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 : خالصه

 .شده تشکیل گرگینه  و خوناشام دراکوال، قبیله؛ سه از  ساردنال،

 توسط  اون. دونهنمی  رو بودنش ناقص دلیل خودش که  ناقصه یگرگینه  یه میرا،
 رو میرا چرا کیه؟   خوناشام اون میاد؛ وجود به هایسوال و میشه ربوده خوناشامی

 ... .میشه آشکار  هابعد که  دیگه معمای و سوال هزاران و خواد؟ می

 

 : مقدمه

 های کهکشان   است ممکن ندارد، وجود کهکشان  یه فقط که  است بزرگ قدر آن  دنیا
 کند؟   برمال را راز  این  تواندمی کسی  چه معلوم؟  کجا  از  اما باشند هم دیگر 

http://www.1roman.ir/
www.1roman.ir
https://www.instagram.com/p/CJ4AnvulHwg/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d9%87-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%b9%d8%b4%d9%82/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d9%87-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%b9%d8%b4%d9%82/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d9%87-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%b9%d8%b4%d9%82/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%82%d8%b5%db%8c%d8%b1/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%82%d8%b5%db%8c%d8%b1/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%82%d8%b5%db%8c%d8%b1/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87-%d9%87%d9%85-%d8%ae%d9%88%d9%86/
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  تصور  یک از  بیشتر  بلکه دیدیم؛ یا شنیدیم ما که  نیست چیزی آن فقط دنیا عجایب
 . رویاست و

 که است چیزی زمان. کندمی برمال را هاراز  یهمه روزی که است چیزی زمان،
 ... .است کسی  هر  تقدیر  و کندمی تعیین  را سرنوشت

*** 

 هایی انسان  متفاوت،  دنیایی  ست؛ساردنال   اسمش  کنم،می  زندگی  اونجا  در   که  جایی
 ... .و متفاوت زندگی متفاوت، یبعجا متفاوت،

 شخصیت  اولین  غرور  که  جایی کنه،می حکومت سرزمینش تمام  بر  غرور  که  جایی
 .شده

 یقبیله از  دختری کنه،می زندگی برادرش و پدر  با که  دختری ست،میرا من  اسم
 .دادم دست از  ناعالج بیماری یک خاطر به پیش سال چند رو مادرم من . سوم

 شب هر  و شد الخمر دائم  کرد،  سرزنش  رو خودش خیلی پدرم م،در ما مرگ از  بعد
 مادرم  بیماری برای پدرم وقتی چون کردمی تداعی خودش برای رو مادرم مرگ

 کنه می سعی ولی برسونه مادرم به موقع به رو خودش نتونست کرد،  پیدا دارویی
 .کنه  عوض رو روزش و حال برادرم و من  با وقت گذروندن  با

 حواسش  همیشه  اون.  سالشه  هشت  و  بیست  برادرم  و  سالمه  دو  و  بیست  االن  من 
 .کنه  َچپ نگاه من  به کسی  ذارهنمی و منه به

. باشم  نداشته  سوم  و  دوم  اول،  قبیله  در   جایی  شده  باعث  که  دارم  مشکالتی  هم  من 
 . بندازن  تیکه  یه  بهت  لحظه  هر   و  باشه  نداشته  قبولت  کسهیچ  که  سخته  واقعا  این 

*** 

 : قبایل سه یه دربار 

 از  جدا قبیله سه. دنیاست این  افراد یا موجودات از  نوع سه سوم و دوم اول، قبیله
 . بیان کنار   هم با نتونستن  وقتهیچ که  هم



                  
 

 

 رمان یک انجمن کاربران  کارگروهی( |  اول جلد) دورگه یک پایان رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir        کنید  رمان مراجعهبرای دانلود رمان بیشتر به یک 

 

5 

 

 .باشین  داشته باور  افسانه به امیدوارم بگم، رو چیز  همه قرار   اگه

. هستند نساان به شبیه موجودات دراکوال. میشه نامیده دراکوال قبیله اول، قبیله
 حکومت هااون. خورند نمی  چیزی خون از  غیر  و کنن می تغذیه خون از  هااون

 هایضعف   نقطه  از   تا  دو.  میرن  خواب  به  هاروز   و  کننمی  اداره  شب  در   رو  خودشون
 .میشه سوختن  و مرگ باعث که  ستخورشید نور  و نقره ها، دراکوال

  فقط  و نیست مهم براشون اهگروه بقیه دارن، وحشی و سرد  روحی دراکوالها
 که  اینه دراکوالها، شده شناخته هایقدرت از  یکی! هاست اون اول اولویت کشتن 

 رنگ   هاییچهره  دراکوالها.  بگیرن  خودشون  کنترل  تحت  رو  هاخفاش   تمام  تونن می
 هااون  بیشتر .  مشخصه  زرشکی  و  قرمز   رنگ  به  شونچشم  زیر   هایرگ   که  دارن  پریده

 . باشه هم دیگه هایرنگ  ممکنه اما دارن، رنگ سفید چشمایی

 مرطوب  پوستی  میاد  دنیا  به  بچه  کهاین   از   بعد  ولی  کنن   ولد  و  زاد  تونن می  دراکوالها
 بچه  برگشتن  برای دراکوالها. گردهمی بر  دوباره ماه چند از  بعد و گیرهمی خود به

 کنن،می  شروع  رو  شکار   اولین   که  زمانی  از   هااون.  کنن می  آویزون  رو  مرطوب  پوست
  عمرشون  آخر  تا و میشه دیگه هادندون از  بلندتر  پایین، و باال نیش هایدندون
 . برهمی زمان هااون شدن پیر  و ستزیاد دراکوالها عمر . مونهمی باقی جور  همین 

 هااون. دارن دراکوالها به شباهتی هاخوناشام . هاستخوناشام  قبیله دوم، قبیله
 دیگه  غذاهای خون از  غیر  به تونن می ولی کنن می تغذیه خون از  دراکوالها مانند
 خواب  به  و  کنن می  اداره  روز   و  شبانه  رو  خودشون  حکومت  هاخوناشام .  بخورن  هم

 وسط از  رو درختی تنه تونن می که  طوری زیاده هاخوناشام  قدرت. ندارن احتیاجی
 بخونن،   رو  ذهن  نن تومی مثال  دارن؛  قدرت  نوع  یه  کدوم  هر   هاخوناشام .  کنه  نصف 
 های ضعف  نقطه البته... و بدن قرار  خودشون کنترل تحت رو کسی بخوان اگه

  یک  برای زهر  مثل که  شاهپسندست گل  هاضعف  نقطه این  از  یکی دارن؛ زیادی
 یه اگه فقط که  اینه منظورم البته است درخت چوب دوم. کنهمی عمل خوناشام

 وارد که  چوب از  غیر  به چیزی هر  رنهگم میرهمی  کنی  فرو قلبش توی درخت چوب
 میشه مرگشون باعث هم گرگینه  گاز .  نمیشه  خوناشام مرگ باعث کنیمی قلبش
  چشمایی  اغلب هاخوناشام . کنن می تحمل گرفتگی  گاز   از  بعد که  هاییرنج با البته
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 موندن   زنده  هاخوناشام   اولویت  اولین .  دارن  مشکی  اوقات  بعضی  و  سفید  زرد،  قرمز،
 !کشتن   سوم و حکومت دوم هست، خودشون عانون هم

 برای  هااون. هستند مرده انسان نوعی چون کنن نمی ولد و زاد هرگز  هاخوناشام 
  خوناشام  به تبدیل و کشن می رو سوم قبیله افراد خودشون، نوع داشتن نگه
 یکی  این  و  بدن  فریب  رو  کسی  هر   ممکنه  که  دارن  زیبا  یچهره   هاخوناشام.  کنن می
 جااین  البته بخورن غذا خوانمی که وقتی هااون . هاستاون قوت هاینقطه از 

 شکار  بعد و میشه تر بزرگ  باال نیش دندون دو هر  هست، دیگه یکی خون منظورم
 مثل  هاخوناشام . گردهمی بر  اول حالت به نیش دندون شکار  از  بعد کنن؛می

 سنشون  چی  هر   و  نمیشن   ر پی  وقت  هیچ  عوض  در   ولی  دارن  طوالنی  عمری  دراکوالها
 .میشن  تر قوی  میره باالتر 

  وفادار  و قوی  باهوش، هاییانسان  هاگرگینه. هاستگرگینه قبیله سوم، قبیله
 قدرت . بشن  گرگ  به تبدیل خواست دلشون وقت هر  تونن می هاگرگینه.  هستن 
 و  خانواده از  حفاظت هاگرگینه   اولویت. مذکرست جنس دست ها،گرگینه  بیشتر 
 وقتهیچ هاگرگینه.  هاخوناشام  دادن شکست  دوم هست، خودشون  بومی لیاها
 طور همین  هم هاخوناشام  بلکه ها گرگینه فقط نه نمیشن، درگیر  هادراکوال  با

 و  هستن   متمدن  هایانسان  هاگرگینه.  ستنقره  هاگرگینه  ضعف  نقطه  تنها  هستن،
 . هستن   آسایش  دنبال  بلکه  نیستن   قدرت  دنبال  میدن،  انجام  صحبت   با  رو  کاری  هر 

  گیاه   هم  و  خوار   گوشت  هم.  معمولی  عمری  و  دارن  یقهوه   و  زرد  چشمایی  هاگرگینه
 .خواراند گوشت  اغلب ولی خواراند

*** 

 رو  تختم روی لحاف داشتم و بودم شده بیدار  خواب از  تازه منم و بود شده صبح
  مالیم  هوا. زدم کنار   رو اتاقم هایپرده  تختم، کردن  مرتب از  بعد. کردممی مرتب
  از . بشه هامریه وارد پاک هوای  و بکشم عمیقی نفس شد باعث باد،  نوازش و بود
 اومده خونه به وقت دیر  همیشه مثل پدرم رفتم؛ پایین  طبقه به و شدم خارج اتاق
 اومد،می  خونه  به  بار   یه  یهفته  فقط  که  برادرم.  بود  برده  خوابش  کاناپه  روی  و  بود
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  خونه  زیاد برادرم. هستن  فرمانش تحت همه که  داره افراد کلی  رمبراد واقع در 
 . ریک پدرم اسم و هست رایان برادرم اسم. مراقبمه دور  از  همیشه ولی یادنمی 

 َسر  برم شدم آماده دقایقی بعد. کنممی کار (  شاپ  کافی) خونهقهوه توی خودم من 
  آقای  رئیسم رسیدم وقتی. رفتم شاپ کافی طرف به و زدم بیرون خونه از  کار،

 سالمی و پایین  انداختم رو سرم ترسیدم،می ازش همیشه. بود ایستاده( بیلینکی) 
 :گفت  دفعه یه اما شدم رد و کردم  زیرلب

 میری؟  کجا  داری دقیقا -

 :گفتم  و زدم ترس از  پر  لبخندی و دادم قورت سختی به رو دهنم آب

 ...کارم  سر  میرم دارم -

 کردی؟   ر دی چقدر  دونیمی جدًا؟ -

 . متاسفم واقعا من  -

 . کنی  کار   جااین  نیست الزم دیگه! ناقص کن   گوش  -

 ...من  ولی -

 : گفت  و کرد  قطع رو  حرفم بیلینکی آقای

 چی؟ تو ولی -

 .دارم نیاز  کار   این  به من ولی -

 بیرون سکه ماهم این  حقوق اندازه به و کرد  جیبش تو رو دستش بیلینکی آقای
 .داد بهم و آورد

 . کنی  کار   جااین  نیست الزم دیگه! بگیر -

 . رفتم جااون از  ناراحتی با و گرفتم  رو هاسکه پس  بزنم حرفی تونستمنمی  منم

 جااون به وقتی. بود شهر  دروازه نزدیکای تقریباً  که  برادرم پادگان  سمت به رفتم
 چند به  دادن  آموزش  حال  در   برادرم.  برد  پیشش  رو  من   برادرم  افراد از   یکی  رسیدم
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 از  یکی از  رو پیراهنش. داد استراحت وقت دید، رو من  که همین  ولی بود نفر 
 :گفت  و اومد من  طرف به. پوشید و گرفت  افرادش

 داری؟  مشکلی بازم کنی؟ می کار چی جااین ! میرا -

 باشم؟  داشته مشکلی باید جااین  میام وقت هر  مگه رایان، -

 شده؟ چی بگو  حاال نمیای جااین  دلیلبی وقتهیچ تو -

 . شدم کار بی کار   از ...راستش خب، -

 کرده؟  اخراجت بیلینکی -

 .آره -

 .گذاشتیم  قرار  هم با اون و من  چی؟  واسه -

 .کرد  اخراج رو من  اونم و کردم  دیر  امروز  من  -

 گفت؟   هم یدیگه چیز  -

 .ناقص گفت   بهم فقط خب، -

 . کنممی درستش خودم نباش نگران میرا، خونه برو -

 زنی؟ نمی آسیبی بیلینکی به که  تو کنی؟   کار چی یخوامی -

 . نباش نگران نه، -

 زود  رایان. لرزید زمین  که  بود، بد قدر اون شد شنیده انفجار  یه  صدای موقع همون
 بدی  خیلی معنی این  بودن شده منفجر  دفاعی هایدیوار . رفت پادگان بیرون به

