکوت دادم  .سوزان حلقه
ای سيم که روی ديوار آويز شده بود برداشت و پرژکتر کوچکی را که انتھای سيم بود روشن
کرد و از پله ھا پايين رفت سوزان مکث کرد و گفت
" بھتره در رو ببندی  .نمی خوام اون يارو اينجا رو ببينه "
در سنگی بزرگ را به سمت خودم کشيدم و با يک صدای ترق پشت سرم چفت شد  .با
وجودی که پرژکتور نور زيادی توليد می کرد ولی وجود دوده و سنگ ھای سياه از انعکاس
نور جلوگيری می کردند و باعث می شدند فضايی ترسناک شکل بگيرد  .در حالی که سعی
می کردم پا روی سيم نگذارم پشت سرش پايين رفتم
" خانوم پترسون مطمئن باشيد پيتر به کسی چيزی نميگه مخصوصا که اينقدر ھم از شما
خوشش اومده "
پترسون برگشت و گفت
" خوشش اومده ؟ ولی بيشتر شبيه آدم ھای ھيز ميمونه "
قول دادم
" باور کن ھيز نيست من به اندازه کافی باھاش بودم که اين رو تشخيص بدم "
پترسون به راھش ادامه داد
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" به ھر حال من تمايلی به اون ندارم و تو ھم می تونی در موارد غير اداری ای مثل اين من
رو سوزان صدا کنی  .اين ھم از دخمه مخفی "
فضايی به اندازه يک زمين فوتسال و با ارتفاع حدودا دو و نيم متر و قفسه ھايی پر از کتاب
ھای قديمی که دورتا دور آن را پوشانده بود به ھمراه ميز بزرگ و چوبی ای که آخر دخمه
قرار داشت نمايان شد  .از پاک و بدون گرد و خاک بودن فضای دخمه و کتاب ھای باز و
وسايلی که روی ميز ھای اطراف گذاشته شده بودند ميشد فھميد که زياد از اين مکان
استفاده شده است
" پدرت مياد اينجا واسه مطالعه ؟ "
بدون اينکه رويش را برگرداند گفت
" نه اون مرده  .من ھم تا ھمين سال پيش که به اين خانه برگشتم به اينجا نميومدم .
خاطرات خوبی از اينجا ندارم "
با او ھمدردی کردم
" درک می کنم  .حتما خيلی برات سخت بوده که بدون پدرت بيای اين پايين "
سوزان يکباره پرژکتور را روی ميز آخر دخمه کوبيد و با خشونت گفت
" تو به ھيچوجه نمی تونی درک کنی  .پدرم مرد چون خودم اون رو کشتم  .از اينجا متنفر
بودم چون از بچگی من رو می آورد به اينجا تا به من و خواھر کوچکترم سيندی تجاوز کنه
 .اون ھم توی اون سن و حاال تو به من ميگی که درک می کنی ؟ "
حق با سوز بود من به ھيچ وجه درک نمی کردم  .اين اصال چيزی نبود که در ذھن من
بگنجد .تازه می فھميدم جای زخم ھايی که در شب ماموريت روی بدن او ديده بودم مربوط به
چه بوده است  .مشخص بود که سوزان کامال از آن حالت خارج شد و با ادامه دادن به بحث
قبلی اش به من ھم فھماند که قضيه تجوز ھای پدرش بو او تمام شده و من ھم حق ندارم يک
کالم ديگر ھم در اين مورد حرفی بزنم
يکی از کتاب ھای بزرگی که روی ميز بود را جلو کشيد
" اين يکی رو کسی نوشته که برای اولين بار اينجا رو ساخته  .يک زن که از نياکان من
بوده و به جرم جادوگری به آتش کشيده شده و از اون به بعد نواده ھاش اينجا رو مخفی نگه
داشتند .توی اين کتاب در مورد نمادھای روی ديوار توضيح داده شده ولی از اونجايی که من
اين نماد ھا رو نمی ديدم موضوع رو جدی نگرفتم تا اينکه تو گفتی که اونھا رو ديدی و اين
ثابت می کنه که " ....
کتاب را باز کرد
" مطالب اين کتاب ھا حقيقت داره  ...واقعا عجيبه "
جلو رفتم و به نوشته ھای کتاب نگاه کردم  .با زبانی نوشته نشده بود که بتوانم بخوانم ولی
تصاويری که روی آن کشيده شده بود باعث استرسم ميشد و دل و روده ام را به ھم می
پيچاند
" اين نميتونه درست باشه سوزان  .آمريکا يه کشور قديمی نيست و مردم اينجا زمانی
مستقر شدند که ديگه دوره سوزوندن جادوگر ھا به سر رسيده بود "
سوزان نيشخندی کنايه آميز زد
" به من اعتماد کن رامين اونھا واقعا آتيشش زدند  .در ضمن آمريکا واسه سرخپوست ھا به
قدر کافی قدمت داره که راز ھای خودش رو داشته باشه  .به ھر حال بحث سر اين موضوع
نيست بگذار فعال مسئله مھم رو بررسی کنيم چيزی که توی اين کتاب نوشته شده  .چيزھايی
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که تا به حال فکر می کردم حاصل ديوانگی يک زن مطرود ھست ولی حاال ديگه مطمئن
نيستم  .در واقع چيزھايی که اينجا نوشته من رو بدجوری در مورد تو می ترسونه "
ھمانطور که ورق ميزد به صفحه ای رسيد که نمادھايی که روی ديوار جلوی خانه ديده بودم
در آن کشيده شده بود وقتی اين را به او گفتم با لحن ترسناکی زمزمه کرد
" اينجا نوشته نماد ھای سفيد رنگ جلوی ورود شياطين رو می گيره و نمادھای سياه رنگ
قدرت ھای ماورايی و پاک رو پس ميزنه تا ھيچ خطری از باال و پايين افراد اين خانه رو
تھديد نکنه "
يک صفحه ورق زد و ادامه داد
" اين قضيه اينجا جالب تر ميشه که نوشته نماينده ھر کدوم از قدرت ھاس سفيد و سياه فقط
می تونن نمادھای ضد خودشون رو به چشم ببينن و مردم عادی ھم اصال نمی توانند چيزی
تشخيص بدھند  .با وجودی که ديوار خونه گچکاری و رنگ آميزی شده ولی تو تونستی ھر
دو شکل نمادھا رو ببينی "
دوباره ورق زد و رويش را به سمت من برگرداند تا تصوير مردی را نشانم دھد که پايين تنه
اش سياه و نيمه بااليی بدنش سفيد بود و يک ديو از پايين پاھايش راگرفته بود و آن را به
سمت خود می کشيد و يک مرد باالدار سعی می کرد او را باال نگه بدارد
" اينجا نوشته شده تنھا کسانی ميتوانند ھر دو نماد سياه و سفيد رو ببينن و به سالمت از
اونھا رد بشوند که به وسيله شياطين عالمت گذاری شده اند آن ھم در حالی که اون شخص
نيرو ھای خوبی در خودش داشته "
کتاب را کنار گذاشت و سرگرم جستجو شد در ھمان حال من بدون اينکه حرف بزنم تنھا به
حرف ھای سوزان فکر می کردم  .آيا امکان داشت اين کتاب ھا مزخرف باشند ؟ ته دلم می
دانستم که نه اينطور نيست من ھميشه از زمانی که تبديل شده بودم آن قدرت ھای سياه را
حس می کردم  .سوزان با کتاب ديگری برگشت و گفت
" اينجا نوشته شده اشخاصی مثل تو در ابتدا سعی در خوب بودن دارند ولی اين در حالی
ھست که قلب اونھا ھميشه سياھی رو طلب می کنه تا جايی که نھايتا سياھی بر سفيدی غلبه
می کنه "
با وجودی که قبال می دانستم نيش مارھايی که روی شانه ھای دينو تاردلی بودند در واقع
تماس مستقيم با شيطان بوده است و کامال با خبر بودم که با آن تماس  ,سياھی وجودم بيشتر
و عميق تر شده است ولی شنيدنش از زبان کسی ديگر باعث می شد مو به تنم سيخ شود
ولی کمی ھم اميدوار شدم
" اونجا ننوشته که چطور ميشه اين سياھی رو از بين برد ؟ "
سوزان کتاب را کنار گذاشت و در حالی که پشتش را به ميز تکيه ميداد رو به من دست به
سينه ايستاد
" در واقع اينجا نوشته موجوداتی مثل تو بسيار برای صاحبخانه خطرناک ھستند چون
نمادھا نمی تونن از ورودشون جلوگيری کنن  ...اگر چيزھايی که توی اين کتاب ھا نوشته
شده واقعی باشن  ...فکر کنم من االن بايد از تو بترسم "
شانه باال انداختم
" دليلی نداره  .تو که من رو ميشناسی "
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لبخند نامطمئنی زد
" نه زياد "
به سمت ديگر اتاق رفت و باز ھم شروع به گشتن در بين کتاب ھا کرد
" من تمام اين کتاب ھا رو توی اين يک سال مطالعه کردم .چيزھايی ياد گرفتم که خيلی در
زندگی به من کمک کردند  .حتی نمی تونی تصورش رو بکنی که از ترکيب کردن چيزھا با ھم
چه چيزھايی ميشه به دست آورد  .بعضی از اون ھايی که من رو نمی ترسوند رو امتحان می
کردم و به نتيجه ھای جالبی ھم می رسيدم ولی ھيچوقت اين رو به عنوان جادو قبول نداشتم
 .بيشتر شبيه تجربيات کيمياگرانی بود که ندانسته از علم شيمی برای ترکيب عناصر بھره می
بردند ولی تقريبا ھشتاد در صد مطالبی که اينجا خوندم مطمئنا ھيچ ربطی به علم نداشتند .
بعضی از اون ھا فقط ورد و طلسم ھای نقاشی شده بودند که به نظرم احمقانه می رسيدند ...
"
سوزان باالخره کتابی را که در پی اش بود را پيدا کرد
" خيلی از اونھا در مورد بيماری و ضد طلسم بودند ولی صادقانه بگم توی ھيچکدوم
درمورد درمان چيزی که در وجود تو ھست مطلبی پيدا نکردم "
حسابی نا اميد شدم و سوزان که متوجه حالتم شده بود گفت
" ھنوز حرفم تموم نشده  ...درسته که مستقيما به درمان مشکل تو اشاره ای نشده ولی در
دو مورد چيزھايی ياد گرفتم "
به صفحه ای از کتاب اشاره کرد که آن ھم دستنويس بود ولی حروفش مثل قبلی نبود بلکه
انگليسی و قابل فھم بودند  .سوزان انگشتش را روی خطی که زير نقاشی يک ستاره شش
پر با اشکال عجيبی داخل و اطرافش بود گذاشت و گفت
" ننوشته که چطور ميشه تو رو درمان کرد ولی نوشته چطور ميشه با تاريکی درونت
مقابله کرد "
جايی را که اشاره کرده بود با صدای بلند خواندم
" کم پيش می آيد که چنين موجوداتی به وجود بيايند و به ھمين دليل اطالع زيادی ھم از آنھا
در دست نيست  .به نظر شخص من اين موجودات اشکالی از قدرت ذاتی روشن ھستند که نا
خواسته گرفتار شياطين شده اند معکوس آن ھم صادق است يعنی موجودات تاريکی ای که
می خواھند به روشنايی بپيوندند ولی اين بيشتر به يک تئوری می ماند تا واقعيت  .به ھر
حال تنھا پيشنھادی که به شما در مواجھه با اين موجودات ميکنم استفاده از طلسم ھای ضد
قدرت و خوراندن معجون ھای " ...
سوزان بين حرفم پريد
" صبرکن فکر کنم فھميدم چکار بايد کرد  .البته مطمئن نيستم ولی اگر بخوای می تونيم
امتحان کنيم "
پرسيدم
" چی رو امتحان کنيم ؟"
سوزان کتاب رنگ و رو رفته ديگری بيرون کشيد
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" يک دستورالعمل اينجا ھست که برای تسخير شده ھا استفاده ميشه  .کسايی که تحت کنترل
شياطين ھستند يا در معرض تسخير شدن ھستند  .البته اين کار شايد شيطان و سياھی درونت
رو از بين نبره ولی مطمئن ھستم برات ضرری ھم نداشته باشه بلکه قلبت رو ھم روشن
ميکنه و باعث ميشه شيطان درونت کامال در کنترلت باشه "
از اينکه از لفظ شيطان درون استفاده می کرد اصال خوشم نمی آمد  .به ياد شبی افتادم که
سميرا مرا در بين سفر لمس کرد تا جادوی درونم را بررسی کند و من ھم نا خواسته تقريبا
او را کشته بودم  .آن شب ناتسوکو به من گفته بود اگر تو رو نمی شناختم مطمئن بودم که
می خواستی اون رو بکشی  .حال می فھميدم که آنھا درست می گفتند در واقع وجودی شوم
درون من اين اعمال را انجام می داد  .وجودی که سعی در تسخير من داشت و ھمانطور که
ھر بار حس می کردم کم کم قدرتمند تر می شد.