 !داشت

 رو من  دست بعد. قرمزه وضعیت که کرد اعالم و برگشت پادگان به زود رایان
 :گفت  و گرفت

 . نکن  توقف راه توی اصالً  خونه، برو زود -
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 .رسید سر  پدرم لحظه همون بود، شده سست پاهام و بودم کرده  وحشت منم

 خبره؟  چه جااین : پدرم

 .برگشتن  هاخوناشام : رایان

 . کنم  کار چی دونستمنمی و بود افتاده جونم به وحشت

 .خونه ببر  رو امیر ! رایان: پدرم

 . باشه: رایان

 نیم و دو طولی و و متر  دو ارتفاع به گرگی .  شد تبدیل بزرگ گرگی  به سریع رایان
 و شدم پیاده رایان از  رسیدیم وقتی رفتیم، خونه طرف به و شدم سوارش منم. متر

 :گفتم  و گذاشتم  رایان سر  روی رو دستم

 . باش خودت مراقب -

 . کرد  تایید و کرد  بسته و باز  بار  یه رو چشمش رایان

 هایشیشه از  یکی پدرم، صندوقچه توی از . کردم  قفل رو َدرها و خونه توی رفتم
 برداشتم  هم تیز  چوپ تیکه یه. خوردم و برداشتم شاهپسند ُگل  یعصاره  کوچیک

 دیگه  نبود  خبری  هیچ  ساعتی  چند.  شدم  پنهان  و  خونه  مخفی  زمین   زیر   توی  رفتم  و
 رو دهنم جلو. رسید گوش  به ترسناک صداهای  دفعه یه که  شدممی خسته داشتم
. شد خونه وارد نفر  یه حساس، لحظه همون. نیاد بیرون مگریه   صدای تا گرفتم
 کسی  و زدنمی  حرفی. شنیدممی رو پاهاش صدای من  ولی رفت می راه آروم آروم
 اون  .بود  صندوقچه  نزدیکای  بودم  جااون  من  که  یمخفی  زیرزمین   نبود،  باهاش  هم
 تونستممی بود مخفی در  روی پاهاش. کرد  باز  رو درش و اومد صندوقچه طرف به

 عجیب براش که چیزی تنها و صندوقچه توی گشتن  به کرد شروع. ببینمش
 توی که  باشه، رنگ آبی مواد یه درونش که  ایشیشه مثل که  گردنبندی  اومد،می

 .چیه اون دونستم نمی  دقیقاً  منم بود، شده پیچیده پارچه یه دور  صندوقچه
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  خونه  اطراف و بود ایستاده جا همون گذاشت،   جیبش توی  و  برداشت رو گردنبند
 از  که  شنیدم رو پاهاش صدای. رفت یدیگه کار   هیچ بدون بعد و کردمی نگاه رو

 .شد خارج خونه

 همون   و  صندوقچه  سراغ   رفتم  سریع  و  اومدم  بیرون  مخفیگاه  از   یدقیقه   چند  از   بعد
  افتادم   زمین   روی.  کوبید  دیوار   به  رو  سرم  و  گرفت  رو  من   سر   پشت  از   که  دبو  لحظه

 من طرف به که  دیدم رو بلندش مشکی هایپوتین  فقط تار  دیدهای همون با و
 .شدم بیهوش بعد و میان

 گیج  سرم  هنوز   و  کردمی  درد  حسابی  سرم.  بودم  حرکت  توی  انگار   شدم،  بیدار   وقتی
 هستم  قفسه  یه  تو   دیدم  که  کردم  نگاهی  اطراف  و  ر ود  به.  نداشتم  تعادل  و  رفتمی

  که  کسایی و بود گاری روی قفسه،. بودیم شده زندانی که دیگه نفر  چند همراه
.  بودن زن همه و من  از  تر بزرگ  یا بودن من  سال و سن  هم تقریباً  یا بودن جااین 
. بودن  نقره  جنس  از   قفسه  هایمیله  چون  زدنمی   دست  قفسه  هایمیله  به  کسهیچ
 بشه  تبدیل بخواد کسی  اگه که  اینه بود نقره از  قفسه این  هایمیله کهاین  دلیل
.  بودن دیده آسیب و زخمی همه بودن، من  دور  که  نفری چند. بینهمی آسیب زود
 خوناشام   کلی.  کردم  نگاه  قفسه  بیرون  به  اومد،  جاش  سر   درست  حواسم  و  حال  وقتی

 زدم هامیله به رو دستم. کشیدنمی هام اشاخون از  نفر  دو رو گاری  و بود دورمون
 که  داد دستور . شد من متوجه اونا از  یکی اما کنم  نگاه رو هاخوناشام  هایکفش   تا

 و خشم چشماش تو من  کرد نگاهی چشمام به هامیله پشت  از  بعد بایستن 
 :بیارن  بیرون تو اون از  رو من که  داد دستور . دیدممی زدگیشگفت

 .لنگهمی چیزی یه جااین  بیرون، بیارید رو دختره این  -

.  کوبید  اینقره   هایمیله  به  محکم  رو  من   مرد  اون  و  آوردن  بیرون  عصبانیت  با  رو  من 
 :گفت  و انداخت نگاهی هم  آسمون به بود، کرده  تعجب حسابی اون

 .تابهمی که  هم خورشید -

 : تگف  هاخوناشام بقیه به خطاب و آورد بیرون جیبش از  دستکش یه بعد

 . بیارید شاهپسند گل  یکم -
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 جلو و بود گرفته  دست شاهپسند گل یه دستکش یه با هاخوناشام بقیه از  یکی
 صورت  روی  رو  گل  اونم  و  داد  بود،  کوبیده  هامیله  به  رو  من   که  اونی  به  رو  ُگل.  اومد
 :گفت  بود گرفته  رو من  که  اونی. بودن شده گیج  همه گذاشت،  من 

 هستی؟  قبیله سه کدوم  از  هستی؟  چی دقیقاً  تو -

 .سومم قبیله از  من  -

 :گفت  و کوبید  محکم هامیله به دیگه بار  یه رو من 

 گی؟می دروغ چرا -

 :گفت  خودم قبیله افراد از  یکی لحظه همون

 .ناقصه یه اون -

 !شدم خار  بیشتر  دفعه هر  از 

 .نیستم دیگه کسهیچ مثل ناقصم، یه من اونه با حق -

 :گفت  و ردوآ  گردنم  نزدیک رو سرش

 ... خالص خون -

 :گفت  بلند  صدای با و بست طناب  با پشت از  محکم رو دستم دو هر  بعد

 .بریمشمی پیاده نیست، خطرناک یکی این  -

 دیگه . بودم شده خیره همشون کفش  به راه توی  همش کردیم،  حرکت دوباره بعد
 شهر   هاخوناشام   که  جایی  واقع  در .  میشد  سرد  داشت  هم  هوا  و  میشد  غروب  داشت

 .کوهستانیه  هوای منظورم بود؛  کوهستانی  جای بودن ساخته رو خودشون

 رفته  راه قدر اون منم . داد رو کمپ  زدن و توقف دستور  جلو از  نفر  یه لحظه همون
 و کردن درست آتیش کردن، توقف جاده کنار . افتادممی پا از  داشتم که بودم

  هنوز  من . کردن  جمع  آتیش  کنار   ور  خودم و هامشهری  هم  بگم بهتر  یا هازندانی 
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 که  مردی اون موقع همون که  گشتممی بود خونم توی که  کسی  اون دنبال داشتم
 :گفت  و نشست کنارم  آورد، بیرون قفس از  رو من   و بود کرده  شک بهم

؟  چی از  قضیه ببینم بگو کنیمی نگاه پاها همه به داری شدی بیدار  وقتی از  -  قرار 

 .دادم ادامه کارم  به و نزدم حرفی هیچ

 ما  پاهای به قدر اون  چرا بگو ولی ترسیمی  ما از  بگم  بهتره یا من  از  دونممی خب، -
 میشی؟ خیره

 .ندادم جوابی مرد به بازم ولی

 .نده جواب باشه -

 و زیبا واقعا کردم،  نگاهی قیافش به دیدم کفش  همون با رو نفر  یه لحظه همون
 :گفتم  دستم بغل مرد به. بود جذاب

 کیه؟  اون -

 :گفت  و زد لبخندی مرد

 .نمیده اهمیت بهت ولی جذابه واقعا اون -

 .گردممی دنبالش که  کسی    اون نیست، این  منظورم من  نه چی؟  -

 گشتی؟می اون دنبال چی واسه -

 . بگیرم پسش خواممی  برداشت پدرم صندوقچه از  چیزی یه اون -

 شده خیره پاهامون به که  بود ن همی خاطر به  شناختی کفشاش  با فقط رو اون تو -
 ! بودی

 :شدم خیره بهش متعجب زد که  حرفی با بعد

 !نبوده دلیلبی آورده رو تو اون اگه -

 چیه؟ منظورت -
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 یه  پس، آورده رو تو اگه و یارهنمی  خودش با رو کسی  سفرش تو وقتهیچ اون -
 .خوادمی ازت چیزی

 .شد نمایان امچهره  توی نگرانی و وحشت زد، اون که  حرفی این  با شد گرفته  حالم

*** 

 شهری هم   که  دیدم  و  شدم  بلند  زد  بهم  نفر   یه  دفعه  یه  که  بودم  خواب  بود،  شب  نیمه
 : نوشت دست با زمین  روی بود کرده  بیدار  رو من  که  اونا از  یکی هستن؛ هام

  برسه  هاشهرخوناشام  به پامون اگه کنیم  فرار  کنیممی سعی داریم باش، ساکت -
 . بشیم بخش  باید شمال، سمت به برو تو. یممیرمی

 که   اونی دنبال داشتم بازم. نشستم ساکت بقیه کنار   و شدم بلند دادم، تکون سری
  برداشت  رو گردنبند  اون پدرم صندوقچه از  که  همونی گشتم،می بود گرفته  رو من 
 : نوشت زمین  روی هامشهری هم از  یکی. نبود جمع توی اون اما

 . بگیریم سرعت بتونیم تا مبشی  تبدیل باید -

 :نوشتم زمین  روی

 کنم؟   کار چی باید بشم، تبدیل تونمنمی من ولی -

 :نوشت  خاک روی بازم

 بعد  و  کنی  صبر   لحظه  چند  باید  تو  و  کنیممی   فرار   غرب  و  شرق  جنوب،  سمت  از   ما  -
  بیاری،  کمک  تونیمی  تو افتادیم گیر   ما باز  اگه طوریاین . کنی  فرار  شمال سمت به

 .نمیدن اهمیتی تو به زیاد اونا چون

  بهم  خوناشام مرد اون که  حرفی با مخصوصاً  نبودم، موافق نقشه این  با اصال من 
 هاخوناشام  و کردن  فرار  و شدن گرگ  به  تبدیل همه. کردن  شروع  اونا باالخره زد،
 منم و نبود من  به حواسش کسی.  رفتن  دنبالشون بودن، شده شونمتوجه که  هم
 زور  به و شدم خسته نکردم، توقف هم لحظه یه و دویدم شمال طرف به سرعت با

 رو   سرم  پشت  وقتی  اما  کنم  تازه  نفسی  تا  ایستادم  درخت  یه  کنار .  کشیدممی  نفس
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 بازم ولی کردم  وحشت دیدم بود برداشته رو گردنبند  که  مردی همون کردم،  نگاه
 جاهمون  اون دمدی کردم  نگاه  رو سرم پشت وقتی. کردن فرار  به کردم شروع

 خوردم  زمین   و  کرد  گیر   سنگ  یه  پشت  پام   لحظه  همون.  شده  خیره  من   به  و  ایستاده
 رو  خودش ثانیه یه سر  خوناشام اون. شد  زخمی پیشونیم خورد سنگ یه به سرم و
. قبل جای به برد خودش با رو من  بعد کرد  بلندم و گرفت  رو دستم رسوند، من  به

 رو من  اون و بودن انداخته قفس داخل رو امهی شهر هم بودن؛  افتاده گیر   همه
 . انداخت آتیش کنار 

 : گفت  بود کرده  شک بهم که  مردی اون

 . کنمنمی رحم کدومتون  هیچ به کشیده،  کی  رو فرار  نقشه که  نگید اگه -

 از  نفر  چند. بودم افتاده زمین  روی زخمی  پیشونی با منم بودن ترسیده همه
 همون   که  بودن  کشیدن  زجر   حال  در   و  بودن  شده  حمجرو  گرگینه  گاز   با  هاخوناشام 
  گاز   که  کسایی  هایقلب   تمام  بود،  برداشته  رو  گردنبند  اون  پدرم  صندوقچه  از   مردی
 !بود وحشیانه واقعا این . کشید  بیرون سینه از  رو بودن شده گرفته