اگر نمی توانستم آن را از بين ببرم حد اقل کنترل کردنش کمی به من اميد می داد
" چطوری بايد اين کار رو بکنم ؟ "
سوزان مشغول مطالعه کتاب بود بعد از چند لحظه خم شد و يک جعبه کمک ھای اوليه از زير
ميز بيرون کشيد ولی وقتی آن را باز کرد متوجه شدم به جای گاز و بانداژ پر از وسايل و
مواد رنگارنگ است .سوزان يک بطری و يک کاسه چوبی کوچک بيرون کشيد و شروع به
ترکيب کردن بعضی مواد از روی دستور العمل کتاب کرد  .پرسيدم
" اين مواد چی ھستند "
نيم نگاھی به من انداخت و جواب داد
" باور کن که دوست نداری بدونی "
ترجيح دادم بيشتر از آن سوال نپرسم و تنھا تشکری سريع کردم
" ممنون که کمکم می کنی "
سوزان دست از کار کشيد و لبخندی که اينبار دوستانه بود زد
" متاسفم که اين رو می گم ولی راستش رو بخوای من برای کمک به تو اين کار رو نمی کنم
ولی  ...به حد مرگ کنجکاو ھستم "
سر تکان دادم
" شايد به خاطر اصل و نسبت ھست  .شايد ذاتا اينکاره ھستی "
سر کارش برگشت
" تا به حال به اين شکل به قضيه نگاه نکرده بودم  .فکر کنم حق با تو باشه  .احساس می
کنم از اين کار لذت می برم "
يک قلم مو بيرون آورد و درون يکی از ظرف ھايی زد که مواد سرخ رنگی در آن ريخته بود
و شروع به کشيدن اشکالی روی زمين کرد و در آخر وسط اتاق يک دايره کشيد و دستور داد
" حاال بايد اينجا بشينی "
در حالی که کمی نگران شده بودم نشستم و به سوزان که دوباره مشغول خواندن دستور
العمل شده بود نگاه کردم
" با وجودی که اين کار رو برا من نمی کنی باز ھم ازت ممنونم لطف بزرگی در حق من می
کنی و اين لطف تو می تونه من رو نجات بده "
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من در واقع سعی داشتم با اين حرف ھا استرس خودم را پنھان کنم ولی ظاھرا سوزان را به
شک انداخته و ناراحت کردم  .بعد از اينکه مدتی به من خيره نگاه کرد با صدايی که اينبار پر
از ترديد و نگرانی بود گفت
" ببين رامين  ....من نمی تونم ھيچ اطمينانی به تو بدم که اين کار بھت کمک کنه  ....شايد
بھتر باشه  ...منصرف بشيم ؟ "
نفس عميقی کشيدم و سعی کردم بر ترسم غلبه کنم
" نمی خوام نا خواسته به کسی آسيب برسونم  .من موجوديت سياه درونم رو لمس کردم و
می دونم چقدر می تونه برای اطرافيانم خطرناک باشه  ...من آماده ام سوزان  .لطفا انجامش
بده"
ھمچنان مدتی به من خيره ماند ولی باالخره تصميم گرفت که ھمانند من دل به دريا بزند پس
کاسه چوبی ای که ابتدا آن را بيرون آورده و کنار گذاشته بود به دستم داد و از يک قمقمه
مقداری خون درون آن ريخت
" خون انسان ھست  .واسه مردم عادی اين ميتونه سخت ترين قسمت باشه ولی خوشبختانه
واسه تو صبحانه محسوب ميشه "
صبحانه ام اصال لذيذ نبود  .خون لخته شده و دلمه دلمه بود و در گلويم گير می کرد ولی
برای آنکه توی ذوق سوزان نزنم تنھا تشکری کرده و کاسه را پس دادم  .سوزان انگشتش
را کف کاسه کشيد و شروع به کشيدن اشکالی روی صورتم کرد پس از آن چند شمع اطرافم
روشن کرد و در حالی که کتاب باز را در دست ھايش داشت روبرويم ايستاد
" از اين به بعد چشم ھات رو ببند و سعی کن آروم باشی  .نيازی نيست چيزی بگی يا کاری
بکنی تنھا کافيه وقتی ازت پرسيدم آيا آماده ای ؟ بايد آمادگيت رو برای مقابله با تاريکی
اعالم کنی بايد قبول کنی و وقتی می گم آيا گازری ات را اھدا می کنه بايد بگی اھدا می کنم ...
يادت ميمونه ؟ "
تاييد کردم
" آره  .حاال اين گازری يعنی چی ؟ "
اخم کرد
" مطمئن نيستم ولی اينطور که به نظر مياد احتماال ھمون تاريکی درونت ھست که بھش
ميگن گازری"
نفس عميقی کشيدم و چشم ھايم را بستم  .اين گازری ھرچه که بود آن را نمی خواستم .
سوزان شروع به خواندن کرد کلماتش را نمی فھميدم ولی قدرت در آنھا کامال مشھود بود .
ابتدا صدايش آرام بود ولی ھرچه جلوتر می رفت اطمينان و قدرت صدايش ھم باالتر می رفت
 .احساس کردم چيزی در شرف تغيير است برای چند لحظه دمای ھوای اطرافم باال و پايين
رفت و در باالی سرم صدای خش خش بلند شد  .خيلی جلوی خودم را گرفتم تا چشم ھايم را
باز نکنم ولی در عوض گوش فرا دادم  .احساس می کردم بدنم سنگين و کرخت می شود
تالش می کردم خودم را نشسته نگاه دارم ولی ذھنم ھم کم کم رو به کرختی می رفت شبيه
شمعی شده بودم که از ھمه طرف حرارت ببيند و بدنه اش پايين بريزد .
خوشبختانه قبل از آنکه روی زمين ولو شوم و به خواب بروم سوزان سوال ھايش را پرسيد
وقتی جواب سوال دوم را دادم سقف باالی سرم را احساس کردم که شبيه به سنگ انداختن
در يک آبگير موج برداشت و لحظه ای بعد احساس کردم دست ھايم در حال گرم شدن ھستند
چيزی از آن ھا به داخل بدنم وارد شد و با سياھی ای که در سينه ام بود تلفيق شد  .برای
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يک لحظه ھمه جا شبيه به جھنم شد آتش ھای کوچک و مواد مذاب ھر جايی ديده می شدند
از خانه ھايی که با گوشت و پوست ساخته شده بودند و ناقوس ھايی که سر انسان ھا بودند
ناله و جيغ و زاری فضا را پر کرده بود  .موجودی روبرويم ايستاده و به من خيره شده بود .
موجودی که به شکل ترسناکی شبيه به خودم بود ولی نه خودم بلکه يک نسخه شيطانی از
من  .دوباره روی سينه ام متمرکز شدم و بالفاصله ھمان موجود را در سينه ام احساس کردم
و با مدتی تمرکز بيشتر راه مقابله با آن را يافتم سياھی درونم شروع به باد کردن و لرزيدن
کرد و باالخره منفجره و تکه تکه شد
سوزان به شانه ام زد
" چيزی احساس کردی ؟ "
از جايم بلند شدم با خوشحالی گفتم
" آره  .از بين رفت "
و قبل از آنکه بدانم در حال انجام چه کاری ھستم تنھا از روی خوشحالی او را بغل کردم.
سوزان غرغر کرد
" خوب ديگه حاال اينقدر احساساتی نشو"
ولی خودش ھم آرام چند ضربه به پشتم زد
" عجب شب خسته کننده ای بود  .فکر کنم بھتره فردا سر کار نرم "
****
وقتی چشم ھايم را باز کردم و ناتسوکو را باالی سرم ديدم حسابی جا خوردم و دلھره ای آنی
وجودم را پر کرد
" اينجا چکار می کنی ؟ مگه نگفتم نيای اينجا ؟ اينطوری شما ھم توی خطر ميفتيد  .واسه
چی اومدی ؟"
چشم ھای غير متمرکز و نگران ناتسو دائم اطراف را می پاييد
" برا يک لحظه فکر کردم " ....
از جايم بلند شدم و حرفش را کامل کردم
" فکر کردی مردم ؟ "
نگاھش را دزديد و ساکت ماند  .خواستم بپرسم ھانيه کجاست که سر و کله او ھم پيدا شد .
ھانيه ھمين که مرا ديد به سمتم دويد و مرا در آغوش گرفت  .ديگر حسابی نگران شده بودم
مخصوصا که ناخون ھای ھانيه از حد طبيعی بلندتر و تيزتر بود
" اينجا چه خبره ؟ چرا اينطوری می کنيد .اومديد اينجا مھمون باشيد يا به ما حمله کنيد ؟ "
ناتسو با ترديد گفت
" مشايخ از ايران تماس گرفت و چندتا اسم به من داد تا ببينه می شناسمشون يا نه ؟ "
به ياد آوردم
" آھا قرار بود اسم نفر ھفتم رو واسم پيدا کنه  .خوب چی گفت "
اينبار ھانيه جواب داد
" يکيشون قرار بود مرده باشه "
ناتسو تاييد کرد
" درسته تاريخ مرگش ھم مربوط به يک سال پيش ھست "
حق با آنھا بود اين يکی خود جنس آن ھم از نوع مشکوکش بود
" پس کافيه سوابقش رو بررسی کنيم تا بفھميم چطور ميشه پيداش کرد "
ناتسو گفت
" واسه ھمين ھم با دنيل تماس گرفتم "
تقريبا کنترل صدايم را از دست دادم و با عصبانيت گفتم
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" اون نامرد به من خيانت کرده ؟ چرا باھاش تماس گرفتی ؟"
ناتسو سر تکان داد
" اشتباه می کنی رامين  .دنيل خيانت نکرده "
ديگر کاسه صبرم در حال لبريز شدن بود
" و تو اين رو از کجا می دونی ؟ "
آه کشيد
" از اسمی که مشايخ به ما داد ...سيندی پترسون "
به ياد آوردم که پترسون از يک خواھر کوچکتر به نام سيندی اسم برده بود
" خواھش می کنم نگو که طرف خواھر سوزان پترسون ھست "
" آره خواھرشه "
اندکی پايم را روی زمين کوبيدم تا از انعکاس صدايش بتوانم مطمئن شوم سوزان آن اطراف
نباشد و صدای ما را نشنود .وقتی مطمئن شدم صدايم را نمی شنود پرسيدم
" يعنی خواھر سوزان نفر ھفتمه ؟ "
ناتسوکو با کالفگی سر تکان داد
" نه رامين سندی پترسون مرده نفر ھفتم سوزان پترسون ھست که از پاسپورت خواھر
مرده اش استفاده کرده بوده "
اين ديگر خيلی زياد بود  .چطور امکان داشت چنين چيزی درست باشد ؟ يعنی سوزان کسی
بوده است که شکارچی ھا را دنبالم فرستاده بود ؟ولی اين با عقل جور در نمی آمد سوزان
خيلی راحت می توانست مرا در خواب بکشد ولی اين کار را نکرده بود  .شايد ھم واقعا او
نفر ھفتم بود ولی نمی توانست دشمن باشد ھمانطور که با دينو تاردلی ھمکاری نکرده بود
" با منطق جور در نمياد  .سوزان  ...اون شکارچی ھا رو نفرستاده "
ناتسو گفت
" ليزا رو يادت مياد ؟ خدمتکار اون ھتل که می خواست تو رو بکشه ؟ "
" آره "
" دنيل برای اينکه کسی که اون رو فرستاده بود پيدا کنه دنبال ھمسر يا نامزد يا دوست پسر
ليزا می گشت چون ظاھرا به تو گفته بود عشقش اون رو فرستاده دنيل ھم دنبال مردی می
گشت که توی زندگی ليزا بوده ولی اشتباھش ھمين بود  .ليزا يک ھمجنس باز بود درست
مثل سوزان  ....اونھا عاشق و معشوق ھمديگه بودند و حتی توی يکی از ايالت ھای آمريکا
که ازدواج ھمجنس ھا در اون قانونی ھست با ھم ازدواج کردند "
ديگر نزديک بود فکم روی زمين بيفتد
" االن  ...کجاست ؟ بايد حرف ھای خودش رو ھم بشنوم "
ھانيه جواب داد
"گمونم رفته  ...ھيچ جا نيست  .آمونا رفت اون زير زمين رو بگرده که پشت شومينه بود "
به ياد آوردم در دخمه زيرزمينی را پشت سرمان باز گذاشته بوديم
" آمونا ھم اينجاست ؟ "
ناتسو گفت
" آره نگرانت بود "
سعی کردم ذھنم را سر و سامان بدھم اگر سوزان می خواست من کشته شوم کافی بود مرا به
خانه اش راه ندھد يا حد اقل در خواب کارم را تمام کند و گذشته از تمام اينھا سوزان صادقانه
کمک کرده بود شيطان درونم را عقب برانم  .به ھر حال تا خود سوزان را پيدا نمی کردم نمی
توانستم از قضيه سر در بياورم
" ميرم پيتر رو بيدار کنم "
قبل از آنکه راه بيفتم ناتسو بازويم را گرفت
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" رامين صبرکن " ...