 :گفت  نمیده جواب کسی  دید  بود کرده  شک بهم که  مردی اون کهوقتی

 بود؟  کی  کار   نقشه این  نیست؟  کسی  پس خب -

 :داد جواب کرد،  بیدار  خواب از  رو من  که  کسی  همون

 . بود ناقص دختره اون نقشه -

 :گفتم  ترسیده حسابی منم

 !بود خودشون کار ...نهنهنه -

 :کرد  نگاه بهم و بود کرده  شک بهم که  مردی همون

 .باشی  دختری همچین  خوردنمی  بهت اصالً  -

 !کنید  باور  رو حرفم لطفا نبوده، من  کار   کنید  ور با نبود من  کار ...نهنه -

 . بدی فریب رو ما تونینمی  ولی داری زیبایی ظاهر  تو دونی،می -
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 :گفت  بلند و شد بلند بعد

 تصمیم  هاگرگینه این  استراحت واسه کردن توقف دیم،می ادامه راهمون به -
 .اشتباست

 از  که  کسی  اون ولی یرهگب گاز   رو من  خواستمی و کرد  بلند زمین  رو از  رو من 
  تو  بقیه کنار   رو من  و گرفت  رو جلوش بود، برداشته رو گردنبند  پدرم صندوقچه

 . کردیم  حرکت  بعدش انداخت قفسه

 که  شهر  از . سرد کمی هوا و بود کامل ماه ها،خوناشام  شهر  به رسیدیم باالخره
  برام   دیدم  که  چیزی  البته  رسیدیم  هاخوناشام   منطقه  این   پادشاهی  قصر   به  گذشتیم
 قیافه  ولی بودن کرده  درست کوه  داخل رو خودشون قصر  اونا. بود عجیب خیلی
 قصر  ذهنم تو همیشه. بود رویایی قصر  یه خورد،نمی  بدی جای به اصال قصر 

 هیچ  به  حکومت  ساخت  نظر   از   اونا  انگار   ولی   کردممی   تصور   ترسناک  رو  هاخوناشام 
 بردن،  قصر  بزرگ سالن  به رو ما شدیم، قصر  وارد وقتی. نیستن  وحشتناک عنوان
  شده   درست  طال  و  نقره  از (  پادشاهی   صندلی)   پادشاه  تخت.  زیبا  و  بزرگ  بسیار   سالنی
 دیگه  تخت  دو.  بود  نشسته  خودش  تخت  روی  پادشاه  کنارش،  دیگه  تخت  دو  و  بود
 پادشاه  پسر  انگار  که  بود نشسته نفر  یه  راست  سمت. بودن شده ساخته نقره از  هم
 :گفت  پادشاه جایگاه، در  رسیدن از  بعد. بود خالی چپ  سمت تخت ولی بود

 .بوده اینا از  بیشتر  امیدم -

  چپ  سمت تخت روی  و رفت بود، برداشته رو صندوقچه توی گردنبند  که  کسی
 :گفت  بود  کرده  شک بهم که  مردی. پس پادشاهه  پسر  هم اون نشست،

  که   سربازانی  تعداد.  شهر  توی  هم  و  خوردیم  مشکل   به  راه  توی  هم  سرورم  متأسفم  -
 .برگشتیم نفر  بیست با االن ولی بود نفر  پنج و سی بردیم، خود با

 چرا؟  وقتاون -

 :گفت  باشه، فرمانده اومدمی  بهش که  مرد

 . دادیم دست از  رو نفر  پنج راه در  و دادیم دست از  رو نفر  ده شهر  در  -
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 د؟ دادی دست از  افراد چرا راه توی بپرسم میشه: پادشاه

 .گرفتن   گاز   رو نفر  پنج و شدن تبدیل هازن همین : مرد

  بعد   تا  بکشن   زجر   روز   چند  باید  باشن   گرفته  گاز   اگه  حتی  هستن؟   کجا  پس:  پادشاه
 . بمیرند

 .کشید  بیرون سینه از  رو همه قلب ایوان جناب! سرورم: مرد

  اسمش  کرد  هوشبی  رو من  و زد دیوار  به رو سرم که  کسی  ایوانه، اسمش پس
 تخت  روی از  پادشاه. زنهنمی  حرفی و مغروره خودش به واقعا اون. ستن واای

 کنان گریه  و زدهوحشت  همه بکشن، رو همه که  داد دستور  و شد بلند پادشاهی
 جیغ  و  کردممی  نگاه  بقیه  شدن  کشته  به.  نمیومد  باال  نفسم  منم  و  کردنمی  التماس

 بستم رو چشمام. کرد می نگاه ن م به داشت اونم و کردم  نگاه ایوان به. کشیدممی
  جلوم  نفر  یه بستم رو چشمام  که  همین  اما ببینم رو یدیگه هایصحنه نتونم تا

 به. بود نشسته من  روی در  رو درست ایوان کردم،  باز  رو چشمام بازم و شد ظاهر 
 : گفت  پدرش.  کرد  نگاهی  پدرش  به  و  شد  بلند.  بودم  شده  خیره  رنگش  قرمز   چشمای

 همونه؟  این  مطمئنی -

 : گفت  پدرش ولی نگفت چیزی ایوان

 . ببریش بعد تونیمی باشه -

 لرزید،می پاهام و دست. شدن کشته  همه دیدم کردم  نگاهی که  اطرافم و دور  به
 : گفت  پادشاه

 میگم؟  درست باشه، میرا باید تو اسم -

 .دادم تکون سری فقط بزنم حرف تونستمنمی و بود اومده بند زبونم

 . باشه رایان  باید برادرت اسم و ریک رتدپ اسم: پادشاه

 : گفتم  گریه  و بغض با

 . نکردم کاری  من  برم، بزارید لطفا خواید؟ می چی ازم شما -
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 ی قیافه  داری، هاگرگینه   از  رو َترست و داری هاخوناشام  مثل ایزیبایی  تو: پادشاه
 . داری پدرت به کمی  خیلی

 خواید؟ می چی ازم شما: من 

 . بگو بهش رو چیز  همه شد بهتر  حالش وقتی و ببر  خودت  با نویا! ایوان: پادشاه

 . برد خودش با و کرد  بلند رو من  و داد تکون سری ایوان

 هایمقام. بود بزرگی خیلی یخونه بود، بزرگ خیلی درخت یه باالی ایوان خونه
 .داشتن  شهر  تو هاییخونه همچین  بودن، قصر  دربار  داخل که  باال

. کشید  باال رو طنابی هایپله بعد و رفتم باهاش منم و رفت باال هپل راه یه از  ایوان
  که  بود بزرگ قدر اون خونه شدم؛ بزرگ سالن  یه وارد انگار  شدم، که خونه وارد
 من .  کرد  همراهی  اتاق  یه  به  و  برد  باال  طبقه  به  رو  من   ایوان.  کنم  تصور   تونستمنمی 
 .دیدم رنگی سفید نفره دو تخت در  الی همون از  بشم اتاق اون وارد نبودم حاضر 

 . نمیرم تو اون من  -

 چرا؟  بپرسم میشه -

 و قیافه که طوریهمون غرور  ُپر  و مردونه صدای داشت، قشنگی صدای ایوان
 . داشت زیبا ظاهری

 یاری؟ نمی  سرم بالیی تو بدونم کجا  از  -

 هم  یلحظه اگه! میرا کن   بیارم؟گوش سرت  بالیی قراره کردی  فکر ! چته بگو پس -
 .ذاشتمنمی اتنگه جااین  بود، خودم دست

 جام؟ این  چرا پس -

 . میگم بهت شد بهتر  حالت وقتی -

 :گفت  ببنده رو در  کهاین  از  قبل ایوان رفتم، اتاق به ناچار 

 .میشه چی تکلیفت ببینم تا بمونی جااین  باید وقت چند واسه فعال -
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  تخت  روی کنم توجه یچیز به کهاین  بدون خستگی از  منم  بست رو در  بعد
 .خوابیدم

 تخت   روی  از .  شد  صبح  کی  و  برد  خوابم  کی  نفهمیدم  اصال  بود  صبح  شدم  بیدار   وقتی
 ایوان   همراه.  شد  اتاق   وارد  و  زد  در   ایوان  بالفاصله  ایستادم  پنجره  کنار   و  اومدم  پایین 

 . بود لباس دست یه

 . کنم  بیدارت اومدم بخیر  صبح -

 قرمز  چشماش بودم، قصر  توی وقتی دیدم عجیبی ز چی کردم،  نگاه ایوان به وقتی
 روی به و نداشت اهمیتی برام چون. اومده در  سبز  رنگ به چشماش االن ولی بود

 . نیاوردم خودم

 داشتی؟ نگه جااین  رو من  هنوز  چی واسه -

 :گفت  و کشید  کالفه  آهی ایوان

 .باشه خوب حالت که  میگم بهت رو چیز  همه وقتی! میرا کن   گوش  -

 .خوبه حالم ن م -

 : گفت  و گذاشت  تخت روی رو بود دستش توی که  لباسی ایوان

 .پایین  بیا دیگه دقیقه ده! بپوشش -

 لباسی  برداشتم، رو اون و رفتم لباس سمت. رفت یدیگه حرف هیچ بدون بعد و
 مردا   حسابی  ولی  بود  قشنگی  و  بلند  لباس.  داشت  مشکی  کمربندی  که  قرمز   و  سفید
 با میز  سر  ایوان رفتم، پایین  طبقه به و پوشیدمش. نداختامی خودش دام به رو
  صبحونه  نشستم،می باید من  که  بود ایصندلی مقابلش. بود نشسته خون جام یه

 : گفت  دید، لباس توی رو من  وقتی یوان. بود گوشت

 .اندازته  که  خوبه شدی، قشنگ خیلی لباس این  تو -

 :گفتم  بشینم، کهاین  از  قبل

 خواین؟می چی من  از  دقیقاً  شما -



                  
 

 

 رمان یک انجمن کاربران  کارگروهی( |  اول جلد) دورگه یک پایان رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir        کنید  رمان مراجعهبرای دانلود رمان بیشتر به یک 

 

19 

 

 . فهمیمی وقتش به! میرا کن   بس -

 .خوایمی چی ازم بگو بهم چی؟ که  خونه این  تو  آوردی جهتبی رو من  تو! نه -

 . بگو بهم کنی  تمومش خواینمی اگه -

 .دارمنمی  بر  کاری  هیچ از  دست خبره، چه جااین  نگی بهم وقتی تا! خوامنمی نه -

 محکم رو من خوناشامی سرعت با و گذاشت  میز  یور  محکم رو خونش جام ایوان
 .شدممی خفه داشتم وضوح  به. گرفت  رو گردنم  و کوبید  دیوار  به

 :گفت  عصبانیت با

  بهت  چیزی دیگه بار  یه اگه میری راه اعصابم  رو زیادی تو میرا، کن   گوش  خوب -
 .تو و دونممی من  نکردی گوش  و گفتم

 :تمفگ  و افتادم زمین  روی کرد،  ولم بعد

 خواین؟ می چی من  از  شما -

 : گفت  کالفه  و نشست میز  سر  باز  ایوان

 .فهمیمی وقتش به -

 موهای  با دختر  یه. شد خونه وارد نفر  یه لحظه همون زد،می موج دلم تو نگرانی
 توجهی   هیچ  بدون  دختر   اون.  شدم  بلند  زرشکی،  هایب**ل  و  آبی  چشمایی  و  مشکی

 :گفت  و سیدوب گونشو  رفت، ایوان پیش من، به

 .هستی عصبی معلومه -

 . خوبم: ایوان

 :گفت  و دید رو من  دفعه یه

 کیه؟  دیگه این  -

 :گفت  و گذاشت  میز  روی رو پاش کشید  عقب رو صندلیش ایوان
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 .شو آشنا میرا با -

 :گفت  و کرد  من  به نگاهی تعجب با اون

 !شده بزرگ چقدر  میراست؟  این  جدی -

 .گذشته  سال دو و بیست : ایوان

 . رفت باال طبقه به و زد بهم  لبخندی دختر  نوا

ت  این  از  همسرت جا؟ این  آوردی رو من  چرا -  . نمیاد خوشش کار 

 .خندید و کرد  من  به نگاهی ایوان

 . الکساست اسمش خواهرمه اون نیست، زنم اون -

 !چی؟  -

 و تفاوتبی  اینجوری چرا پس خواهرشه، اون اگه. بودم شده خشک جام سر  کالً 
 کرد؟   ار رفت عجیب

 . کردی  تعجب دونممی -

 . بگم چی دونمنمی -

 نه؟  یا بخوری صبحونه خوایمی حاال -

 .خوردم رو غذام و نشستم میز  سر 

*** 

  ایوان . خوندممی رو بود داده بهم ایوان که  کتاب  یه و بودم نشسته  کاناپه  یه روی
 دونهمی  خدا  د،کر می  نگاه  مردم  به  و  بود  ایستاده  بالکن   داخل  نوشیدنی  لیوان  یه  با

 :گفت  و اومد پایین  باال، طبقه از  ساعت چند از  بعد الکسا. کنهمی فکر  چی به داره

 کجاست؟   ایوان! میرا هی -

 .بالکن  توی بیرون، -
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 : گفتم  بره، خواستمی که  همین  الکسا

 کنی؟   صبر  لحظه یه میشه -

 :گفت  و نشست کنارم  الکسا

 شده؟ چی -

 !جا؟ این  آورده رو من  چرا -

 ...اون خب -

 :گفت  و کرد  قطع رو الکسا حرف و تو اومد ایوان بالفاصله

 .زوده حقیقت گفتن   واسه هنوز  -

 بگی؟  بهش باید کنینمی فکر ! واقعا؟ : الکسا

 .نرسیده وقتش هنوز : ایوان

 :گفت  و کشید  آهی و شد بلند الکسا

 !ایوان تو دست از  -

*** 

  این   تو  همش  زد،می  چشمک  م هب   آسمون  توی  درخشان  و  کامل  ماه  و  بود  شده  شب
. شده تنگ براشون خیلی دلم کنن؟ می کار چی و کجان  برادرم و پدر  االن که  فکرم
 بیرون پنجره از  و کردم   متصل هم به لحاف چندین  گذشت،  که  شب از  ساعتی چند

 ای چاره  اما  بیوفته  زمین   روی  لحاف  یلبه  تا  خواستمی   زیادی  فاصله  هنوز .  انداختم
  فکر  اما رسوندم لحاف انتهای به رو خودم و شدم آویزون لحاف از  آرومآروم . نبود
 و  کردم  رها رو خودم ناچار  خواستممی زمین  به رسیدن تا دیگه متر  سه هنوز  کنم
. کرد  پیدا خراش دستم و کرد  خونریزی  باز  سرم قبلی زخم جای. افتادم زمین  روی
 به جنگل سمت از . کردم  پیدا رو شهر  از  خروج راه سریع و شدم بلند زمین  روی از 

 که  بودم شده خسته قدر اون . نکردم توقف راه توی هم لحظه یه حتی رفتم، شمال
 . کنم  تازه نفسی فقط که  نشستم درخت یه کنار   برم، راه تونستمنمی دیگه
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  نبود  پدرم و برادرم صدای. خورد گوشم  به آشنایی صدای گذشت  که  ایدقیقه چند
  جنگل  نزدیک خاکی جاده به نگاهی هادرخت  پشت از . خواهرش و ایوان صدای یا

 آخه شد؟ نمی  پیدا من  واسه بدتر  این  از  موقعیت بودن، هادراکوال هااون. انداختم
  در  آشنا دوست یه  تماشا یدقیقه چند از  بعد اما بیفتم؟  دردسر  تو قدر این  باید چرا
 اون .  شناختمشمی  پیش  سال  چند  از   بود؛  لیام  اون  اسم  دیدم،  دراکوال  همه  این   بین 
 ظاهری  نظر  از . اومدمی  دیدنمون به بار   یک ماه یک هر  خانوادم، و من  دیدن واسه
 و کشیده  هاییچشم . داشت کوتاه  و سفید موهای با هیکلی و بلند قدی که  هم

 روی که  خونی  هایرگ  چشمش زیر  دراکوالها تمام  برخالف و داشت رنگی سفید
. بود  مغرور   شدت  به  و  داشت  پریده  رنگ  پوستی  اون  .نداشت  باشه،  نمایان  پوستش
 از  یکی که بودم نزده حرف هنوز  رفتم جلو جاست،این  اونم که شدم خوشحال
 : گفت  دراکوالها

 .شد پیدا غذا داشتم انتظار  که  اون از  زودتر  امشب انگار  -

 :گفت  دید، رو من  وقتی و کرد  نگاهی لیام

 !میرا؟  -

 !کن   کمکم  لیام -

 و سر  خراش و زخم دیدن با اومد، من  طرف به و زد کنار   رو دراکوال نوا زود لیام
 :گفت  نگرانی با دستم،

 خوبه؟  حالت اومده؟  سرت بالیی چه میرا -

 :گفتم  ترسیده و خسته منم

 ! کن   کمک  بهم  خونه، ببر  رو من  -

 شده؟ چی بگو باش آروم! هی هی -

 !خونه ببر  رو من  فقط -
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 بقیه به بعد و گذاشت  زخمم روی و آورد  رونیب کتش  جیب از  دستمال یه لیام
 :گفت

 . گردمبرمی خورشید طلوع از  قبل تا برم، باید من  بدین  ادامه راهتون به شما -

 به وقتی. برد هاگرگینه شهر  سمت به رو من  لیام و رفتن  دیگه دراکوالهای
 خونه  به  رو  خودم  نزد،  حرف  هم  کلمه  یه  حتی  و  رفت  لیام  رسیدیم،  شهر   هایدروازه
 بغلم  محکم دید رو من  وقتی و کرد  باز  رو در  ناراحتی با برادرم. زدم در  و رسوندم

 . کرد

 !میرا من  خدای اوه: رایان

 :زد داد پدرم به خطاب بلند بعد

 !برگشته میرا پدر  -

 :گفت  و داد  فشار  بغلش تو محکم رو من  و اومد پایین  باال، طبقه از  زود پدرم

 ی؟ بود کجا  بگو! میرا دخترم -

 .برد رو من  اون متأسفم -

 برد؟  رو تو کی  کی؟ :  پدرم

 . خوناشامه یه اون بود، ایوان اسمش -

 تعجب  با رفت صندوقچه سمت به سرعت با و کرد  نگاهی رایان به نگرانی با پدرم
 :پرسیدم رایان از 

 چیه؟ پدر  مشکل -

 .نداد بهم جوابی و بود نگران انگار  هم رایان

 !شدین؟  عجیب ر قداین  شما چرا! رایان -

 بود  شده چیزی متوجه انگار  رایان. اومد پایین  باال، طبقه از  ناامیدی با و آروم پدرم
 :گفت  پدرم به خطاب و
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 . تونیمنمی ما -

 : گفت  ناامیدانه پدرم

 . مجبوریم ما -

 :گفت  عصبانی و جدی خیلی رایان

 !پدر دونیمی خودت بزنم حرفی نیستم حاضر  من  -

 . کنم  کار چی  باید دونستمنمی نگرانی از  و بودم شده گیج  حسابی

 چرا کنید؟ می صحبت عجیب قدر این  چرا زنید؟ می  حرف چی مورد در  دارین  شما -
 چی؟ واسه! ها؟  کنید؟ می بدتر  رو دلم داغ

 ...کن   گوش  عزیزم،! میرا: پدرم

 من  خدای  اوه  کردم،  باز   رو  در   من   گذاشت  ناتموم  رو  پدرم  حرف  خونه  در   صدای  اما
 !ایوان جز  نبود کسی  در  پشت اینجاست؟  چرا اون چرا؟  آخه! ممکنه غیر 

 باز  رو در  و گذاشت  در  الی رو پاش ولی بستم رو در  محکم زدهوحشت  و ترسیده
 از  اما بود لبش روی لبخندی بست سرش پشت رو در  و خونه داخل اومد و کرد

  اصال ایوان دیدن از  رایان و پدرم. داشت وجود عصبانیت از  شدیدی  حرارت داخل
 . بودن نکرده تعجب

 خوای؟ می چی من  از ...تو...تو -

 نگاهی رایان و پدرم به. کرد  سالم رایان و پدرم به لبخند با فقط و نداد جوابی بهم
  نگاهی   با  شده،  مشت  هاییدست   با  و  بودن  عصبانی  هم  و  ناراحت  هم  دو  هر   کردم

 .بودن خیره ایوان به نفرت پر 

 . کردی  بزرگ نشدنی تسلیم و شجاع دختر  خوب! ریک نشدم دلسرد ازت: ایوان

 خوای؟ می چی: پدرم

 .گذاشتم  امانت به پیشت هاسال که  چیزی: ایوان
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 . بدیم بهت رو میرا تونیمنمی ما متاسفانه: رایان

 نمیگه؟  چیزی من  به کسی  چرا خبره؟  چه جااین ! چی؟  -

 : گفت  و نشست کاناپه  روی ایوان

 .کنی  آشکار  میرا برای رو حقایق که  وقتشه حاال -

 :گفتم  خسته

 کنید؟ می مخفی ازم رو چی دارید -

 . نبودن زدن حرف به حاضر  برادرم و پدرم

 ... میگم خودم پس. زدممی حدس: ایوان

 :گفتم  و کردم  نگاه ایوان به

 خبره؟  چه جااین  بگو -

 :گفت  نرمی با و شد بلند ایوان

 یه نقش تو واقع در  برسونم یبیسآ  بهت یا کنم  اذیتت نیومدم من میرا کن   گوش  -
 .هستی ریک و من  بین  داد قرار 

 دادی؟  قرار  چه داد؟  قرار  -

 مردمانی  دهکده  اون  رفتم،  دهکده  یه  به  کوتاه  سفر   یه  برای  من   پیش  هاسال:  ایوان
. داشتن   جدا  ایقبیله  خودشون  واسه  و  نبودن  قبایل  از   یک  هیچ  از   یعنی  بودن  تو  مثل
 شدم،  دهکده  این   وارد  ناشناس   صورت  به  من   داشتن،  وحشت  اصلی  قبیله  سه  از   اونا
 جریان و برد اشخونه به خودش با رو من . خوناشامم یه من  که  فهمید زن یه ولی

 ولی بارداره االن و دراکوالست یه شوهرش که  گفت  و کرد  تعریف برام رو خودش
 .کرده  ترک رو اون شوهرش

 داره؟ ربطی چه من  به اینا -
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 زن اون دیدن برای ماه چند از  بعد رفتم دهکده از  که  وقتی باش، ور بص لطفا: ایوان
 رفتم  عجله با بود، شهر  اون مردم هایجنازه دیدم، شهر  از  که  چیزی تنها اما رفتم
 چون. بود گرفته بغل تو رو اشبچه و بود کرده زایمان تازه اون. زن اون خونه

  های نفس آخرین  شتاد و بود شده ضعیف اون بوده متفاوت ژنی با شوهرش
  چون   کنم  مراقبت  خوب  ازش  که  گفت  و  داد  من   دست  رو  بچه  کشید،می  رو  عمرش
 .متفاوته خیلی بچه اون

 :گفت  درد از  دلی با دفعه یه پدرم

 !میرا بودی تو بچه اون -

 :گفتم  بود، شده اشک از  ُپر  چشمام که  من 

 !نداره حقیقت اینا از  کدوم  هیچ نداره، حقیقت این  -

 من . بردم خودم با رو تو و گرفتم  رو گردنبندی   مادرت از  من  داره، حقیقت :ایوان
  تونم می  چطوری  که  بودم  فکر   این   تو  همش.  کنم  مراقبت  بچه  یه  از   تونستمنمی  که
 .شدم  آشنا ریک با راه، توی که  کنم  مراقبت ازت

 یالهمعام  یه  بودم  مجبور   ولی  کنم  قبول  خوندگیفرزند  به  رو  تو  شدم  حاضر   من :  پدرم
 . کنم  قبول رو

 خودم  پیش رو تو سالگی دو و بیست  سن  توی من  که  بود این  ما داد قرار : ایوان
 . کنم  بزرگی لطف ریک خانواده به روزی تو از  نگهداری مقابل در  و برگردونم

 . کردم  دیر  زنم به رسوندنش برای من  که  بود دارویی کمک،  اون و: پدرم

 . برگردونم رو تو باید من  تویی، فقط ماینجا من  کهاین  دلیل میرا: ایوان

 بیام؟  باهات که  خوایمی من  از  تو پس -

  بود،  در  پشت لیام. کرد  باز  رو در  رایان و اومد در  صدا به خونه  در  لحظه همون
 : گفت  افتاد ایوان به چشمش که  همین  اما تو بیاد که  کرد   دعوتش هم رایان

 کنه؟ می کار چی جااین  عوضی  خوناشام این  -
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 کردی؟   فکری همچین  خودت مورد در  حاال تا: نواای

  تختم   روی.  بستم  رو  در   و  اتاقم  توی  رفتم  بودم،  شده  آزرده  و  خسته  حسابی  که  من 
 از  برادرم و گذشت  ساعتی چند کردم،  فکر  زدن بهم که  حرفایی به و کشیدم  دراز 

 : گفت  اتاقم در  پشت

 تو؟  بیام تونم می خواهر  میرا، -

 : گفتم  یختم،رمی اشک جااین  که  منم

 . باشم تنها خواممی! برو لطفا -

 :گفت  و در  پشت اومد لیام دقیقه چند از  بعد

 . کنم  کمکت  تونممی من  تو، بیام بزار  میرا -

 ...برو جااین  از . باشم تنها بزار  لیام -

 عصبانیت  با  منم  شد  اتاقم  وارد  و  کرد  باز   رو  در   نفر   یه  که  بود  نگذشته  دقیقه  دو  هنوز 
 :گفتم  و  برگشتم امتم چه هر 