نگاھی با ناتسوکو رد و بدل کرد
" پيتر مرده  ...در واقع کشته شده  ...بدجوری"
چطور ممکن بود ؟ چطور به ھمين سادگی آن ھم کنار گوشم محافظم کشته شده بود و من در
خواب ناز بودم ؟
" رامين ؟ "
آمونا پشت سرم ايستاده بود و با چھره ای وحشتزده در حالی که کتاب پترسون را در دست
ھايش گرفته بود ناباورانه گفت
" رامين تو روحت رو به شيطان تقديم کردی ؟ "
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فصل يازدھم
احساس کردم دنيا بر سرم در حال خراب شدن ھست .آمونا دوباره پرسيد
" رامين توی اون ظرف خون دختر باکره و تکه ھای قلب جنين بوده ؟ "
تنھا توانستم به او خيره بمانم .پس آن طعم و آن لخته ھا ؟ تکه ھای قلب جنين ؟
چھره سميرا طوری بود که انگار ھر لحظه ممکن است بی ھوش شود
" رامين تو که واسه شيطان قربانی نکردی کردی؟"
اينبار توانستم سرم را به نشانه منفی تکان بدھم و با اين حرکت حال سميرا کمی بھتر شد
******
ماتم زده جلوی جسد بدون قلب پيتر نشسته و به آن خيره شده بودم  .چطور می توانستم
اينقدر احمق باشم و به سادگی چنين کاله گشادی سرم برود ؟ پترسون با زيرکی از کلمه گازر
استفاده کرده بود و به دروغ معنی ديگری به آن داده بود ولی حال می دانستم که گازر کلمه
ای باستانی به معنای بنده بی قيد و شرط ھست  .در واقع من خودم را غالم حلقه به گوش
شيطان کرده بودم .البته سميرا می گفت شانس آورده ام که مراسم را کامل انجام نداده ام ولی
خودم دو چيز را می دانستم .
اول اينکه آنقدر ھا ھم مراسم ناقص نبود و به شکلی ديگر در واقع کامل بود چون من
روشنايی درونم را انکار کرده بودم و دوم آنکه تازه می فھميدم آن غده ای که در سينه ام
بود از بين نرفته بود بلکه در بدنم پخش شده بود .
پترسون می توانست مرا بکشد ولی اين کار را نکرد و به جای کشتن من روحم را به شيطان
عرضه کرد که ديگر نه دنيايی داشته باشم و نه آخرتی  .حال ديگر من ھم يکی از ايادی
شيطان بودم و می توانستم تاريکی و سردی ای که در بدنم پخش می شود را حس کنم  .از
دست سوزان عصبانی نبودم در واقع شايد او حق داشت که اين کار را با من بکند به ھر حال
کسی که عاشقش بود را کشته بودم .
نه من از خودم عصبانی بودم و دلم می خواست می توانستم يک دل سير خودم را کتک بزنم.
حال ديگر ھمه به چشم يک احمق به من نگاه می کردند و از آن بدتر اندوه درون چشم
عزيزانم بود که ديوانه ام می کرد  .افکار مختلف و متفاوتی در سرم می پيچيد و مرتبا عوض
می شدند ولی يک چيز آنجا ثابت مانده بود و آن لفظ اھريمن بود .ھنوز جای سيلی آمونا را
روی صورتم حس می کردم و چشم ھای گريان و داغ ديده اش را که برادر خوانده اش را
ميديد که او ھم راه برادر قبلی اش را رفته است  .آمونا بندگی شيطان را می شناخت چون
عزيزترين عضو خانواده اش را به واسطه ھمان از دست داده بود  .ھنوز اميدوار بودم او
راه حلی بشناسد و کمکم کند ولی در عوض تنھا ناتسوکو را در آغوش گرفته و دلداری می
داد و حتی به من نگاه ھم نمی کرد .
من ھم دلم نمی خواست نگاھم کنند  .از آنھا خجالت می کشيدم و دلم می خواست با يافتن
بھانه ای بتوانم دوباره تنھا بشوم و وقتی صدای زنگ تلفن ھمراھم بلند شد خدا را شکر
کرده و از اتاق بيرون رفتم  .دنيل پشت خط با صدايی خش دار گفت
" حق با ھمسرت بود  .االن آزمايشگاه ھستم دی ان ای پترسون رو با بقايايی که درون
لباس ھای ليزا بود مقايسه کرديم و ھر دو يکی بودن ...ھنوز پترسون رو پيدا نکرديم  .حاال
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بايد چکار کنيم ؟  ...پترسون يکی از بھترين مھره ھای ما بود حاال چطوری می تونيم از اين
گرفتاری جون سالم به در ببريم ؟ "
چطور بايد اين کار را می کرديم ؟ در واقع راھی پيدا کرده بودم ولی آنقدر ايده بدی به نظر
می آمد که جرات گفتنش با اين سرعت را نداشتم و تنھا از دنيل تشکر و خداحافظی کردم
خواستم به اتاق بازگردم ولی می دانستم که نمی توانم اين تصميم را با خانواده ام مطرح کنم .
به قدر کافی به خاطر من رنج کشيده بودند اين يکی آنھا را ديوانه می کرد و امکان نداشت
اجازه بدھند که چنين کاری انجام بدھم  .بھتر بود آنھا را در شرايط کار انجام شده قرار بدھم
و برای اينکار بھتر بود عجله کنم چون کمتر از ھفده ساعت تا تشکيل جلسه کنگره باقی
مانده بود.
شماره ای را که آن خانوم وکيل روی دستم نوشته بود را گرفتم ولی به جای او يک مرد
جواب داد
" فکر می کردم ديگه تماس نمی گيريد  .اوه معذرت می خوام بايد اول خودم رو معرفی می
کردم  .من برايان کرولی ھستم "
ظاھرا اينبار با خود آقای رييس صحبت می کردم پس مستقيم سر اصل مطلب رفتم
" تو ميدونستی پترسون ھمون خيانت کاره ھست درسته ؟ "
آه کشيد
" خيلی دير فھميدی ولی ھمين ھم که فھميدی خودش خوبه .البته ما شما رو زير نظر داشتيم
و می دونستيم پترسون داره کارھای خودش رو پيش می بره ولی نه اونقدر که بدونيم اون تا
چه حد خطرناک ھست .حداقل قبل از اونکه کشته بشی واقعيت رو فھميدی "
نزديک بود فرياد بکشم که چرا زودتر به من نگفته است ولی می دانستم که بی فايده خواھد
بود پس در حالی که از خانه خارج می شدم تا گوش ھای فوق انسانی ھمراھانم صدايم را
نشنوند گفتم
" چطور می تونم بھت اعتماد کنم وقتی که تو خطر بالقوه ای رو که بغل گوشم بود " .....
درد نفسم را بند آورد دوباره ھمان دردی که در ورودی خانه پترسون احساس کرده بودم
برگشت پس او اينطوری در مورد من فھميده بود و از آن بر عليه من استفاده کرده بود  .اين
زن فوق العاده باھوش به نظر می رسيد  .حتما دليلی داشته که حتی دينو تاردلی ھم از او
دوری می کرده است  .برايان پرسيد
" آقای رادمھر ؟ حالتون خوبه ؟ "
اينبار درد بسيار شديدتر بود و به سختی توانستی خودم را بيرون بکشم .وقتی از خروجی
بيرون افتادم و پشت سرم را نگاه کردم تنھا نمادھای سفيد را ديدم که در تاريکی می
درخشيدند و ديگر نشانی از نماد ھای سياه نبود .دوباره کرولی صدايم کرد و اينبار قبل از
آنکه قطع کند مکالمه را ادامه دادم
" چيزی نيست حالم خوبه "
بعد از کمی درنگ سوالم را به اين شکل جواب داد
" حق داری که اعتماد نداشته باشی ولی بايد به من ھم حق بدی که ھمه برگه ھام رو واست
رو نميکنم .ھمون در مورد شکارچيھا بھت اخطار دادم ھم بايد ممنون باشی ولی اگر می
خوای حفاظت ھمه جانبه ما رو داشته باشی بايد بيای اين طرف خط "
جھت اطمينان پرسيدم
" حفاظت از ھر چيزی ؟ "
خنديد
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" بھت قول می دم که اگر صادقانه با من کار کنی حتی اگر خود شيطان ھم بياد تا تو رو ببره
بھش اجازه نخواھم داد "
حرفی که به نظر خودش شوخی بود تا مغز استخوانم را سوزاند
" به زودی واسه مالقات باھات تماس می گيرم "
گوشی را قطع کردم و برای آخرين بار در مورد کاری که می خواستم انجام بدھم فکر کردم
ھر چند می دانستم که چاره ديگری ندارم ولی باز ھم اين کار به نوعی خودکشی محسوب
ميشد .باالخره ترسم را پس زده و شماره دنيل را گرفتم حداقل نيازی نبود جلوی او شرمسار
باشم چون نمی دانست که من در موردش چگونه فکر می کردم
" سالم دنی  .می خوام خوب به حرفام گوش کنی "
تند تند گفت
" نه رامين اول تو خودت رو به اينجا برسون بعد ھرچه قدر که دلت خواست به حرفت گوش
ميدم  .رامين اگر به موقع اينجا نباشی مثل اين می مونه که فرمان قتل خوناشام ھا رو صادر
کردی .نگران نباش اينجا ديگه تا زمان تشکيل کنگره کسی نمی تونه مزاحمت بشه  .از
ھمين االن دولت داره منطقه رو پوشش ميده تا سری بودن اين جلسه رو حفظ کنه "
صدايم را محکمتر و سردتر کردم تا بداند تا چه حد جدی ھستم
" فردا جای من تو قراره توی اون جلسه شرکت کنی "
" چی ؟ "
طوری جيغ کشيد که می توانست پرده گوشم را پاره کند
" خفه شو و گوش کن ببين چی ميگم  .قرار نيست تو به عنوان جانشين من اونجا باشی  .تو
ميری اونجا و اعالم می کنی عامل تمام ترور ھا و قتل ھای دسته جمعی و تمام اتفاقات اخير
رو پيدا کردی و ھمه چيز رو گردن من می اندازی  .فھميدی ؟ "

106

فصل دوازدھم
انتظار داشتم اتاقش کوچکتر باشد ولی در عوض قايق تفريحی کرولی آنقدر بزرگ بود که
بيشتر به کشتی می مانست  .روی تخت دراز کشيدم و به سقف اتاق لوکس خيره شدم  .قايق
ھيچ تکانی نداشت ولی به نوعی حس می کردم موتور ھا روشن شده اند و از اسکله دور می
شويم .
کجا می رفتيم ؟
برايم مھم نبود  .اصال ھر کجا
ديگر چه فرقی می کرد ؟ ھرچه می خواھد بشود بشود  ...به درک .مگر نه اينکه من مرده
بودم ؟
رامين رادمھر ديگر مرده بود آن ھم در حالی که به عنوان يک تروريست بين المللی شناخته
می شد و نه تنھا در حال حاضر من ھيچکس نبودم بلکه حسابی برای کشورم ھم بد نامی
خريده بودم.
به ھر حال چه اھميتی داشت ؟ اين دشمنی مابين دولت ھا و سياستمداران متعصب بود چرا
بايد آنقدر بزرگش می کردند و .....