 !باشم؟  تنها خواممی نگفتم مگه -

 :گفتم  و آوردم پایین  رو صدام و خوردم  جا ایوان دیدن با اما

 خوای؟می چی -

 :گفت  و داد تکیه اتاق در  به جاهمون  ایوان

 که  اینه اولت انتخاب کنی؛  فرار  ازشون تونینمی که  داری انتخاب دوتا جااین  تو -
  تونی می یا ببینی رو رایان و ریک نتونی وقتهیچ  تا ببرم زور  به رو تو تونممی من 

 به بار  چند ماهی یک هر  تونیمی طوریاین  و بیای من با و بگیری تصمیم خودت
 .بزنی سر  جااین 

 دارم؟  هم ایدیگه انتخاب -
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  تصمیم  تا میدم وقت بهت دقیقه چند فقط برگردم زود باید من ! نه متاسفانه -
 .پایین  بیا و کن  جمع الزمته چی هر  کردی،  انتخاب رو  دوم هینگز  اگه بگیری

 ولی باشم اون پیش خواستنمی دلم کردم؟ می کار چی باید واقعا من  رفت، بعد و
  نیازم   مورد  وسایل.  برم  باهاش  که  شدم  حاضر   گرفتم  رو  خودم  تصمیم.  ندارم  ایچاره
 کاناپه  روی لیام و نیارا پدرم،. رفتم پایین  طبقه به و گذاشتم  کیف  یه داخل رو

 طرف  به و شد بلند سریع لیام. بود ایستاده پنجره روی به رو  ایوان و بودن نشسته
 :گفت  و اومد من 

 بری؟  باهاش خوایمی واقعا کنی؟ می کار چی داری -

 لیام،   دارم  دوستت  واقعا  من .  مجبورم  ببینم  رو  همه  دوباره  خواممی  اگه  مجبورم،  -
 .ننوشت  ما برای ور  سرنوشت این  زمان اما

  ایوان  سمت  به ور شعله خشمی با باشم، باهاش  تونمنمی  دیگه فهمید کهاین  از  لیام
 . گرفت  رو اشیقه و برد هجوم

 .رسیممی بهم باالخره: لیام

 :گفت  و زد لبخندی ایوان

 . رسیممی که  باش مطمئن  -

 :گفت  و کرد  نگاهی من  به و کرد  آزاد اشیقه از  رو لیام دست بعد

 . بریم که  وقتشه -

  خداحافظی   ازشون  و  کردم  بغل  رو  اونا  دوی  هر   من  و  اومدن  طرفم  به  رایان  و  پدرم
 .شدم همراه ایوان با و کردم

 رو بود برداشته پدرم  صندوقچه از  که  رو  گردنبندی  راه توی افتادم،  راه به ایوان با
 . داد بهم

 . بخونیش تونیمی تو فقط که  گفت  و داد بهم رو این  مادرت -

 : گفتم  و گرفتم  رو گردنبند  تعجب با
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 .داخلشه رنگ آبی مایع یه فقط نیست؛ داخلش چیزی که  این  -

 . بود ساحره یه تو مادر  ولی بگم بقیه جلو خواستمنمی رو این  -

 . ستبچگانه  داستان مشت یه فقط اینا کردممی فکر  ساحره؟  -

 اون اصلی، قبیله سه خاطر به ولی داشت وجود هم چهارمی قبیله قبالً  واقع در  -
 . کردن  مخفی رو خودشون مکان ولی باشه هنوز  هم شاید. رفت بین  از  قبیله

 خونه   به  ساعت  چند  از   بعد!  کردم  تعجب  زنم،می   حرف  باهاش  راحت  دارم  کهاین   از 
.  برسیم زودتر  ساعت چند که  شد باعث این  و زدیم  میانبر  راه، توی. رسیدیم ایوان
 : گفت  و نشست کاناپه  روی ایوان شدم، خونه وارد و رفتم باال درخت از  وقتی

 .بدونی باید رو قوانین  تا چند پس بمونی جااین  که  قراره تو -

 باشه؟  داشته قانون باید جااین  در  موندنم چرا آخه

 قانون؟  چرا -

 باشی؟   داشته  قانون  تا  چند  نباید  نظرت  به  هستی،  هاخوناشام   شهر   در   انسان  یه  تو  -

 : گفتم  و کردم  فکر  یکم

 کنم؟   رعایت باید قوانینی چه -

 خونه  توی دوم. میشه تموم ضررت به چون کنی  فرار  ازم نکنی سعی کهاین  اول -
  باید  نبود الکسا اگه و بمونی الکسا پیش باید رفتم بیرون من  اگه و مونینمی  تنها
  رین تمهم  که  سوم. بیای باید کنم،می کار چی  یا میرم کجا  نیست مهم و بیای من  با

 .ضررته به بازم چون نکنی زخمی رو خودت کن   سعی هست، قانون

 !قبوله -

 یه. برگشت دقیقه چند از  بعد و رفت باال طبقه به و شد بلند کاناپه  روی از  ایوان
 . نشست کاناپه  روی دوباره و داد من  به رو بود همراهش که  کمری  کیف

 چیه؟ این  -
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 . ضروریه تو واسه هست داخلش که  وسایلی کن،  بازش -

 .تیز  چوب  یه  همراه  به  بود  کیف  توی  کوچیک  یشیشه  چندین   کردم،  باز   رو  کیف  در 

 چیه؟ واسه اینا -

 کنی؟ می فکر  چی خودت -

 میدی؟ من  به رو اینا چرا که  اینه  منظورم -

  همراهت  باید ریممی بیرون جااین  از  وقتی. ستضروری  مواقع برای فقط اینا -
 . بخوری باید همیشه کهاین  سهوا عصاره همه اون و باشه

 ترسی؟ نمی کنم،  استفاده خودت علیه اینا از  کهاین  از  -

 :گفت  و زد پوزخندی ایوان

  پشیمون  کارت  از  کنی،  رو کار   این  اگه چون کنینمی  کاری  همچین  باش مطمئن  -
 .میشی

 و   دادم  نشون  ایوان  به  رو  کارت  دیدم،  کارت  یه  که  کردم  نگاه دوباره  رو  کیف  داخل
 :گفتم

 چیه؟ واسه این  -

 هاخوناشام  ما.  خوناشامه  هر   غذای  واسه  کارت  این   بود،  رفته  یادم  رو  یکی  این !  اوه  -
 خون و غذا خوردن از  هاخوناشام  چون داریم، غذا و خون بانک  نام به جایی یه

 به همه تا کرده  اندازی راه غذا و خون بانک  منطقه هر  در  حکومت ندارن، سیرابی
 خوناشام،  یه به روز  هر . ببریم خودمون با رو کارت  این  باید البته کنن   هتغذی اندازه

  هم  غذا و میدن خون بهمون  لیوان تا سه  فقط  اندازه گفت  میشه که  میدن خون یه
 .میدن بهمون روز  یک اندازه به

 !هست؟  نیست؟  انسان خون که  هاخون این  -
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 باشه،  داشته ساننا خون خوادمی که  کسی  پس داره ارزش خیلی انسان خون -
 بشه دار سهم  انسان خون لیوان دو اندازه به فقط تا بگذره غذا سهم روز  سه از  باید

 . ستجنگل  هایحیوون خون این  همین  بخاطر 

 میارن؟  کجا  از  خون همه این  آخه بود عجیب واسم چیزی یه جااین 

  آوری جمع خون قدر این  روز  هر  که نیستن  زیاد قدر اون که جنگل هایحیوون -
 یارید؟ می  کجا  از  خون همه این  پس کنیدمی

 درباره . هستیم باهوش بسیار  مردمانی هاخوناشام  ما کردی  اشاره خوبی نکته به -
.  دادیم  قرار   خودمون  حاکمیت  تحت  رو  هاگرگینه  دهکده  چندین   ما  بگم  تونممی  این 
 بقیه و ما مال خونش میشه کشته  دهکده در  که  حیوانی هر  که  کردیم  توافق ما

 .خودشون واسه حیوان اون اجساد

 کردن؟   قبول رو این  که  شد چی -

 رو  خودشون جون عوض  در  نکنن  رو کار   این  اگه گفتیم  بهشون ما ما، از  ترس با -
 . گیریممی

 ! ستوحشیانه واقعا شما کارای  -

 .داره همراه به رو مرگ نتیجه هاخوناشام به احترامیبی کن،  صحبت درست -

 :گفتم  و کشیدم  آهی

 .خستم خیلی آخه بخوابم؟  برم من  میشه -

 :گفت  و کشید  عمیقی نفس ایوان

 .بلدی که  رو راه -

 . خوابیدم اتاق همون  توی و باال طبقه رفتم

 سینه  به  دست  در،  چارچوب  به  اتاق  در   دم  ایوان.  شدم  بیدار   خواب  از   ایوان  صدای  با
 .کردمی نگاه من  به و بود داده تکیه
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 :گفتم  و اومدم پایین  تتخ از  آلود خواب

 . بزنی در  اتاق توی اومدن برای نیست بد کنم  زندگی جااین  قراره اگه -

 :گفت  و زد لبخندی ایوان

 .کنیمی عادت بهش نباش نگران -

 . رفت هم تو ابروهام

 .دارم مشکل موضوع این  با کالً   من ! ببخشید؟  -

 :گفت  و داد تکون سری ایوان

 . بریم باید کن،  عوض رو لباست زود -

 سرش  خصوصی حریم از  اصالً  که  خیالبی  خوناشام یه! افتادم کسی  چه گیر   ببین 
  اصال  چون بشه کم  سرم از  بالها این  جااین  زندگیم، دوران تو امیدوارم. نمیشه
 . ندارم حوصله

 .ندارم تنمه که  این  جز  لباسی که  من  -

 :گفت  و کرد  اشاره تخت زیر  به دست با کشید  آهی ایوان

 الکسا . داخلشه زن یه شخصی وسایل تمام که  ستبزرگ  صندوقچه یه تخت زیر  -
 . بریم باید پایین، طبقه بیا و بپوش خواستی رو کدوم  هر  کرده،  آماده واست

 نشستم  زانوهام دوتا روی . بست رو در  و رفت بیرون اتاق از  یدیگه  حرف  بدون و
 بزارمش   تونستمنمی  و  بود  سنگین   خیلی  کشیدم،  بیرون  تخت  زیر   از   رو  صندوقچه  و

 و بود صندوقچه توی لباس انواع. کردم  بازش جاهمون همین  بخاطر  تخت روی
 بین  در  و بیرون برم  ایوان با خواممی چون ولی بودن قشنگ و بلند همشون
 لباس  یه. نکنه گیر   پام و دست توی که  بپوشم لباس یه بهتره بزنم قدم هاخوناشام 

 سفید  تنش   باال  و  بود  زانوهام  تا  حداقل  لباس  یندبل  مشکی،  و  سفید  رنگ  کردم  پیدا
 لباس  دادن  جلوه  خوب  و  کردن  محکم  برای  کمربند  تا  سه.  مشکی  تنش  پایین   و  بود
 سر . بود کشی آستین  سر  از  باالتر  کمی و داشت بلندی آستین  داشت؛ کمر  توی 
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 اپید تنگ مشکی شلوار  یه بعد پوشیدم رو لباس. بود کشی  و باز  لباس هاینشونه 
 کنم  پیدا کفش  یه نتونستم صندوقچه توی  اما اومدمی  در  جور  لباسم  با که  کردم
 مثل  بود قشنگی جعبه دیدم، کوچیک  جعبه یه هالباس  تمام زیر . جفت یه حتی
 مشکی  گردنبند  یه براق و زیبا جواهر  همه اون بین  و کردم  بازش. جواهر جعبه
 پیچ رو موهام بعد انداختم گردنم  و کردم  انتخاب رو گل  شکل به ظریف و ساده
  بودم  آماده نشه، معلوم زخمم جای تا زدم  ور  یه رو موهام جلو و بستم باال و دادم
 . رفتم پایین  طبقه به. بپوشم که  نبود کفش  ولی

 بدون کوتاه  دستکش و مشکی پیراهن  مشکی، شلواری مشکی، و بلند کتی  با ایوان
 و   کرد  نگاهی  من   پای  و  سر   به  انایو.  بود  نشسته  میز   پشت  و  صندلی  روی  انگشت،
 :گفت

 !شدی خوشگل -

 :گفتم  حرفش به توجهبی و کشیدم  آهی

 شام  دیشب نه من  کهاین  و کنم  پیدا کفش   یه نتونستم کهاین  فقط مآماده من  -
 .صبحونه االن نه و خوردم

 :گفت  و شد بلند ایوان

 . شهر بریم تا کنی  صبر   باید غذا بابت -

 :گفت  و آورد برام مشکی پوتنیم  جفت یه و رفت باال طبقه به رفت بعد

 . اتاقت به بیارم هم رو هاکفش  که  بود رفته یادم بپوش رو این بگیر  -

 .کرده  آماده من  واسه رو هااین  الکسا گفتی  کردم  فکر  -

 . اتاقت به آوردم من  ولی آره: ایوان

 :گفتم  بعدش پوشیدم و گرفتم  ازش رو پوتنیم 

 بریم؟  حاال خب -

 کجاست؟   فتکی  -
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 !کیفم؟   -