ديگر مھم نبود چون دنيل بعد از آنکه مرا عامل ترور و کشتار ھای اخير معرفی کرده بود
برای اينکه مورد تعقيب قرار نگيرم ترتيبی داده بود جسد سوخته ای را به جای من جا بزنند
و مرگم را اعالم کنند  .جسد متعلق به دزد بيچاره ای بود که به جای من يکباره توسط
نيروھای ضد تروريسم محاصره شده و در خانه ای که به نام من شده بود سوزانده شده بود
يک بی گناه ....
بی گناه بود ؟ ....
آن ھم به درک
در با سه ضرب کوبيده شد و خدمتکار اعالم کرد
" آقای کرولی ميخوان شما رو ببينند "
برای اولين بار با شنيدن نام صاحبکار جديدم به ياد آھنگ مستر کرولی ازی ازبورن افتادم و
به خودم قول دادم که ديگر آن آھنگ را گوش ندھم ھر چند که يکی از بھترين آھنگ ھای
ازبورن بود .
خدمتکار موادبانه مرا راھنمايی کرد و از مسير سايبان ھا عبور داد ھرچند نيازی به اين کار
نبود آفتاب بعد از ظھر آنقدر ماليم شده بود که مشکلی برايم درست نکند  .وقتی وارد بزرگ
ترين اتاق قايق شديم اولين چيزی که توجھم را جلب کرد دختر ھا بودند  .چھار دختر که
بزرگترينشان شايد پانزده يا شانزده ساله بود و کوچکترينشان به نظر نمی آمد باالی سيزده
سال داشته باشد  .سه دختر بزرگ تر سر يک ميز در گوشه سالن نشسته بودند و بدون توجه
به ورود من به ورق بازيشان ادامه دادند  .دختر کوچک تر مانند يک عروسک فوق العاده
زيبا کنار کرولی نشسته بود و مرد پير با دست چپش که به زير لباس دختر رفته بود پھلويش
را نوازش می کرد .ظاھرا رفيق جديدم به بچه ھا تمايل داشت...
به درک
احتماال اگر دو ھفته پيش اين صحنه را می ديدم حسابی منزجر می شدم ولی در حال حاظر
من ھم به بی احساسی ای که در چشم ھای دختر بچه بود شده بودم  .به ھر حال فضولی اش
به من نيامده بود
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برايان کرولی مردی تقريبا ھفتاد ساله با صورتی کشيده و موھای رنگ شده بود و با وجود
پوست چروکيده غبغبی که زير چانه اش آويزان بود صورتی شبيه به اسب داشت ولی
برخالف بقيه حضار چھره اش پر از شادی بود و لبخندی بزرگ بر صورت داشت  .انگار نه
انگار که مردی ھفتاد ساله است کرولی بيشتر به يک تينيجر شبيه بود يا حداقل رفتار می
کرد
" اوه  ...پسر عزيزم پس باالخره اومدی  .اين تصميم درست بود  ...ھر چند بعد از اون
جريان " ...
روی يکی از صندلی ھا نشستم و چند لحظه ای به دختر بچه نگاه کردم ولی چشم ھای آبی و
خيره او کم کم داشت مرا می ترساند پس ترجيح دادم با پيرمرد روبرو شوم
" خوب کرولی من اينجام  ...حاال چه نقشه ای واسم کشيدی ؟ "
اخم کرد
" پسرم من از تو دعوت کردم که به اينجا بيای و تو ھم قبول کردی ھيچ اجباری در کار نبود
"
غرغر کردم
" مگه چاره ديگه ای ھم داشتم ؟ "
آھی نمايشی کشيد
" بھتر نيست به جای طعنه زدن دوست و شريک ھمديگه باشيم ؟ به ھر حال من بيمه عمر
تو ھستم  .فقط يک کار ازت می خوام و بعد از اون می تونی با دخترھای خوشکل تا آخر
عمر توی ساحل حمام آفتاب بگيری اون ھم در حالی که اونقدر پول توی حساب ھات ھست
که بچه ھا و نوه ھات ھم بتونن در رفاه زندگی کنن .البته اگر عالقمند باشی می تونيم حاال
حاالھا با ھم ھمکار باشيم "
به خشکی گفتم
" من نه می تونم حمام آفتاب بگيرم و نه بچه دار بشم "
"اوه ببخشيد  ...بايد حواسم رو بيشتر جمع کنم بله آفتاب واست بده ولی تقريبا مطمئن
ھستم که می تونی بچه دار بشی درست ميگم ؟"
حق با کرولی بود من می توانستم بچه دار بشوم ولی نه با ناتسوکو چون يک جنين برای
رشد به بدنی زنده تر از بدن يک خوناشام نياز دارد  .من ھم عالقه ای به توضيح اين گونه
مسائل به او را نداشتم
" آقای کرولی بھتره بريم سر اصل مطلب  .قراره چه کاری واست انجام بدم ؟ "
چشم ھای کرولی برق زد و لبخندش وسيع تر شد
" می تونی من رو برايان صدا کنی دوست من  .در مورد معامله ھم حق با تو ھست بھتره
ھمين حاال شروع کنيم "
برايان لبھايش را جمع کرد و رو به دخترھا سوت زد
" پاشيد بريد بيرون "
دختر ھا خيلی سريع بساطشان را جمع کردند و خارج شدند چھارمين نفر که کنار خودش
نشسته بود با حالتی سوالی به او نگاه و در عوض کرولی با بوسه ای خشن از او پذيرايی
کرد  .ديدن اين صحنه حتی با وجود اينکه اھميت نمی دادم ول ياز ھم تھوع آور
وقتی باالخره برای نفس گرفتن از دختر بچه جدا شد مثل يک عاشق که معشوغش را در
آغوش گرفته گفت
" عسل شيرينم تو که خودت می دونی برای من با دخترھای ديگه فرق داری  .نه عزيزم تو
بمون ھيچ چيزی وجود نداره که من بخوام از عشقم پنھان کنم "
108

ديگر واقعا داشت حالم به ھم می خورد  .دختر بلوند لبخند کم رنگی زد و زير لب تشکر کرد
 ....صدايش ھم مانند چھره اش به شدت بچه گانه بود
برايان اينطور شروع کرد
" حتما خودت می دونی که من مالک ھفتاد درصد کارخانه ھای اسلحه سازی در آمريکا و
چند تا ھم خارج از آمريکا ھستم و به ھمين دليل بزرگ ترين فروشنده اسلحه در دنيام  .ولی
اين عنوان رو به سادگی به دست نياوردم سال ھا جنگيدم و خون ريختم تا به اينجا رسيدم .
بارھا تا پای مرگ رفتم ولی باز ھم زنده ماندم و حاال انتظار دارم که در آرامش زندگی کنم
ولی تا وقتی که راديکال وجود داره آرامشی برای من نخواھد بود .اين راديکال اسم يک
تشکيالت جديد ھست که شروع به رقابت کردن با ما کرده و کم کم داره مشتری ھای من رو
از چنگم بيرون ميکشه  .البته مشکل من تنھا يک مسئله تجاری نيست چيزی که من رو می
ترسونه کارھايی ھست که اونھا در خفا انجام می دھند .از وقتی که جاسوس ھام خبر آوردند
که چه چيزھايی در زير پوسته راديکال مخفی شده ديگه خواب و خوراک برام نمونده "
پيرمرد اغراق می کرد کامال از چھره اش معلوم بود که از خواب و خوراک چيزی کم ندارد
 ...و البته از دختر بچه ھا ....
وقتی متوجه شدم برايان منتظر عکس العمل من ھست با بی حوصلگی گفتم
" خوب حاال اونجا چی مخفی شده؟ "
برايان سرش را جلو آورد و آرام نجوا کرد
" جھش يافته ھا "
خيلی سعی کردم که جا نخورم  .اينبار حسابی به ادامه بحث عالقمند شده بودم
" ولی تو خودت يه جھش يافته رو فرستاده بودی ايران واسه تعقيب من "
طوری که انگار موضوع مھمی نباشد دستش را تکان داد
" اون رده پايين احمق ؟ اون که اصال جھش يافته محسوب نميشد  .اينقدر به درد نخور بود
که تشکيالت راديکال به چشم زباله بھش نگاه می کرد  .من اينجور زباله ھا رو و بعضی
مواقع ھم فراری ھای رده باال رو جمع می کنم تا ازشون اطالعات بگيرم ولی اونھا خودشون
می دونن که از اين جونورھا چيزی دستگيرمون نميشه واسه ھمين دردسر کشتن اونھا رو
به خودشون نميدن ...حاال برگرديم به بحثمون"
برايان عقب نشست و ادامه داد
" من يک فروشنده سنتی ھستم  .ھميشه به قوانين احترام می گذاشتم و از خط قرمز ھا
عبور نمی کردم ولی راديکالی ھا به اين چيزھا اھميت نمی دھند  .اونھا شروع به آزمايشاتی
کردند تا اسلحه ھايی مخرب و جديد بسازند  .سرباز ھای ھوشمند و مخرب که جھش ژنتيکی
پيدا می کنند و اين چيزی ھست که دھان تمام دولت ھا رو آب انداخته  ...سال ھا
آزمايشاتشون بی نتيجه بود و ھرگز آنھا را جدی نگرفتم تا اينکه اون بچه کوچک تبديل به
يک غول بزرگ شد  .طبق شنيده ھا و مدارکی که دارم اونھا اخيرا موفق شده اند نسل جديدی
از جھش يافته ھاشون رو بسازند نه مثل قبلی ھا که کم اھميت بودند بلکه قدرتمند و کشنده
" ...
با وجودی که ناراحتی اش به نظر نمايشی بود ولی ترسی واقعی را ميشد در چشم ھايش ديد
" اگر اين سربازان جھنمی توليد انبوه بشوند و در اختيار دولت ھا قرار بگيرند نه تنھا من و
تشکيالتم نابود می شويم بلکه دنيا را ھم به ورطه نابودی خواھند کشيد  .ميدونی يعنی چی ؟
يعنی نابودی مليون ھا انسان بی گناه"
لبخند طعنه آميزی زدم
" بزرگ ترين اسلحه ساز دنيا نگران جون مردم شده ؟ "
شانه باال انداخت
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" باشه  .حق با تو ھست ولی در عوض تو نگران جون مردم ھستی  .درست ميگم ؟ "
در حال حاضر من بيشتر نگران خودم بودم
" ولی مگه نه اينکه اگر جنگ پيش بياد اسلحه ھای بيشتری ھم فروخته ميشه ؟ "
" اسلحه ھای من ھمين االن ھم داره فروخته ميشه  .نيازی به جنگ نيست ترس از جنگ ھم
به تنھايی کافی خواھد بود  .در ضمن اگر جنگی در بگيره تنھا اونھا رو قدرتمند تر می کنه
"
دستش را از دور دختر برداشت و صندلی اش را جلوتر کشيد
" توی يکی دو سال اخير راديکال برای تست عملکرد جھش يافته ھاش اونھا رو بين مردم
رھا می کرد .من پرونده ای رو خوندم که در اون يک پسر ده ساله قبل از اونکه خود به خود
متالشی بشه سی و شش سرباز افغان رو کشت و اين تنھا يک مورد از اونھا بود "
ديگر لبخند نمی زد تظاھر ھم نمی کرد حال کامال جدی و وحشتزده به من خيره شده بود
" اغلب موارد به متالشی شدن يا حمله قلبی يا مرگ مغزی سربازان جھنمی ختم ميشد ولی
از وقتی اونھا تصميم گرفتند موش آزمايشگاھی خودشون رو عوض کنند شکست و نا کامی
ھاشون به پايان رسيد  ....اونھا به جای انسان از خوناشام ھا استفاده کردند و موفق ھم
شدند "
مدتی بدون اينکه ھيچکدام صحبت کنيم تنھا به ھم خيره شديم و باالخره اين من بودم که
مکالمه را با يک سوال کليدی ادامه دادم
" حاال چی از من می خوای ؟ "
برايان آھی از سر رضايت کشيد و به سادگی جواب داد
" راديکال رو نابود کن "
برای اولين بار در طول صحبتمان نتوانستم ظاھر بی تفاوتم را حفظ کنم و شگفت زده پرسيدم
" من ؟ من چطور می تونم رقيب بزرگترين تاجر اسلحه رو نابود کنم ؟"
برايان بلند شد و از مينی بار جمع و جوری که در آن اتاق جای گرفته بود يک بطری بزرگ
انتخاب کرد
" متاسفم که نمی تونم به تو ھم تعارف کنم ولی خودم وقتی در حال يک کار مھم ھستم بدون
چند پيک ويسکی احساس تھی بودن می کنم "
دوباره روبرويم نشست و مشغول باز کردن سر بطری و سرو کردن آن شد .من ھم که از
بوی وحشتناک الکل که مخاط بينی حساسم را می سوزاند آزورده شده و ديگر حوصله حفظ
ظاھر نداشتم بی صبرانه تشويقش کردم
" خوب ؟ "
ليوانش را سر کشيد و در حالی که دوباره آن را پر می کرد باالخره به حرف آمد
" راديکال شامل دو قطب اصلی ھست  .يکی رھبر کل تشکيالت و نفر دوم پسرش  .نفر اول
رو ھيچکس نمی شناسه و ما ھم نمی دونيم که اون کی ھست به داليلی که از اون بی اطالع
ھستم مخفی ماندن نام رھبر راديکال از فرمول ھای اساسی آزمايشاتشون ھم مھمتر ھست .