 خوردی؟  هاعصاره  اون از  اصالً  دادم، بهت دیشب که  کیفی  -

 !نه -

  تلخ  یعصاره  اون از  و آورد برام رو کیف  زود و رفت باال طبقه به سرعت به ایوان
  رفتم،   شهر   به  ایوان  همراه  به  و  بستم  کمرم  دور   به  رو  کیف.  بودم  مجبور   البته  خوردم
 .کنم  پیدا بدی  حس شدمی باعث این  و کردنیم نگاه من  به همه راه توی

 کنن؟ می نگاه من  به جوریاین  چرا مردم ایوان، -

 خودت جذب رو هااون  خونت بوی کنی  هم کاری  هر  انسانی یه تو معلومه، خب -
 .کنن می

 .دارم شوره دل یکم -

 .کنیمی عادت -

 . رسیدیم رستوران یه به دقیقه چند از  بعد

 خون و غذا بانک شما که  گفتی  کردم   فکر  دارین  رستوران هم شما دونستمنمی -
 !دارین 

 . نشستیم دونفره میزی سر  رستوران بیرون

 که  کسایی فقط اغلب و دارن گرونی خیلی غذاهای هاخوناشام  هایرستوران -
 .میان هارستوران  به پولدارن

 .خورممی خونه چیزی یه برگشتم وقتی من  بریم، بیا پس -

 :گفت  و زد دیپوزخن ایوان

 . خورممی غذا جااین  صبح روز  هر  پادشاهم، پسر  من  -

 ایوان به رو دید، رو من وقتی داد بهمون لیست تا دو و اومد میز  سر  گارسون  یه
 :گفت  و کرد
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 جا؟ این  اومدی چی واسه دیگه روته، به رو غذا که  تو -

 :گفت  و گرفت  رو گارسون  یقه و شد بلند ایوان

 .باشه خودت کار   به سرت بهتره پس هستم، کی  ن م دونیمی که  تو -

 به خطاب و نشست صندلی روی ایوان رفت، زود خیلی و ترسید کمی گارسون
 :گفت  گارسون

 !عوضی گارسون  -

  بود،  نوشته رو خونی نوع هر  بود خون با لیست اولویت کردم،  باز  رو غذا لیست
 ...خون گاو،  خون انسان، خون

 : پرسیدم تعجب با

 متفاوته؟  دیگه خون یه با هم خون ایمزه مگه -

 .داره فرق ما واسه ولی  نه بخورید شما اگه -

.  کردم   نگاه رو لیست بعد صفحه دادم، تکون سری و انداختم باال تعجب از  ابرویی
 .داشتن  عجیبی هایاسم که  دیدم رو غذاها انواع

 کنی؟   بهم کمک  یه میشه -

 شده؟ چی -

 :گفتم  و  دادم بهش رو لیست

 .هستن  آشنا نا برام جااین  ایاهغذ -

 اصالً . گذاشت  کنار   و بست رو اون کنه،  بهش نگاهی کهاین  بدون  رو لیست ایوان
 . کن   کمکم  گفتم   بهش انگار  نه انگار  نه؟  یا میده گوش  من  حرف به این  موندم

 رو  لیست  دو  هر   ایوان.  اومد  دیگه  نفر   یه  قبلی  گارسون  جای  به  زد،  صدا  رو  گارسون
 :گفت  و  داد ونرسگا  دست به

 .همیشگی خون جام یه و بیار  همیشگی غذای پرس یه -
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 چرا  که  بود، سوال برام. رفت من  به توجهی هیچ بدون و داد تکون سری گارسون
.  نکرد توجه بهم حتی یکی این  ولی زد؟  من  به حرفی همچین  گارسون اون
  برام  باز  جااین  کردم،  نگاهی اطراف به همین  برای کنم  درگیر  رو ذهنم خواستمنمی 

 هستن؟ کجا  شهر  این  هایبچه  پس! بود عجیب

 بینم؟ نمی شهر  این  تو یبچه  هیچ من  چرا ایوان -

 :گفت  و زد پوزخندی ایوان

 .نگفته بهت چیزی ما درمورد پدرت انگار  -

  خونه  توی دراکوالها و هاخوناشام  مورد در  خواستنمی  دلش اصال جورایی یه -
 . دونمنمی  زیادی چیز  ن همی خاطر به  بشه صحبتی

  زاد  تونیمنمی  ما باشی، شنیده اگه. نیستیم رحمبی کنن می فکر  که  هم قدر اون ما -
 .نداره جایی هاخوناشام  جمع توی هم یبچه  یعنی نتیجه در  و کنیم  ولد و

 .کنین می تبدیل رو بقیه خودتون  بقای برای شما ولی -

 مثل نیستیم، رحمبی ما. باشن  ما تلیس توی هم هابچه که  نمیشه دلیل این و -
 .نیستیم احساسبی  دراکوالها

  با  و کرد  ایوان به رو و گذاشت  میز  سر  رو خون جام و غذا گارسون  موقع همون
 : گفت  خونسردانه و عادی کامالً   یقیافه 

 !داری همراه یه امروز  بینممی -

 :گفت  و زد لبخندی ایوان

 !شو آشنا میرا  با عزیز، دوست -

 جلو رو دستش یه و گرفت  کمرش  پشت رو دستش یه و زد لبخندی رسوناگ  اون
 :گفت  و  زد  لبخندی  اونم  و  دادم  دست  بهش  منم.  بده  دست  باهام   خواستمی  من،

 .میرا شدم  خوشحال دیدنت از  -
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 :گفت  تمسخرآمیز   لبخندی  با  ایوان  گارسون،  رفتن   از   بعد  بودم  مونده  مبهوت  و  مات

 .موندی متحیر  و  متعجب گارسون  یکی این  رفتار  ر خاطبه باشم، گفته  درست اگه -

 :گفتم  و کردم  درشت رو چشمام

 !جالبه -

 . شعور با دوم دسته و عوضی اول دسته هستن؛ دسته دو مردم: ایوان

 .کنیمی  توصیف رو افراد جوریاین  تو پس -

 کردم  نگاهی  غذا  به  منم.  کشید  سر   و  برداشت  رو  خون  جام  و  داد  تکون  سری  ایوان
  شهر  توی. بود سبزیجات تزئینات با شده پخته کامال  اسنک بود، خوب که  هرشاظ

 چنگال. گن می چی بهش جااین  دونمنمی ولی گاو  اسنک گفتن می بهش خودمون
 .داشت خوبی طعم خوردن، به کردم  شروع و برداشتم رو  بشقاب کنار   چاقوی و

 چطوره؟  خب، -

 بود؟  کی  میدو گارسون  اون راستی ست؛مزهخوش خوبه، -

 .دوستام از  یکی -

 پادشاهی؟  پسر  تو که  دونهمی اون -

 .دونن می شهر  این  تو هابعضی  آره، -

 نیستی؟  قصر  تو چرا کنی؟ می زندگی شهر  تو چرا -

  بگیرم،   دوش  به  رو  زیادی  هایمسئولیت   باید  و  میشم  پدرم  جانشین   من   روزی  یه  -
 . بدونم رو مردم مشکالت االن همین  از  بهتره پس

 .ایخانواده اول پسر  تو پس -

 که  کسی  کنه،می  فرق  جااین   قانون  نداره؛  ربطی  امخانواده  اول  پسر   من   کهاین   به  -
 .میشه جانشین  باشه داشته لیاقت

 بشه؟ ملکه خواهرت که  ممکنه یعنی -
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  پادشاه  یا ملکه ما از  یک کدوم  که  نداریم هم با مشکلی الکسا و من  ولی معلومه، -
 . هست جرج با ما مشکل بشه،

 !جرج؟  -

 همین  خاطر  به میده  اهمیت الکسا و من  از  بیشتر  اون به پدرم برادرم،  یکی اون -
 . الکساست و من علیه اون. داریم رقابت باهاش

  پرداخت  و صبحونه کردن  تموم از  بعد. نشد بدل و رد بینمون حرفی هیچ دیگه
 از  و انداختممی نگاهی اطراف دور  به راه توی. افتادیم راه به دوباره غذا، هزینه
 عالمه یه جااین  چون بردممی لذت که بگم تونستمنمی کردم،می دیدن منظره

 قدم   هم.  داشتم  استرس  شهر   داخل  افراد  خاطر به  بیشتر   گفت  باید   و  هست  خوناشام
 . نیوفته اتفاقی برام موقع یه که  شدم ایوان

 ریم؟ می  کجا  داریم حاال -

 .دارم جلسه یه قصر، -

 منتظر   جلسه  اتاق  در   پشت  یا  باشم  قصر   بیرون  تنها  تونمنمی  که  من   چی؟  من  پس  -
 . بمونم

 :گفت  و زد عاشقانه لبخندی و گرفت  محکم رو دستم ایوان

 .کردم   رو جاشاون فکر  عزیزم، نباش نگران -

 :گفتم  و کشیدم  بیرون دستش تو از  رو دستم شدن، سرخ هامگونه   خجالت از 

 میدی؟  وقف افراد با رو خودت زود در قاین  همیشه تو -

 وارد که  همین . رسیدیم قصر  به که  نگذشت خیلی داد، تکون سری و خندید ایوان
 به وقتی. شدن خیره بهم بدجور  داشتن؛ حضور  قصر  تو که  کسایی  تمام شدیم، قصر 
  خودش  به غرور . شده عوض درون از  که  کنم  حس تونستممی کردم،  نگاهی ایوان
 به  غرور   هم  الکسا  کردیم،  برخورد  الکسا  به  راهروها  توی.  زدنمی  فیر ح  و  بود  گرفته
 به  رو  و  انداخت  بهم  میلبی  نگاهی  فقط  کردم  سالم  بهش  وقتی.  بود  گرفته  خودش
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  داشتم  استرس جورایی یه! بود مرموز  چیز  همه جااین  داد، تکون سری و کرد  ایوان
 گرد  میز  یه فقط که   اتاقی د،وب  بزرگ اتاق یه داخل جلسه. زدمی تند خیلی قلبم و

. داشت اطراف هایسرزمین  از  برجسته نقشه یه و شومینه یه پنجره،  تا چند بزرگ،
 و مرد چندین  جااون. شد بیشتر  و بدتر  قبل از  من  ترس شدیم، اتاق وارد ما وقتی
  نشست  پدرش راست سمت صندلی روی ایوان. خوناشام همه و بودن نشسته زن
 ایوان، برادر  یکی اون. ایستادم ایوان صندلی پشت منم و تشسد کنار   هم الکسا و

 باال  هایمقام و معاون و وزیر  انگار  هم افراد بقیه. بود نشسته پدرش چپ سمت
 با  و بودن شده گیج  و متعجب دیدن، ایوان همراه به رو من  کهاین  از  همه بودن،
 برادر  لحظه همون نگفتم هیچی و انداختم پایین  رو سرم. زدنمی حرف پچپچ هم

 : گفت  عصبانیت شدت با ایوان

 باشه؟  جااین  باید این  چرا -

 .نگفت چیزی اما کرد  نگاهی برادرش به و گرفت  خود به خشمی ایوان

 گه؟ نمی کسی  به چیزی جلسه مورد در  بدونیم کجا  از : جرج

 واقع  در  ایوان چشمای به هم جرج و بود  خیره جرج چشمای به طور همین  ایوان
 .کشیدنمی نشون و خط هم برای داشتن 

 ! پریدم باال و ترسیدم من  که  طوری زد میز  روی محکم پادشاه

 هم  تو ایوان کنم؛ تحمل رو شما اختالفات تونمنمی دیگه کنید، تمومش: پادشاه
 . کنی  صحبت باهاش ذهنی نیست الزم بزنی حرف تونیمی

 .کنهمی  صحبت یهقب با ذهن  توی چون  زنهنمی  حرفی ایوان چرا فهمممی حاال

 از  گذشته  ماه دونیدمی که  طور همون  امروز، جلسه اصل سر  ریممی  خب: پادشاه
  دراکوالها   دست  به  خون  آوری  جمع  سال  یک  حاصل  و  شده  دزدی  ما  خون  هایبانک 
 یه  به ما و کردن پنهان  جنگل داخل جایی یه رو هاخون این  ها دراکوال. افتاده
 این  همه اما بیاره ما برای هانقشه تمام از  ایکپی   تیمتونس تا دادیم رشوه دراکوال
 .ستاطراف  هایسرزمین  از  منطقه هر  برای هانقشه
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  معما   باهاش  بلکه  کشن نمی   کاغذ  یه  روی  رو  اصلی  نقشه  وقتهیچ  دراکوالها:  جرج
 . برگردونیم رو شده دزدیده اموال و کنیم  پیدا رو هانقشه رمز  باید ما. سازنمی

. گذاشت  میز  روی و برداشت رو متوسطی جعبه شومینه کنار   از  و دش بلند جرج
 رو هانقشه از  یکی ایوان گذاشت،  میز  روی و آورد بیرون جعبه توی از  رو هانقشه

 بود شمال سمت ینقشه. انداختم نگاهی بهش پشت از  منم. کرد  بازش و برداشت
 قرمز  قطره یه خلشاد که  بود دایره شکل به نشانه بود؛ اینشانه  صفحه باالی و

 . بود شده کشیده  رنگ

 رشوه  فقط خواستهنمی  معلوم کجا  از  واقعیه؟  هانقشه این  دونیدمی  کجا  از : ایوان
 بکشه؟  باال رو

 :گفت  میلیبی  با جرج

 . دارم اعتماد بهش که  هست کسی  آورده برام رو هانقشه این  که  کسی  -

 :گفت  و  انداخت جرج طرف به میز  روی نقشه ایوان

 جوریه؟ این  هانقشه  چرا ببینم بگو داری اعتماد بهش اگه -

 . نزدم حرفی ولی چیه، هانشونه این  که  دونستممی من 

 ایوان،  با دیگه جلسه یه پادشاه جلسه، اتمام از  بعد و کشید  طول شب تا جلسه
 .اول جلسه  شدن تمام محض به و اتاق همون توی کرد،  شروع الکسا و جرج

  با  باید شما که  اینه مورد در  باشم داشته  شما با جلسه یه استموخ کهاین  از : پادشاه
  ندارید  سازگاری هم با شما. جرج و ایوان تا، دو شما مخصوصا. کنید  همکاری هم
  بیاید،   کنار   هم  با  کنید  سعی  لطفا.  بشه  ما  پادشاهی  ضعف  نقطه  این   روزی  ممکنه  و

 . بدم دست از  رو پسرم دو هر  خوادنمی  دلم

 االن من  شد،نمی  شکاک من  به قدر اون جرج اگه ولی پدر  متاسفم قعااو من : ایوان
 . نداشتم حرفی
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 به دوم کنی؟ می زندگی شهر  تو چرا کهاین  اول نکنم؟  شک بهت خوایمی: جرج
 !کنه؟ نمی  شک بهت ببینه، دختر  این  با رو تو کسی  هر  نظرت

 :دغری و زد میز  روی محکم و شد بلند صندلی  روی از  عصبانی ایوان

 خودش پدر  نداره، ربطی هیچ تو به دوم نکش، وسط رو میرا پای کهاین  اول -
 .دونهمی  رو میرا موضوع

 . هستم ایوان هایشونه  روی باری فقط کردممی احساس

 : گفت  تشر  با پادشاه

 . کنممی تبعید رو دوتاتون هر  نکنید تمومش اگه! کنید  بس -

 فشار  هم روی رو هاش دندون نیتعصبا شدت از  که  بود عصبانی  قدر اون ایوان
 :گفت  و برداشت رو نقشه همون. دادمی

 . برممی خودم با اینم میرم، من  -

 خوادمی  دلش خشم شدت از  ایوان کردممی احساس رفتیم، قصر  از  ایوان و من 
.  نداشت  خودش  خشم   روی  کنترلی  انگار !  بکشه  رو  کسی  بگم  بهتر   یا  بشکنه  رو  چیزی
 به من  رسیدیم خونه به وقتی سوختمی حالش به دلم م،بود متأسف براش واقعا
 قوسی  و کش  و کشیدم   دراز  تخت روی کمی.  آوردم بیرون رو  کفشام  و رفتم اتاق
  پاهام   انگشت.  بودم  ایستاده  پا  سر   شب  تا  صبح  از   شدم  راحت  آخیش.  دادم  بدنم  به
 به   برگشتم  بمونه  تنها  بزارم  تونستمنمی.  بود  ایوان  پیش  فکرم  همش  و  کردمی  درد
  بود   گرفته  دست  به  نوشیدنی  بطری  یه  و  بود  نشسته  کاناپه  روی  ایوان  پایین،  طبقه

  بینمون  فاصله. نشستم کاناپه  روی و رفتم. نبود خوب اصال حالش کشید،می سر  و
 . بود سانت هشتاد حداقل

 .باشه خوب حالت...امیدوارم خب، -

 .شرمندم  واقعاً  کرد  ناراحتت جرج حرف اگه -

 . چطوری دونستمنمی  ولی کنم  آرومش خواستممی من  و بود موندهر د اون
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 چطوره؟  حالت االن نیست، مهم -

 کنی؟ می فکر  چی خودت -

 . کنم  درک رو حالت بتونم نکنم فکر  خب،...آم -

 بگی؟ چی خوایمی -

 .شدی شکسته سر  خیلی آخه  بیارم، بیرونت حالت این از  خواممی فقط -

 .بگی دیگه چیز  یه خوایمی تو ولی ممنون -

 :گفتم  و دادم مالش هم به رو دستام

 خوامنمی واقعا من  و شدم تو دوش روی باری یه کنممی احساس من واقع در  -
 . باشم کسی  مزاحم

 گذاشت   کاناپه  کنار   میز   روی  رو  نوشیدنی  یشیشه   بطری  و  کشید  عمیقی  نفس  ایوان
 :گفت  و

 نذار  میرا؛ کن  گوش دنبالت، ماومدنمی من  بودی، من  دوش روی بار  یه اگه -
 هر  از  جرج. مربوطه تو به کنی  فکر  یا کنه   ناراحتت افتهمی من  واسه که  اتفاقاتی 
 .کنه  کوچیک  رو من  تا کنهمی استفاده چیزی

 :گفتم  و شدم خیره ایوان رنگ سبز  چشمای به

 پایبندی؟  قول این  به قدر این  چرا -

 .دادم خونی پیوند لوق من  کنه،می فرق دادم من  که  قولی: ایوان

 :پرسیدم کنجکاوی  با

 چیه؟ خونی پیوند این  وقت اون -

 من  مورد در  چیزی یه وسطه، جونت سر  پیوند، این  که  بگم تونم می این  مورد در  -
 رو پیوند این  مادرت نیست مهم مونممی نزنه ضرر  بهم که  قولی سر  من . هست
 . مونممی لمقو یکی این  سر  حال هر  به من  ولی  نه یا کرده  درست
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 :گفتم  و زدم لبخندی

 چرا؟  وقتاون -

 : گفت  طبعیشوخ  حس با ایوان

 . ببینم رو تو زیبایی تونستمنمی  جوریاین  چون -

 . زد لبخندی نیمچه  و گرفت  خودش به طبعیشوخ  حس یکم باالخره ایوان

 . بود دستش هم وسایل تا چند شد، خونه وارد و کرد  باز  رو  در  الکسا لحظه همون

 !سالم: ساالک

 . گرفتم  ازش رو هاوسایل و شدم بلند من 

  داریم  مهمون  که  ستشبی  اولین   امشب  کهاین   بخاطر   این   گرفتم،  غذا  امشب:  الکسا
 . میرا افتخار  به

  اعصابش   باز   انگار   کشید،  دراز   کاناپه  روی  و  برداشت  رو  نوشیدنی  شیشه  دوباره  ایوان
 :تفگ  و ایستاد ایوان سر  باالی الکسا. ریخت هم به

 قدر این  شده که  هم میرا بخاطر  امشب! شو  بلند باش زود نباش، عصبانی قدر این  -
 .نکن  فکر  جرج به

 :پرسیدم و گذاشتم  میز  روی رو غذاها من 

 دارین؟  دعوا قدر این  چی سر  شما اصل در  -

 :گفت  و گرفت  ایوان از  رو نوشیدنی شیشه سریع الکسا

 .داره جنگ پادشاهی تخت سر  انایو با و کرد  توهین  ایوان مادر  به جرج -

 !دیگه کن   بس هی،: ایوان

 دونستمنمی  و  بشه  صحبتی  موضوع  مورد  در   که  خواستنمی   دلش  اصالً   ایوان  انگار 
 .میده آزارش داره چی
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 . بدونه باید پس کنه  زندگی تو با فعال قراره میرا نداره، که  اشکالی ایوان: الکسا

 :داد جواب میلیبی  با ایوان

 .بدونه باید رو چیزی هر  که  نمیشه لدلی این  -

 :گفتم  شرمندگی احساس با

 . بدونم  رو  نیست  مربوط  بهم  که  چیزی  خوادنمی   دلم  من   چیزی،  هر   بابت  متأسفم  -

 . گذاشت  طرف هر  رو غذاها الکسا نشست، کنارم  الکسا بعد و نشستم میز  سر 

 .شهمی سرد غذا  بیا پاشو ایوان،: الکسا

 زیباش صدای در  غمی و لرز  با و کرد  من  به رو نشست اکسال کنار   و شد بلند ایوان
 :گفت

 .داشتم سختی خیلی زندگی من  میرا متأسفم -

 :میگه و زنهمی  ایوان به آرنج با و زد پوزخندی الکسا

  سر   هم  با  دیگه  بار   یه  کهاین   و  بگیریم  جشن   باید  میرا  خاطر به  امشب  کافیه،  دیگه  -
 .کنیم  خراب جرج به کردن  فکر  با داینب رو هاشادی  این  هستیم سفره یه

 خنده  کلی  با  شام.  کنه  آروم   رو  ایوان  تونستمی  خوب  الکسا  انگار   زد،  لبخندی  ایوان
 .شد  تموم باالخره الکسا، و ایوان هایمزگیبی و

 هیچ  که  حسی  کردم،  اشتجربه   خانوادم  کنار   قبال  که  حسی  داشتم،  عجیب  حس  یه
 خانواده  یه  وارد  انگار   دارم  که  حسی!  آرامش  سح  کنه،  عوض رو  اون  تونهنمی  چیز 

 با  انگار  بودم، یکی باهاشون باطن  از  اما دارم فرق باهاشون کهاین  با شدم؛ جدید
 . کنم  درک رو شوناحساس  تمام تونستممی  ولی بودم باهاشون روز  یه فقط کهاین 

  لباس  .کردممی عوض لباس داشتم اتاقم توی منم و بود رفته الکسا بود شب نصف
 سبد  یه  داخل  رو  بودم   پوشیده  امروز   که  لباسی  و  پوشیدم   زانو  تا  بلندی  سفید  خواب

 .بشه کشیده  سمتش به نگاهم شد باعث در  صدای بشورم، بعد تا گذاشتم
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 .تو بیا -

 :گفت  شد، اتاق داخل و کرد  باز  رو در  ایوان

 . خوبه حالت ببینم خواستممی خب، -

 :گفتم  و زدم لبخندی

 . گذشت  خوش بهم امشب اییجور یه آره، -

 :گفت  و داد تکون سری لبش بر  لبخندی با هم ایوان

 ...خواستممی...که  بگم خواستممی میرا -

 .کشهمی   خجالت  کردممی   احساس  جورایییه  بزنه،  رک  رو  حرفش  تونستنمی   انگار 

 بگی؟  بهم بخوای که  هست چیزی -

 :گفت  و داد تکیه اتاق در  به و کشید  رنگش خرمایی موهای توی دستی ایوان

 امشب  منم  که  بگم  خواستممی  و...جاییاین   که  خوشحالم  که...که  بگم  خواستممی  -
 . باشه امشب مثل شب هر  امیدوارم گذشت،  خوش بهم

 :گفتم  و خندیدم

 .امیدوارم منم -

 : گفت  و کرد  ایخنده متقابالً  هم ایوان

 .میرا بخیر  شب پس -

 ازش   داره  کمکم.  کردم می   حس  رو  درونش  امشر آ   و  بود   خوشحال  اون  رفت،  بعد  و
 اون.  کردم  قضاوت  زود  من   شاید  نباشن،  جور   یه  هاخوناشام   همه   شاید  میاد  خوشم
 عاشقش که  کنین می فکر  خودتون با االن دونممی. داشتنیه دوست و جذاب واقعا
  اش کار   این  با  انگار  شایدم آره،. نشسته دلم به مهرش  زودی این  به انگار  ولی شدم
 شایدم ...شایدم.  بیام  در   فکرش  از   بتونم  امشب   نکنم  فکر   کرده،  خودش  عاشق  رو  من 
 .شدم عاشقش کنم  اعتراف باید
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 .خوابیدم و رفتم تخت به بافیخیال و فکر  هر  با

 تکیه  اتاق  در   به  و  بود   اتاق  داخل  باز .  شدم  بیدار   خواب  از   ایوان،  بخیر   صبح  صدای  با
 .کشیدم  سرم یور  رو پتو عبوسانه  منم بود داده

 .شده صبح پاشو -

 :گفتم  آلودخواب حالی با و دادم فشار  محکم هم روی رو چشمام

 !خوناشامی یه تو  که  ببخشید واقعاً  -

 مثل  دیدم،می  ناشناس  زن  یه  از   پریشونی  هایخواب   دیشب  چون   کردمی   درد  سرم
 .کردمی روشن  روز  مثل رو حقایقی باید که  کابوسی!  بود کابوس  یه