وقتی از پيدا کردن ھويت آقای رئيس نا اميد شديم ترجيح داديم که اون رو آلفا صدا کنيم .
نفر دوم و گرداننده فيزيکی تشکيالت مرد جوانی با نام بس ھست که از ھمان ابتدا و آغاز به
کار راديکال با وجود اينکه پانزده سال بيشتر نداشت آلفا اون رو در ھمين پست قرار داده
بود "
پرسيدم
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" از طريق ھمين پسره  ...بس  ...نمی تونيد پدرش رو شناسايی کنيد ؟ باالخره بايد يه ردی
ازش وجود داشته باشه "
برايان سر تکان داد
" به نظر ميرسه اين مرد تا قبل از پانزده سالگی اصال وجود خارجی نداشته  .حتی اسمش
ھم واقعی نيست  .در واقع خودش بارھا اقرار کرده که ھيچوقت اسمی نداشته و بنابراين تنھا
نامی که روی خودش گذاشته بس يا ھمون بسترد ھست ) Bastardدر انگليسی به معنای
حرامزاده( و مشخصا بس حرامزاده خود آلفا بايد باشه  .يعنی پدر نا مشروعش "
پرسيدم
" خودش اين اسم رو انتخاب کرده ؟"
برايان سيگاری بين لب ھايش گذاشت و آن را روشن کرد
" احتماال  ...حاال می رسيم به قسمت اصلی ماموريت تو "
باالخره قرار بود خوابی را که برايم ديده است را تعريف کند .کاری که مجبور بودم بدون قيد
و شرط آن را بپذيرم  .لحظات دلھره آوری را منتظر ماندم تا اينکه برايان يک پک بزرگ به
سيگارش بزند و با لذت دودش را بيرون بدھد
" می خوام ھويت پدر رو بفھمی و پسر رو بکشی "
چند لحظه ای به برايان زل زدم تا شايد زير خنده بزند ولی ھر چه می گذشت بيشتر مطمئن
می شدم که او شوخی نمی کند
" به ھمين راحتی ؟ پدر رو پيدا کنم پسر رو بکشم ؟ "
دود سيگارش را با سرعت بيشتری بيرون داد و گفت
" کی گفت راحته ؟  ...نه پسرم به ھيچ وجه راحت نيست "
طلبکارانه پرسيدم
" اونوقت چطوری بايد خودم رو به رئيس يک تشکيالت زھرماری برسونم و بکشمش ؟
اصال از کجا باباش رو پيدا کنم ؟ "
برايان توضيح داد
" به عنوان يک مشتری سوری  ...تو رو به عنوان يک خريدار به لونه مورچه می فرستيم
تا به ظاھر برای شورشيان سوريه اسلحه بخری .تقريبا تمام سالح ھای ارتش ضد دولت
سوريه متعلق به کارخانه جات من ھستند و راديکالی ھا حسابی ذوق زده می شوند وقتی
متوجه بشن که يک مشتری حسابی ديگه رو از دست من بيرون کشيده اند "
با سوظن پرسيدم
" حاال چرا از من می خوای اين کار رو واست انجام بدم ؟ "
سيگارش را درون زيرسيگاری خاموش کرد و يک پيک ويسکی ديگر برای خودش ريخت
" اوال که تو تويی  ...قدرتمندترين خوناشام دنيا و کسی که دينو تاردلی رو " ...
تا جايی که در توانم بود بی ادبانه ميان حرفش پريدم
" اين مزخرفات رو تحويل من نده  .واقعيت رو بگو "
اندکی چشم ھايش را بست و ساکت ماند به نظر می رسيد سعی می کند عصبانيتش را کنترل
کند عاقبت چشم ھايش را باز کرد
" خيلی ھا قبل از تو روی اون صندلی نشستند و فقط به خاطر اينکه از عطری که به
خودشون زده بودند جنازه ھاشون به دريا انداخته شد  .به نفع خودت ھست که با احترام
بيشتری با من صحبت کنی واال کافيه ھمه چيز رو ناديده بگيرم حمايتم رو از تو و خانواده
ات بردارم حتی نياز نيست دستم رو به خونت آلوده کنم  .ھمين که دنيا بفھمه تو زنده ھستی
زندگی واست جھنم ميشه  .بھتر نيست با کسی که نجاتت داده با عالقه و احترام بيشتری
صحبت کنی ؟ "
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مطمئنا اينبار ھم شوخی ای در کار نبود پس تا جايی که می توانستم به صورتم حالتی پشيمان
گرفتم و در دل خود را لعنت کردم که خودم در وضعيتی اينچنين رقت انگيز گرفتار کرده ام
" حق با تو ھست برايان  .متاسفم  .من اينجا ھستم تا لطفت رو جبران کنم ولی واقعا می
خوام بدونم چرا من رو انتخاب کردی ؟ چرا تا به حال آدم ھات رو نفرستادی که کار طرف رو
تموم کنن ؟ "
برايان نگاھش را متوجه مشروب کرد و متفکرانه گفت
" فکر می کنی تا به حال سعی نکردم ؟  ...من بھترين و حرفه ای ترين آدم ھايی رو که
امکانش بود رو سراغش فرستادم ولی ھيچ کدوم ديگه بر نگشتند  .اون موقع بود که فھميدم
دارم راھم رو اشتباه می رم  .من انسان ھا رو به سمت بس می فرستادم در حالی که اون
اصال انسان نبود  .نمی دونم چه موجودی ھست ولی اينبار تصميم گرفتم يکی از بھترين ھای
مردم شب زی رو برای اين کار استخدام کنم يکی مثل خودش ولی قلدرھای زيادی باقی
نمونده بودند چون تو و خانوادت حساب ھمه اونھا رو رسيده بوديد پس چه بھتر که خود تو
رو تشويق به اين کار می کردم و برای اين کار آدم ھام رو فرستادم تا نه تنھا تو رو تعقيب
کنند بلکه مواظبت ھم باشند .البته نمی تونستم زمانی که بر سر کار سابقت ھستی بھت
اعتماد کنم به خاطر ھمين بود که ازت خواستم استعفا بدی البته دليل ديگه ای ھم ھست و
اون نا شناس ماندن من ھست  .اگر بس بفھمه که من پشت اين توطئه يا اقدامات قبلی ھستم
يک جنگ راه ميفته که در حال حاضر به سالح ھيچکداممون نيست پس معروف ترين
خوناشام دنيا رو می فرستم سراغش تا اگر موفق به کشتنش نشدی امنيت من حفظ بشه "
اندکی سکوت برقرار شد و توانستم کمی فکر کنم ولی تک تک حواسم به من ھشدار می
دادند که کارم اشتباه است نه فقط به خاطر آنکه قرار بود به عنوان آدم کش به استخدام
سلطان اسلحه در بيايم بلکه چيز ديگری ھم در وجودم مرا می ترساند البته اينبار اجازه نمی
دادم احساسات بر تصميماتم غلبه کنند  .در حالی که برايان دوباره با دخترک سرگرم شده بود
پرسيدم
"ببينم تو من رو از اون پادگان نظامی فراری دادی ؟ "
بدون نگاه کردن به من جواب داد
" من يه وکيل برای فراری دادن تو فرستادم نه آدمکش ھايی که بعد از اون اومدن و نه تنھا
او زن بيچاره بلکه دوتا از افرادم که مامور مراقبت از اون بودند رو ھم کشتند  .تا اونجايی
که می دونم اونھا مزدور بودند و برای فراری دادن تو پول گرفتند .احتماال کار يکی از
اشخاصی بوده که زندانی شدن تو از منافعش به حساب نميومده .نگرانش نباش واسه آدم
ھای معروف از اين اتفاق ھا زياد ميفته  .اونھا به خاطر عشق و عالقشون به تو اين کار رو
نکردند ولی آزاد بودنت بيشتر واسشون مفيد بوده پس فراريت ميدن  .ھمين "
کوچکترين نظری نداشتم که چه کسی می تواند اين کار را کرده باشد .اين مربوط به مھارت
ھای دنيل ميشد پس فعال آن موضوع را فراموش کرده و سر بحث اصلی برگشتم
" کی قرار ھست برم سراغش ؟ "
برايان لبخند ترسناکی زد
" ھمه چيز از قبل برنامه ريزی شده "
با تعجب پرسيدم
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" تو قبل از اينکه من جواب مثبت بدم برنامه يک مالقات تجاری رو با راديکال گذاشته بودی
؟"
شانه باال انداخت
" می دونستم که قبول می کنی  .در واقع چاره ای ھم نداشتی و در ضمن  ....من تو رو
تنھايی به کام شير نمی فرستم "
کم کم داشت باورم ميشد که اين پيرمرد به من اعتماد کرده است ولی حاال می دانستم که قرار
است يک جاسوس را با خودم ھمراه کنم  .شخص يا اشخاصی که مرا زير نظر می گرفتند تا
احيانا خطايی از من سر نزند و يا اينکه در زمان لزوم مرا سر به نيست کنند  .دليل برايان
ھرچه که بود مطمئنا تامين امنيت من جايگاه مھمی در نقشه او نداشت  .برايان لب ھای
خيسش را به گوش و صورت دخترک کشيد و با دست ھايش که زير تيشرت دختر بچه حرکت
می کردند او را دستمالی می کرد .وقتی پيرمرد زبانش را روی صورت و گونه دخترک کشيد
در تعجب بودم که چطور من با ديدن اين صحنه ناخواسته و از سر انزجار آنطور به خود
لرزيده بودم ولی دوست دختر کوچولوی برايان خم به ابرو نياورد
" برو بيارشون عزيزم "
دخترک بلند شد و با ضربه دست برايان به باسنش بدرقه شد .ھنوز ده ثانيه ھم نگذشته بود
که ھمراه با خود دو نفر ديگر را نيز وارد اتاق کرد  .مشخص بود که مردھا پشت در و آماده
ايستاده بودند  .نفر اول قد بلند تر بود و با موھای قھوه ای و چھره ميانسالش کامال شبيه به
يک پدر يا يک معلم دبيرستان بود ولی چھره شخص کوتاه تر اينگونه نبود
تقريبا چھل و دو سه ساله به نظر می رسيد موھای نيمه بلند و سفيدش را به کنار صورتش
رانده بود و برای اين کار ھيچ ضرافتی به خرج نداده بود چشم ھای آبی اش به سردی يخ
بودند و پوست سفيدش طوری رنگ پريده و مھتابی بود که از من ھم مرده تر به نظر می
رسيد .
اين مرد مانند ھمکارش نمی توانست با ھر شخصی اشتباه گرفته شود.او ھيچ کسی نمی
توانست باشد مگر يک قاتل حرفه ای .
مرد مو قھوه ای به برايان سر تکان داد و رو به من خودش را معرفی کرد
" من اريک ھستم  ....شايد اسمم واست آشنا باشه "
البته که بود
" تو ھمونی ھستی که در ايران وقتی فھميدم تعقيبم می کنيد باھام تماس گرفتی "
به مرد مو سفيد اشاره کردم
" احتماال اون ھم ھمونی ھست که ماشين صداش می کردی "
اريک خنديد و دستش را جلو آورد
" بله و قراره توی اين ماموريت ھمکار باشيم "
ولی من نه از جايم بلند شدم نه با او دست دادم
" ھمونايی که ھمکار قبليتون رو کشتيد "
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فصل سيزدھم
تقريبا نيم ساعت از زمانی که وارد قبرستان اتومبيل شده و منتظر روابطمان بوديم می گذشت
" خيلی راحت تر از اونی بود که فکرش رو می کرديم درسته ؟ اين لعنتی ھای احمق فکر
نمی کنن که ممکنه ما ھرکسی باشيم و به ھمين سادگی دارن ما رو قبول می کنند ؟"
زمزمه کردم
" اگه آروم تر حرف بزنی بد نيست "
اريک لبخند گشادی زد و باز ھم با ھمان تن صدا گفت
" چرا ؟ اينجا که کسی نيست "
در ھمين مدت زمان کوتاه از اين مرد متنفر شده بودم  .اريک طوری رفتار می کرد که انگار
دوست چندساله من است و مرتبا با دست به سر و کول من می زد و شوخی ھای وقيحانه می
کرد و مرا مثل خو می دانست آن ھم در حالی که مس دانستم او يک حرامزاده فاسد و شرور
واقعيست.
نه اينکه اين را به خاطر نفرتم از او احساس کرده باشم و نه حتی به خاطر رفتار چندش
آورش بلکه خود لعنتی اش با افتخار و ھيجان اعمال کثيفش را تعريف می کرد .
اريک طوری از اينکه دختر بچه ای را مجبور کرده بود سر خواھر دو ساله خودش را ببرد
تعريف می کرد که انگار يک ماجرای با مزه را شرح می دھد.
اينبار برای اينکه يکی ديگر از آن داستان ھای تجاوز به زنان جلوی ھمسرشان را آغاز
نکند با حالتی تھديد آميز به سمتش رفتم و دستم را جلوی صورتش باال آوردم تا بتواند به
خوبی بيرون زدن استخان ھای تيره رنگ از زير ناخن ھايم را ببيند
" فقط اون دھن گشادت رو ببد  ...می خوام خفه شی  ...فھميدی ؟ "
اريک با ھمان لبخند گل و گشاد از جايش تکان نخورد ولی از چشم ھايش معلوم بود که از
ديدن سرپنجه ھا غافلگير شده است  .چند لحظه گذشت و باالخره دست ھايش را به نشان
تسليم باال آورد و با رگه ھايی از کينه جويی در صدايش که ھيچ زحمتی برای مخفی کردنش
انجام نمی داد جواب داد
" باشه باشه ھرچه رييس بگه "
اين ھم يکی ديگر از مزخرفاتی بود که پشت سر ھم و با لحنی تحقير آميز تکرار می کرد .
رياست بر اين دو نفر پستی بود که برايان به من داده بود ولی می دانستم کسی که دستور می
دھد خود اريک ھست  .کافی بود به ماشين اشاره کند و او ھم بالفاصله گلويم را بريده بود
ھر چند در اين دو سه ساعتی که اريک را شناخته بودم می دانستم او برای انتقام جويی قبل
از آنکه شخص مورد نظرش را سر به نيست کند سراغ خانواده اش می رود پس ھمانجا به
خودم قول دادم پيش از آن که دير شود خودم او را بکشم .
از اتومبيل پياده شدم با چند متر فاصله اينبار در سکوت منتظر ماندم تا اينکه باالخره سر و
کله رابط ھا پيدا شد  .صدای غرش وار موتور اتومبيلشان طوری سکوت قبرستان ماشين ھا
را می شکست که انگار در حال بی احترامی به اتومبيل ھای مرده باشد و از ھمان لحظه
احساس اضطرابم آغاز شد  .انگار که می دانستم امشب اتفاقات خوبی نخواھد افتاد .
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سه مرد بدون عجله پياده شدند و به سمت ما آمدند  .اريک جلو رفت و باز ھم طوری که
انگار خويشاوندانش را می بيند چاپلوسانه با آنھا احوال پرسی کرد  .مرد عبوسی که بين دو
نفر ديگر ايستاده بود بدون آنکه به اريک و احوال پرسی اش توجه کند پرسيد
" شما از طرف احمد البشير اومديد ؟ "
پس از چند لحظه اريک که مشخص بود انتظار چنين سوالی را نداشت با دو دلی جواب داد
" البته "
مرد عبوس رويش را برگرداند
" اتومبيل ما رو با فاصله زياد تعقيب کنيد طوری که در جاده اصلی به ھيچ وجه به نظر نياد
که ربطی به ھم داريم "
اريک صدا زد
" کجا می ريم ؟ "
جوابی در کار نبود  .چند دقيقه بعد در حالی که اريک رانندگی می کرد و من ھم کنارش
نشسته بودم اتومبيل ديگر را دنبال می کرديم
" اين درست نيست "
وقتی ماشين اين جمله را گفت تقريبا از جا بپرم  .اين اولين باری بود که ماشين صحبت کرده
بود و قبل از آن طوری ساکت و بی حرکت بود که گاھی اوقات فراموش می کردم کسی پشت
سرم نشسته است
" منظورت چيه ؟ "
به جای ماشين اريک جوابم را داد
" اونھا خيلی راحت قبول کردند که ما اشخاص درست ھستيم .اون يارو حتی قبل از اينکه ما
خودمون رو معرفی کنيم اسم رابط رو لو داد و حاال ھم که مثل احمق ھا دارن ما رو به سمت
مقرشون می برن .ھيچوقت فکرش رو نمی کردم که بس يه ھمچين تازه کارھای احمقی رو
دور و بر خودش نگه داره "
ماشين گفت
" اونھا تازه کار نيستند  .وانمود می کنن که تازه کارند "
اريک چند لحظه با اخم از آيينه جلوی اتومبيل به ماشين نگاه کرد و سپس گفت
" اين قضيه بدجوری مشکوکه  .باشه  .ديگه تمومه  .ماموريت رو لغو می کنيم "
اريک تلفن ھمراھش را برداشت ولی صدای تھديد آميز ماشين او را متوقف کرد
" ماموريت رو ادامه ميديم "
اريک اينبار با تعجب در آيينه نگاه کرد و بعد از چند لحظه غر غر کنان موبايل را به جيبش
بازگرداند  .ظاھرا باز ھم اشتباه کرده بودم  .اين اريک نبود که دستور می داد در واقع ماشين
ھمه کاره بود و او بيشتر از اريک مرا می ترساند .
حدود چھل دقيقه بعد در يک جاده خاکی پيچيديم و وارد ملکی شبيه به يک مزرعه متروک
شديم  .اتومبيل جلويی کنار ساختمان بزرگ و سوله مانندی که به نظر می آمد انبار مزرعه
باشد متوقف شد و سرنشينانش پياده شدند  .من ھم پياده شدم ولی اريک و ماشين ترجيح
دادند قبل از خروج از ماشين اسلحه ھايشان را چک کرده و آماده کنند .از آنھا تبعيت کرده و
دستم را روی کلت کمری زير لباسم کشيدم تا مطمئن شوم در حالتی ھست که در صورت لزوم
بتوانم به سرعت آن را بيرون بکشم به ھر حال نيازی ھم به مسلح کردنش نبود چون از
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ھمان زمانی که با اريک و ماشين ھمراه شده بودم اسلحه ام را آماده نگه داشته بودم تا اگر
قرار شد آن دو نفر ھمکار جديدشان را مانند قبلی حذف کنند آمادگی دفاع از خودم را داشته
باشم.
رابط ھا ايستادند و منتظر ماندند تا ما جلوتر از آنھا وارد سوله شويم  .درون فضای نيمه
تاريک سوله يک مرد با لباس کشاورزی ايستاده و مشغول ور رفتند با چنگک کشاورزی
اش بود  .مرد وقتی متوجه ما شد چنگکش را کنار گذاشت و بعد از آنکه آب دھانش را تف
کرد لخ لخ کنان نردبانی از زير کاه ھای آخر انبار بيرون کشيد و آن را به طبقه دوم تکيه
داده و از آن باال رفت  .ھيچکس حتی يک کلمه ھم صحبت نمی کرد  .سه مردی که ما را
راھنمايی کرده بودند کامال بی خيال ايستاده بودند و برعکس آنھا ماشين و اريک کامال برای
ھر نوع درگيری و خطری آماده به نظر می آمدند  .بعد از چند لحظه صدای کليکی بلند شد و
ديوار آخر سوله از ھم باز شد تا اتاقک يک آسانسور جلوی رويمان پديدار شود.
مرد عبوس با سر به آسانسور اشاره کرد و گفت
" رييس منتظرتونه "
معلوم بود که قرار نيست ما را ھمراھی کنند پس به سمت آسانسور راه افتاده و درون اتاقک
متوقف شديم  .تنھا دو کليد باال و پايين درون آسانسور بود  .اريک دکمه پايين را زد و
درھای آسانسور بسته شد .برای اينکه اضطرابم را مخفی کنم گفتم
" فکر نمی کردم به ھمين راحتی باشه "
ماشين با ھمان حالت سردش زمزمه کرد
" يا اصال بس اينجا نيست و ما با تشکيالت راديکال روبرو نيستيم يا اينکه اونھا مطمئن
ھستند که ما از اينجا زنده بيرون نمی ريم "
در ھای آسانسور باز شد و دو مرد سفيد پوش با لباس ھايی که مخصوص حفاضت از
تشعشعات ھسته ای يا آلودگی ھای شيميايی ھست اسلحه به دست و ماسک به صورت
روبروی ما ايستاده بودند  .مردھا کمربندھايی شبيه به کمربند پليس بسته بودند که از آنھا
چند وسيله آويزان بود که يکی از آنھا مطمئنا يک دستگاه تشخيص فلز بود که در موارد
امنيتی برای اطمينان از غيرمسلح بودن اشخاص استفاده می شد ولی ھيچکدام دستگاھشان
را برای بازديد بدنی ما باز نکرد و در عوض يکی از آنھا دستور داد
" دنبالمون بيايد "
درون راھرويی که بيشتر به راھروھای بيمارستان شبيه بود راه افتاديم و بعد از آنکه از
جلوی چند اتاق خالی يا در بسته گذشتيم به دری که ته راھرو و روبرويمان قرار داشت
رسيديم  .دو مردی که جلوی در نگھبانی می دادند نه مسلح بودند و نه لباس ھای محافظتی
پوشيده بودند  .آنھا طوری به روبرو زل زده و بی حرکت ايستاده بودند از دور فکر کردم
جلويم دو مجسمه انسانی قرار دارد ولی به محض اينکه به آنھا رسيديم سرھايشان ھمراه با
ھم به سمت ما چرخيد  .چشم ھای دو مرد آبی بسيار کمرنگ و مات بود و طوری در کاسه
چشم ثابت بودند که به نظر می رسيد ھر دو کور باشند .
يکی از مردھايی که پشت سرمان ايستاده بودند به زبانی که آن را نمی شناختم چيزی گفت و
پس از آن يکی از نگھبانھا دستگيره در را چرخاند و آن را باز کرد .
نگھبانان جلوتر از ما وارد شدند و ما در حالی که مردان مسلح ھمچنان پشت سرمان می
آمدند وارد شديم .ھمچنان که بين چھار نفر محاصره شده و اسکورت می شديم از راه روی
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کوتاھی گذشته و به يک سالن بزرگ رسيديم که کامال شبيه به يک آزمايشگاه بود  .ھر دو
طرف با آکواريوم ھايی که با ماده ای نسبتا شيری رنگ پر شده بود و کپسول ھای شيشه ای
که در رديف ھای چھارتايی دو طرف سالن جلوی آکواريم ھا قرار داشتند و يک سری سيم و
لوله به آنھا وصل شده بود و سر ديگرشان به دم و دستگاه ھايی می رسيدند که ھر کدام
تعداد بی شماری کليد و اھرم داشتند و مانيتورھايی بر روی آنھا نصب شده بود که ھرکدام
چيزی متفاوت با ديگری را نشان می داد .
در وسط آزمايشگاه يک مرد کت و شلوار پوش حضور داشت که به نظر سخت مشغول
مطالعه لب تاپش بود  .او مردی جوان و خوش قيافه بود که به نظر بيشتر از بيست و دو يا
بيست و سه سال نداشت  .اريک طبق معمول طوری که انگار در خانه خودش ھست و به
ميھمانان خوش آمد گويی می کند جلو رفت
" اوه شما بايد آقای بس باشيد از ديدارتون خوشوقتم "
بس ؟ به ھيچ وجه فکر نمی کردم نايب رئيس تشکيالت راديکال که بزرگترين اسلحه ساز
دنيا را می ترساند اينقدر جوان باشد  .بس سرش را باال آورد و لب تاپ روبرويش را بست و
چيزی را درون جيب کتش گذاشت
" و شما ھم بايد رابط ما با مشتری سوريمون باشيد "
بس از جا بلند شد و با خوشرويی به ما دست داد
" کمی من رو منتظر گذاشتيد ولی به ھر حال االن اينجا ھستيد  .متاسفانه ما اينجا خدمتکار
نداريم و نمی تونم ازتون پذيرايی کنم "
بس طوری به من نگاه می کرد انگار که سعی داشت به ياد بياورد قبال مرا کجا ديده است
" به لطف شما امشب بزرگترين شب زندگی من ھست "
نمی دانستم منظورش از اين حرف چيست و قبل از آنکه بپرسم بس به رديفی از کپسول ھا
اشاره کرد
" بيايد چيزی رو که می خريد ببينيد "
تمام کپسول ھا حاوی ھمان مايع شيری رنگ بود ولی درون دوتا از کپسول ھا دو انسان
برھنه با چشم ھای بسته شناور بودند .اين موجودات قاعدتا بايد ھمان جھش يافته ھا می
بودند  .اريک پرسيد
" فقط ھمين دوتا ؟ "
بس در حالی که لبخند به لب داشت به سمت يکی از صفحه کليدھا رفت و چند دکمه را زد
" اين دوتا نمونه ھستند  .طرف سوری و اسپانسر آمريکاييشون ھزينه بيست جھش يافته
سطح دی و اين دو جھش يافته سطح سی رو پرداخت کرده  .البته به شما اطمينان می دم
ھمين دوتا ھم کافی خواھد بود "
در حالی که بس با کليد ھا ور می رفت متوجه شدم که چشم جھش يافته ھا يکباره باز شد.
آنھا ھم ھمان چشم ھای آبی و کم رنگ و ماتی را داشتند که دو نگھبانی که دست به سينه
اطرافمان ايستاده بودند داشتند  .اين به آن معنی بود که آن دو ھم جھش يافته بودند  .پس
بايد دو جھش يافته و دو انسان مسلح را از پا در می آورديم تا به بس برسيم و با وجود
اينکه نمی دانستيم جھش يافته ھا چطور عمل می کنند اين می توانست کار سختی باشد شايد
بھتر بود قبل از آنکه وارد عمل شويم اطالعات بيشتری راجع به آنھا به دست بياورم
مخصوصا که بس عنوان کرده بود ھمين دو جھش يافته برای برھم زدن موازنه جنگ
سوريه کافی ھستند ولی قبل از آنکه تصميم بگيرم چگونه سوالم را مطرح کنم اريک پرسيد
" منظورتون از سطح سی چی ھست ؟ "
بس توضيح داد
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" جھش يافته ھايی که می سازيم از لحاظ کيفی و قدرت عملکرد اشکال مختلفی دارند که ما
اونھا رو از سطح  Aتا  Mدرجه بندی می کنيم  .اين سطوح دارای قابليت ھای خاص
خودشون ھستند که درجه سی ھم از اين دست محسوب ميشه  .ما به اين سطح نام رباط رو
تخصيص داديم "
قبل از آنکه اريک دوباره سوال بپرسد گفتم
" منظورتون چه قابليت ھايی ھست ؟ "
بس به سمت يک اھرم بزرگ رفت و آن را پايين کشيد و با اين کار مايع درون کپسول ھا
شروع به پايين آمدن کردند و پس از چند لحظه کپسول ھا کامال خالی شدند  .بس به سمت
من برگشت و با لبخند جواب داد
" به زودی خواھيد فھميد  .....آقای رادمھر "
سرجا خشکم زد
" از اون روباه پير چه خبر ؟ شنيدم اين روزھا برايان کرولی صداش می کنن "
بس با لذت يکی يکی به چھره ھای متعجب ما نگاه کرد و دست راستش را باال آورد
" من يه جھش يافته سطح  Bھستم و از طريق تماس بدنی خيلی چيزھا دستگيرم ميشه
منظورم از قابليت ھا مسائلی اينچنينی ھست "
لبخند بس نا پديد شد و رو به نگھباناش دستور داد
" بکشيدشون "
قبل از آنکه دستور بس کامال از دھانش خارج شود اريک و ماشين خيلی سريع تر از من و
ديگر نگھبانان حرکت کردند و بالفاصله چند گلوله شليک شد ولی ھيچکس روی زمين نيفتاد
 .ظاھرا نگھبانان انسان زير لباس ھای حفاظتی شان ضد گلوله پوشيده بودند و مسلما جھش
يافته ھا ھم با گلوله ھايی که در سينه شان فرو رفته بود نمی مردند احتماال دليلش اين بود
که آنھا قبل از جھش ژنتيکی شان خوناشام بوده اند ولی چيزی که انتظارش را نداشتم اثر
نکردن گلوله ھای نقره ای بود که حداقل بايد جھش يافته ھا را بی ھوش می کرد ولی آنھا در
برابر نقره مصون بودند و بدتر از آن خود بس بود که ماشين با يک شليک مستقيم پيشانی
اش را سوراخ کرده بود ولی بس ھمچنان سر پا ايستاده و لبخند می زد
" واقعا فکر می کرديد ھمه چيز به ھمين سادگی " ...
بس اخم کرد
" جالبه  .گلوله بعضی خاطراتم رو از بين برده  .آقای رادمھر نظرتون چيه که اونھا رو
بازيابی کنم ؟ "
چند لحظه بعد گلوله نقره ای از سوراخی که در آن فرو رفته بود بيرون افتاد و زخم بسته شد
 .ظاھرا اسلحه کاری از پيش نمی برد پس به جای بيرون آوردن کلتم اراده کردم تا استخان
ھای سر انگشت ھايم بيرون بزنند .اينبار رنگ پنجه ھای چنگال مانندم تيره تر از قبل شده
بود ولی از اينکه می ديدم بلندتر ھم شده اند زاضی بودم.
اريک و ماشين نگھبان ھا را خلع سالح کرده و با آنھا گالويز شده بودند  .از گوشه چشم
ديدم که ماشين گردن حريفش را شکست ولی متوجه جھش يافته ای که پشت سرش ايستاده
بود نشد  .خواستم به کمکش بروم که جھش يافته ديگر از پشت ضربه محکمی به کتفم کوبيد
و قدرت مشتش آنقدر زياد بود که مرا پرت کرده و باعث شد به اريک و نگھبانی که با او
درگير بود برخورد کنم .
اريک که دست ھايش آزاد شده بود از موقعيت استفاده کرده و چاقويش را بيرون کشيد و در
سر حريفش فرو کرد .قبل از آنکه بتوانم از جايم بلند شوم جھش يافته ای که به من ضربه
زده بود دستش را داخل موھايم کرد و مرا به سمت خود کشيد .در حالی که سعی می کردم
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درد کنده شدن موھايم را ناديده بگيرم به سمت حريفم چرخيده و با ناخن ھايم سينه اش را از
باال تا پايين از ھم دريدم .جھش يافته مرا رھا کرد ولی به نظر نمی رسيد دردی را احساس
کرده باشد  .وقتی متوجه شدم زخم ھايش در حال بسته شدن ھستند تصميم گرفتم مبدا صادر
کننده دستورات آنھا را نابود کنم پس جھش يافته را رھا کردم و به سمت بس دويدم .
بس تنھا مرا نگاه کرد و از جايش تکان نخورد دستم را عقب بردم تا با يک ضربه سر از
بدنش جدا کنم ولی قبل از آنکه به فاصله ای مناسب برسم کپسول ھايی که حاوی جھش يافته
ھای درجه سی بودند يکباره منفجر شده و موجوداتی که درونشان بودند روی من پريدند .
ھرچه ضربه می زدم بی فايده بود مران لخت با چشم ھای مرده شان دست ھايم را گرفتند و
به ديوار چسباندند سعی کردم از دستشان خالص بشوم ولی آنھا بسيار قوی بودند و خالصی
از دستشان تقريبا غير ممکن به نظر می رسيد .
جھش يافته ای که به سينه اش ضربه زده بودم از پشت اريک را گرفته بود و با چاقوی خود
اريک گلويش را بريد  .جسد اريک روی زمين افتاد و جھش يافته به سمت ما برگشت  .به
اميد کمک به ماشين نگاه کردم ولی او ھم به شدت با حريف خودش سرگرم بود و مبارزه
اش زياد به نفع او به نظر نمی رسيد و اگر خودم کاری نمی کردم ممکن بود او ھم کشته شده
و من تنھا می ماندم .
در حالی که به خاط ديوار پشتی ام محدوديت داشتم تا آنجا که در آن وضعيت قدرتش را داشتم
قبل از آنکه جھش يافته به من برسد لگدی محکم بين پاھای جھش يافته کوبيدم  .ضربه ام
آنقدر قوی بود که تقريبا او را از زمين بلند کرد ولی موجود حتی خم به ابرو نياور و چند
لحظه بعد در حالی که چاقوی اريک را در دست داشت جلوی من ايستاده بود  .سعی کردم
خودم را آزاد کنم ولی فايده ای نداشت پای راستم را باال آوردم و قبل از آنکه تيغه نقره ای
چاقو در بدنم فرو برود تا جايی که قدرت داشتم به سينه جھش يافته کوبيدم  .ضربه ام باعث
شد سکندری خورده و از پشت زمين بخورد صدای قھقھه بس بلند شد او طوری می خنديد و
تشويق می کرد که انگار در حال ديدن مسابقات کشتی کج می باشد  .دو جھش يافته برھنه به
زور مرا روی زانوھايم نشاندند تا ديگر نتوانم از پاھايم استفاده کنم .
طرف ديگر سالن ماشين باالخره توانست از موقعيت استفاده کند و با چاقويی که از زير
لباسش بيرون کشيده بود سر حريفش را بريد  .ظاھرا شانس آورده بودم پس ماشين را صدا
کردم تا به کمکم بيايد ولی ماشين ھيچ توجھی به من نکرد و در عوض به سرعت فايل ھا و
لب تاپی را که روی ميز بود را برداشت و در حالی که اين کار را می کرد نه بس و نه جھش
يافته ھايش کوچکترين توجھی به او نداشتند .
در اين فاصله مرد چاقو به دست از جايش بلند شد و باالی سرم ايستاد  .ھرچه تقال کردم
نتوانستم از شر دستان قدرتمند جھش يافته ھای لخت خالص شوم جھش يافته در حالی که به
گلويم زل زده بود چاقويش را باال برد برای يک لحظه فکر کردم که کارم تمام است ولی قبل
از آنکه چاقو پايين بيايد صدای رگبار گلوله بلند شد و دست ھايی که مرا در چنگال خود نگاه
داشته بودند شل شدند .
ماشين آنقدر شليک کرد تا گلوله ھای يوزی اش تمام شد و پس از آن از سالن بيرون رفت .
از فرصت به دست آمده استفاده کردم و خودم را از چنگشان بيرون کشيدم  .بس ھمچنان با
سر و صدا از مبارزه لذت می برد دلم می خواست به او حمله کنم ولی جلوی خودم را گرفتم
تا يک حريف قدرتمند ديگر وارد مبارزه نشود .
جھش يافته ای که اريک را کشته و چاقويش را به دست آورده بود با ھمان حالت سرد و
غير انسانی اش شبيه به يک روبات که نه درد را حس می کند و نه عصبانی و خشمگين
ميشود به سمتم آمد ولی اينبار برايش آماده بودم و با استخوان ھای سر انگشت ھايم چشم
ھايش را ھدف گرفتم .
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چھار خراش عميق روی صورت جھش يافته شکل گرفت و عالوه بر چشم ھا بينی اش نيز
حسابی آسيب ديد .موجود از جايش تکان نخورد ظاھرا ھيچ دردی احساس نمی کرد و تنھا از
اينکه کور شده است جا خورده و گيج شده بود .جلو رفتم و چاقو را از دستش بيرون کشيدم
 .در ھمان لحظه يکی از جھش يافته ھای برھنه به سمتم يورش آورد و خواست مرا بگيرد
ولی وقتی تيغه چاقو را از زير چانه در سرش فرو کردم مرا فراموش کرد و کامال ديوانه شد
و شروع به ضربه زدن به اھدافی خيالی کرد و وقتی که جھش يافته آخر به شکلی تصادفی
سر راھش قرار گرفت به شدت با او درگير شد و با دندان ھايش گلوی ھم نوعش را پاره کرد
ھرچند اين کار برای کشتن آن موجود کافی نبود ولی می توانستم اميدوار باشم که از دست
دادن خون بدنش را ضعيف کند.
به سمت جھش يافته کور که بی حرکت ايستاده بود رفتم و از پشت گلويش را بريدم  .جھش
يافته حتی زمانی که تيغه چاقو به ستون فقراتش رسيد از جايش تکان نخورد  .بدن بی سر
را روی زمين رھا کردم و برگشتم تا کار دوتای ديگر را تمام کنم ولی قبل از آن بس به سمت
جھش يافته ھايش رفت و طوری کله ھايشار را از شانه جدا کرد که انگار در يک باغچه در
حال گل چيدن است
" اين جھش يافته ھای نوع سی کلی عيب دارن که يکيشون ھمين بی عقليشون ھست "
با ياداوری شرايط کرولی تصميم گرفتم حيله را امتحان کنم
" اگر بگی پدرت کيه و اسم و رسمش چيه باھات کاری ندارم "
بس يکباره زير قھقھه زد و در ھمان حال گفت
" کی گفته که آلفا پدرم ھست ؟ تو نبايد به شايعات اھميت بدی رفيق "
سر تکان داد و در حالی که ھنوز لبخند بزرگی روی صورتش بود شروع به در آوردن کتش
کرد
" لطفا با اين دروغ ھای احمقانه خودت رو بيشتر از اين اجمق جلوه نده  .من اونقدر تو رو
لمس کردم که حد اقل دليل اومدنت رو بدونم  .با گرفتن دستت اطالعاتی از سرت بيرون
کشيدم که دستور قتل من ھم جزئی از اون بود منتھی اونقدر برخورد طوالنی ای نداشتيم تا
دليل ھمکاری ات با برايان کرولی رو بفھمم  .آيا می تونم اميد وار باشم که خودت بھم بگی ؟
"
ترجبح دادم ساکت بمانم و جوابش را ندھم اگر او می توانست با لمس کردن بدن من اطالعات
مورد نيازش را از سرم بيرون بکشد پس خودش رايد سعيش را می کرد  .چاقوی اريک را
باال گرفتم و به سمت بس حمله ور شدم  .قصد نداشتم به اين سرعت سرش را جدا کنم و
ھنوز نام آلفا را نفھميده بودم ولی قبل از آنکه حتی بتوانم يک خراش روی بدنش بيندازم
يکباره متوجه شدم که در ھوا شناور ھستم و لحظه ای بعد چند متر دور تر از بس روی
زمين افتادم .
نفسم باال نمی آمد و احساس می کردم دنده ھايم شکسته اند  .بس تنھا يک مشت به سينه ام
کوبيده بود ولی ھمان ضربه تقريبا مرا از پا انداخته بود  .بس قدم زنان باالی سرم آمد
" چی شد ؟ انتظار داشتم قاتل دينو تاردلی بھتر از اينھا بتونه مبارزه کنه ولی حاال ميبينم که
" ...
اجازه ندادم حرفش را تمام کند درد را ناديده گرفتم  .با يک حرکت سريع چاقو را درون رانش
فرو کردم ولی بس حتی خم به ابرو نياورد
" انتظار داشتی کشتن من کار راحتی باشه ؟ "
چاقو را بيرون کشيدم و ھمزمان که از جايم بلند می شدم درون سينه اش فرو کردم  .باز ھم
کوچکترين عکس العملی از درد نشان نداد و در عوض مچ دستم را گرفت
" ولش کن "
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سعی کردم خودم را از دستش خالص کنم ولی انگشت ھايش مانند فلز سخت بودند  .تيغه
چاقو را به اميد آنکه آنقدر درد ايجاد کند که از دستش خالص شوم درون سينه اش چرخاندم
اينبار بس عکس العمل نشان داد و سرفه کنان خون از دھانش بيرون ريخت ولی ظاھرا با
اين حرکت تنھا او را عصبانی کرده بودم انگشتانش مانند يک گيره مکانيکی طوری به دستم
فشار آوردند که از درد فرياد کشيدم
" ولش کن "
اينبار چاقو را رھا کردم چون مطمئن بودم که اگر اراده کند می تواند استخان دستم را خورد
کند البته مطمئن ھم نبودم به ھر حال تا به حال دستھايم به خوبی از پس ضربات بر آمده
بودند ولی اينبار می دانستم که ضد ضربه بودنشان باعث نمی شود که زير فشار دست ھای
گيره مانند و فوالدی بس استخان ھايم دوام بياورند.
ھمينکه دستم از چاقو جدا شد بس دستم را کشيد و مرا مانند يک اسباب بازی به گوشه
آزمايشگاه پرت کرد طوری که با شدت به يکی از دستگاه ھای مدرنی که پر از کليد و اھرم
بود برخورد کردم و آن را زير بدنم شکستم ولی عالوه بر دستگاه احساس می کردم بدن
خودم ھم خورد و خاکشير شده است  .با اين وضعيت نمی توانستم با او مقابله کنم اگر
ھمينطور ادامه می دادم يک استخان سالم ھم در بدنم باقی نمی ماند ھمانطور که جھش يافته
ھای نوع  cعيوب و نقطه ضعف ھای خودشان را داشتند حتما اين حرامزاده ھم نقطه ضعفی
داشت که بايد آن را پيدا می کردم .
بس چاقو را از سينه اش بيرون کشيد و روی زمين انداخت و سراغم آمد سعی کردم از
دستش فرار کنم ولی قدرت بدنی من در مقابل حرامزاده مثل مورچه در برابر فيل بود .بس
شروع به مشت کوبيدن به صورتم کرد در ابتدا تنھا اين طرف و آن طرف رفتن سرم را حس
می کردم و کوبش پتک مانند مشت ھا مرا تا مرز بی ھوشی برد دست ھايم را باال بردم تا از
صورتم محافظت کنم ولی به شکل اتفاقی استخان سر انگشت ھايم در دست بس فرو رفت
فرياد دردآلودش باعث خوشنوديم بود ولی از عصبانيت حاصل از آن ھرگز استقبال نمی کردم
 .او دست آسيب ديده اش را عقب کشيد و با دست ديگرش به چانه ام کوبيد .
بی حال و گيج در حالی که به شدت حالت تھوع داشتم روی زمين افتادم و دندان ھای شکسته
ام را تف کردم.
زخم دست بس بسته شده بود و قدمزنان به سمتم می آمد سعی کردم از جا بلند شوم که
چشمم به چند کابلی سرخ رنگ افتاد که يک عالمت اخطار بااليش نصب شده بود  .منتظر
ماندم تا بس نزديک شود و ھمين که دستش را جلو آورد تا احتماال يقه ام را بگيرد يا بدتر از
آن سرم را مثل گنجشک بکند با سريع ترين حرکتی که در آن وضعيت بدنی توانش را داشتم
کابل ھا را گرفته از جا در آوردم و قسمت بدون محافظشان را به بدن بس چسباندم .
بدنش تکان شديدی خورد و به عقب پرتاب شد و بعد از برخورد با زمين ناله کنان و بی
حرکت سر جايش ماند  .سعی کردم سرگيجه ام را ناديده بگيرم و بعد از آنکه چاقو را از روی
زمين برداشتم باالی سر بس ايستادم .حرامزاده جوان اينبار حسابی آسيب ديده بود و بدنش
سوخته و رعشه ای خفيف به جانش افتاده بود .وقتی چشمش به من افتاد چاقو را باال آوردم
و برای آخرين بار پرسيدم
" آلفا کيه ؟ "
بر خالف انتظارم شروع به خنديدن کرد و در حالی که به نظر می رسيد به سختی دستش را
حرکت می دھد يک سی دی را از جيبش بيرون کشيد
" می خوای بدونی آلفا کيه ؟ پس اين رو چک کن  .پيشنھاد می کنم در اون لحظه تنھا باشی
"
بس دوباره زير قھقھه زد و اينبار تا زمانيکه تيغه نقره ای گلويش را بريد و به خر خر
انداخت آرام نگرفت
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فصل چھاردھم
از ميان اجساد سه نفری که ما را راھنمايی کرده بودند گذشتم و وارد فضای باز شدم .
ماشين متعجب و متبسم به من نگاه می کرد ظاھرا به موقع رسيده بودم و قبل از آنکه راه
بيفتد بيرون آمده بودم  .اينبار به خاطر اينکه مردی به ساکتی ماشين کنارم نشسته است خدا
را شکر می کردم.
نمی توانستم احساسی را که در زمان بريدن گلوی بس داشتم فراموش کنم  .انگار که کس يا
کسانی در حال تماشای من بودند ولی مطمئنا اين حس تنھا از سر خستگی و ضربات
وحشتناکی که به سر و صورتم کوبيده شده بود به وجود آمده بود .
کرولی سر از پا نمی شناخت آنقدر خوشحال بود و نوشيدنی می نوشيد که احساس کردم کم
کم در حال از دست دادن عقلش ھست
" خوب بگو ببينم آلفا کی ھست؟ "
ھمين که خواستم سی دی را تحويلش بدھم چيزی به خاطرم آمد  .آن سی دی ھمان مارکی را
داشت که سی دی ھديه کذايی ھانيه در روز تولدش داشت  .به ياد حرف بس افتادم که
پيشنھاد کرد به تنھايی آن سی دی را چک کنم
" اين رو نمی دونم ولی سر نخ ھايی دارم که احتماال از طريق اون ھا آلفا رو پيدا می کنم"
برايان شانه باال انداخت
" در ھر حال کارتون فوق العاده بود  .می تونی بری استراحت کنی  .يک پزشک و چندتا
دختر به اتاقت می فرستم امشب بايد جشن بگيريم "
قبل از آنکه از اتاق خارج شوم پرسيدم
" قولی که در مورد امنيت خانواده ام دادی ھنوز سر جاشه ؟ "
به سرعت جواب داد
" معلومه  .من سر قولم ھستم  .تو و خانواده ات کامال در امنيت ھستيد "
در حالی که از اتاق دور می شدم گوش ھايم را تيز کردم تا مکالمه ميان برايان و ماشين را
بشنوم  .برايان در حالی که صدايش از ھيجان می لرزيد گفت
" لب تاپ رو بده به من پسر  .تو کارت رو خوب انجام دادی  .حاال ديگه ما ھم می تونيم
واسه خودمون ارتشی از جھش يافته ھا داشته باشيم "
به اندازه کافی شنيده بودم  .کرولی ھم دنبال ساخت موجودات جھش يافته بود  .آيا بايد
جلويش را می گرفتم ؟
به اتاقم رسيدم و مستقيم سراغ کامپيوتر کامپيوتر رفتم  .درون سی دی ای که بس به من
داده بود تنھا يک فايل تصويری وجود داشت  .فايل را اجرا کردم و تصوير بس روی صفحه
ظاھر شد
" اگر داری اين فيلم رو می بينی معنيش اينه که من مرده ام و تمام پيش بينی ھا درست از
آب در آمده  .درست شنيدی پيش بينی و برنامه ريزی  .قرار نبود که خودت متوجه بشی ولی
من نمی تونستم اجازه بدم که خوشحال بگردی و پيش خودت فکر کنی که موفق شدی
تشکيالت راديکال رو معدوم کنی.
نه آقا پسر اين بازی خيلی بزرگ تر و پيچيده تر از اونی ھست که حتی بتونی حدسش رو
بزنی .تو خودت رو وارد بازی خطرناکی کردی که ھيچ راه برگشتی نداره  .به نفعت بود که
به دست ليزا کشته ميشدی يا حداقل با ديدن اون اخطاری که برات فرستاديم کنار می کشيدی
ولی تو حماقت کردی و پا در راھی گذاشتی که فقط يک نقطه پايان داره "
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بس رويش را از دوربينی که مشخصا مربوط به وب کم لب تاپش بود برگرداند و بعد از چند
لحظه دوباره به سمت دوربين نگاه کرد و با ھيجان بيشتری گفت
" ماشين ھا رسيدند  .باورم نميشه که داری ميای تا من رو ببينی و احتماال بپرسی آلفا کی
ھست  .باشه حاال بھت می گم که آلفا نه پدرم بلکه مادرم ھست  .سوزان پترسون  .کسی که
من رو که حاصل جفت گيری پدر و دختر بودم زاييد و با نفرت نام حرامزاده را برای من
انتخاب کرد  .مادرم می تونست من رو بکشه ولی اين کار رو نکرد تا از فرزند حرامزاده اش
استفاده بھتری کنه و حاال موقعيتش رسيده  .تو داری برای کشتن من ميای رامين  ...برای
کشتن کسی که از بدو تولد به عنوان قربانی شيطان شناخته می شده و با ريختن خون من
مراسم ارادتت به شيطان کامل ميشه  .حاال ديگه نمی تونی از چيزی که ھستی فرار کنی تو
ديگه متعلق به جھنم ھستی ...حاال ديگه برده شيطان ھستی "
پايان جلد چھارم
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