 :گفت  صبح اول ایمزهبی  لبخند با و کشید  کنار   روم از  رو پتو نایوا

 .پاشو بسه، دیگه اندازیتیکه -

 و  انداختم نگاهی ایوان به خسته و آلودخواب چشمایی با و شدم بلند حالیبی  با
 :گفتم

 بخوابم؟  دیگه یکم نمیشه -

 . داریم کار   باهات بیا پاشو جاستاین  الکسا نه، -

  اونم  رو من  کردن  بیدار  ارزش امیدوارم دارن؟  کار چی من  با صبح لاو هااین  یعنی
 با و اومدم بیرون تخت از  باز نیمه  چشمایی با و آلود خواب. باشه داشته صبح، اول

 اصال شدم، اتاق وارد وقتی بود ایوان اتاق تر طرف  اون اتاق تا دو. رفتم ایوان
 اگه  داره؟   این   که  اتاقه  این   آخه  !پرید  کلم  و  سر   از   خواب  ولی  کنم  قضاوت  خوامنمی 
ل  و خاک تو همیشه برای بودم حاضر  بود، من  اتاق این   !بخوابم  گ 

  بود  مزخرف هایبرگه و نقشه از  پر  دیوارش و در  که  بگم البته بود بزرگ ایوان اتاق
 نقشه مثل دقیقا برجسته، نقشه یه با بزرگ  میز  یه. بودن مزخرف من  نظر  از  البته
  بگم،  چیزی تونمنمی خب. زدمی کله  و سر  هابرگه با داشت الکسا بود، قصر  داخل
 .کرد  خواببی همیشه برای رو چشمام اتاق این  کالً 
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 باشه؟  ضایع یکم خواب  لباس با کنینمی فکر  میرا، بخیر  صبح: الکسا

 :گفتم  و دادم تکون سری

 . ندارم خصوصی حریم جااین  که  من  -

 . کردمی  عصبی  رو  من   اشمزهبی   پوزخندهای  ،دز   پوزخندی  حرف  این   شنیدن  با  ایوان

 .نداره وجود ایخصوصی   حریم باشی، ایوان خونه توی وقتی: الکسا

 . نشستم میز  کنار   صندلی روی

 کردین؟   بیدار  صبح اول رو من  که  چیه حاال خب -

 . نشست من کنار   و آورد میز  پشت از  صندلی یه الکسا

 . هست لیام مورد در : الکسا

 . کردم  تعجب واقعاً  لیام اسم شنیدن با

 !دارین؟  کار چی لیام با -

 :گفت  و داد من  به رو بود آورده قصر  از  که  اینقشه  همون ایوان

 .لیامه کشه،می رو هانقشه این  که  کسی  -

 داره؟ من  به ربطی چه این  خب، -

 ما و داره دوستانه رابطه لیام با که هستی کسی تنها تو میرا؟  فهمینمی: الکسا
 . بیاریم در  سر  هانقشه این  از  تا کنی  کمک  بهمون بتونی تو اریمامیدو

 این  مورد در  اگه حتی ست،عادی  دراکوالی یه فقط لیام تازه! بشه؟ چی که -
 .نمیگم چیزی شما به  بدونم چیزی هانقشه

 . بشم میخکوب جام سر  شد باعث ایوان حرف اما رفتم اتاق در  طرف به و شدم بلند

 پادشاهه؟  پسر  لیام تیدونسمی تو: ایوان
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 زندگی  عادی  خانواده  توی  عادی  پسر   یه  بود  گفته  بهم  لیام  چون  دونستمنمی  رو  این 
 . کردم  نگاه ایوان به و برگشتم. کنهمی

 ... نیست مهم! چی؟ که  -

 کیه؟  پسر  بدونی خواینمی یعنی واقعًا؟ : ایوان

 ولی  بزنم راه ناو به رو خودم و کنم  پرت موضوع این  از  رو حواسم  کردممی سعی
 .کردمی روشن  برام رو حقایقی گفت،می ایوان چی هر 

 ... نیست مهم -

 باشه؟  دراکوالها هفتم منطقه پادشاه پسر  اگه حتی: ایوان

 :دادم جواب میلیبی  با

  که   موضوعاتی این  که  دونممی دارم، اعتماد  لیام به من  نیست چیزی همچین  -
 .نداره حقیقت گید،می شما

 اما   داره  زیادی  شهرت  که  بگم  دراکوالها  هفتم  منطقه  پادشاه  مورد   در   متونمی   خب،
 شهرت  این   باشه،  همه  نفع  به  که  داده  انجام  کاری  که  نیست  این   برای  شهرتش  این 
  منطقه  یک  این  از  قبیله سه تمام. میده انجام که  ایهوحشیانه کارهای  خاطر به  فقط
 من . دارم شک گفت،  جوریاین  ملیا مورد در  ایوان کهاین  از . دارن دل به ترس

 !امیدوارم البته نیست منطقه اون پادشاه پسر  لیام که  مطمئنم

 هاتازگی و دارم عالقه اون به من . کردم  فکر  لیام به و برگشتم اتاقم به ناراحتی با
 باید  هااین   از   قبل  شاید...  شاید  ولی  کنم؟   انتخاب  باید  رو  یکی  کدوم  اما  ایوان  به  هم

 .کنم  روشن  رو عیضومو هر  حقایق

 چند. شدم خیره بیرون  به و ایستادم اتاقم پنجره رویروبه و کردم  عوض رو لباسم
 به و برداشتم رو مادرم گردنبند  بود آسمون وسط هنوز  خورشید و گذشت  ساعتی
  زرد  مایع یه از  نواری رنگ، آبی مایع این  درون. کردم  نگاه بود داخلش که  مایعی
 یه با و زد در  ایوان لحظه همون. شدنمی  مخلوط آبی گرن مایع با که  بود رنگ
 .شد اتاق وارد رنگ بنفش جلد با کتاب
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 . بزنی در  بار  یه خوادمی دلم فقط -

 و گفتم  رو حقیقت من  ولی ناراحتی لیام بابت از  دونممی کنی،می  عادت بهش -
 بگم؟  دروغ بهت که  دارم دلیلی چه کنی،  زندگی من  با تو قراره اگه

 خوای؟ می چی حاال خب -

 خونه باید تو و دارم خصوصی جلسه یه برنگردم شب تا ممکنه و قصر  میرم دارم -
 .برداری  تونیمی داشتی، الزم چی هر  بمونی

 : گفت  و گذاشت  تخت روی رو کتاب  بعد

 یه  و ستعاشقانه داستان یه بخونی، رو  کتاب  این  تونیمی نیستم که  وقتی تا -
 .بیاد خوشت این  از  هم تو امیدوارم منه، هقعال مورده کتاب  جورایی

 .ممنون باشه -

 . کنممی تهیه برات بگو بهم داشتی الزم چیزی اگه -

 . گممی  بهت خواستم چیزی اگه ممنونم، ندارم الزم چیزی -

 رو کتاب!  دیوار و در  این  و بودم من  بود، خالی خونه حاال. رفت و داد تکون سری
  انگار   بود،  طرفه  دو  عشق  کتاب  اسم.  نشستم  بالکن   خلدا  صندلی  یه  روی  و  برداشتم
 شده داستان این  مجذوب قدر اون من  و گذشت  هاساعت . اومدمی جالبی داستان
  بستم  رو کتاب  خوندم، که  رو فصلش چندین . نشدم زمان گذشت  متوجه که  بودم

 و  برداشتم  رو همه. بود میز  روی نامه تا چند زدم، خونه داخل چرخی یه رفتم و
 طرف  از  نیست معلوم. اومده من واسه نامه یه نمیشه باورم. کردم  نگاه یکییکی
  رفتم،   اتاقم  به  و  برداشتم   رو  نامه  بود؛  شده  نوشته  من   اسم  نامه  پاکت   روی  ولی  کیه

 همون کردم  باز  رو نامه وقتی. آوردم بیرون رو داخلش کاغذ  و کردم  پاره رو پاکت
 و رفتم ایوان اتاق به زود. لیامه طرف از  دمفهمی دیدم رو نقشه صفحه باالی نشون

 جوهر   قلم  سر   با  رو  انگشتم.  برگشتم  خودم  اتاق  به  و  برداشتم  میز   روی  از   رو  جوهری
 مخلوط قلم با رو خونم و جوهر . ریختم جوهر  داخل رو دستم خون و کردم  زخمی
 چند از  بعد و شد بخش برگه روی جوهر . ریختم نامه برگه روی کمی و کردم
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 نشون   رو  هاخوناشام   شهر   از   بیرون  محل  نقشه  شد،  ظاهر   نقشه  برگه  پشت   ایقهدقی
 برم  اگه نه؟  یا برم باید ولی گذاشتیممی قرار  جوریاین  همیشه لیام و من . دادمی

 باید اما مونه،می منتظر  و میشه ناراحت لیام نرم اگه و میاد دنبالم دوباره ایوان
  برم  باید ولی بود پیچیده برام چیز  همه امروز  مبگیر  تصمیم تونم نمی  کنم؟   کار چی
 گرده،برنمی  شب تا گفت  اون ولی میشه؟  چی برگرده ایوان دفعه  یه و برم اگه اما
 حتی برم، باید من . کنهمی دیوونه داره رو من  دلی دو این  کنم؟   کار چی باید حاال

 . بفهمم  رو  حقیقت  باید  برم،  باید  حتما  گفتمی  لیام  مورد  در   که  ایوان  حرفای  بخاطر 

  دفعه  این . کردم  فرار  اتاقم پنجره از  و برداشتم  رو نقشه برم، که  گرفتم  رو تصمیمم
 شهر  سرعت با. بشم خارج خونه از  تونستم و کردم  وصل هم به زیادی هایلحاف 
 .دویدم شمالی هایجنگل طرف به و کردم  ترک رو

 رودخونه طرف هب رو مسیری نقشه،. کردممی حرکت سریع داشتم عجله چون
 امیدوارم فقط. نبود جااون کسی  رسیدم، رودخونه به وقتی دادمی نشون خونین 
  لحظه  همون موندم منتظر  و نشستم سنگ تخته یه روی. نشه رفتنم متوجه ایوان
 .کرد  جلب رو امتوجه لیام صدای

 . بیای بتونی  کردمنمی فکر  -

 . رفتم لیام طرف به شدم بلند

 .میشه عصبانی  بفهمه، ایوان اگه برگردم زود باید -

 . کنم  محافظت ازت تونممی من  بیا، من  با کنی؟ نمی  فرار  چرا -

  جا  هر  برد، خودش با باز  رو من  که  دیدی کردم،  رو کار   این  قبالً  ستفایدهبی  فرار  -
 .کنهمی  پیدام برم

 :گفت  ناراحت حالتی با لیام

 !شدی عوض درون از  شدی، عوض کنممی احساس -

 : گفتم  جبع ت با
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 .نشدم عوض من ! من؟  چی؟  -

 :گفت  درهم ایقیافه  با لیام

 . کردی  عادت اون به کنممی احساس شده؟  عوض احساساتت  چرا پس -

 :گفتم  تشر  با و خشمگینانه

 زنی؟ می حرف  جوریاین  چرا! حرفیه؟  چه این ! لیام -

 دارم   عالقه  تهب  من   باشم،  تو  با  خواممی  فقط  کنم،  ناراحتت  خوامنمی  من   میرا:  لیام
 . ببینم دیگه یکی کنار   رو تو خوادنمی  دلم و

 .کردمی غلبه  بهم داشت احساساتم

 گفتی؟  دروغ  بهم چرا پس داری، دوسم واقعاً  اگه -

 :گفت  و انداخت باال تعجب سر  از  ابرویی لیام

 زنی؟ می  حرف چی مورده در  چی؟  -

 :گفتم  حتنارا و کنجکاو  کامالً   لحنی با و انداختم  پایین  رو سرم

 پادشاهی؟  پسر  تو که  داره حقیقت -

 میلیبی  با  و  کرد  باز   بعد  و  بست  ثانیه  یه  برای  رو  چشماش  حرف  این  شنیدن  با  لیام
 .شد خیره اطراف به

 گفته؟   بهت این  مورد در  کی  -

 .شدم ناامید ازش

 .هفتم  یمنطقه  پادشاه  پادشاهی،  هر   نه  اونم.  پادشاهی  پسر   تو  داره  حقیقت  پس  -

 ...مـ! کن   گوش  امیر  -



                  
 

 

 رمان یک انجمن کاربران  کارگروهی( |  اول جلد) دورگه یک پایان رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir        کنید  رمان مراجعهبرای دانلود رمان بیشتر به یک 

 

52 

 

 سر  بغض. نبودم حرفاش  کردن  گوش  به حاضر  که  بودم  عصبانی دستش از  قدر اون
  کردم   قطع رو حرفش شد،می  جاری آرومآروم  صورتم از  اشک و بود کرده  گیر   گلوم

 :گفتم  سوزوندمی رو قلبم داشت درون از  که  آتشی با و

 .باشی صادق  باهام بود قرار  گفتی؟   دروغ بهم چرا -

 .کنم  روشن  برات رو چیز  همه میدم لوق -

 محکم   سیلی  یه  و  کردم  بلند  رو  دستم  بودم  دلخور   و  عصبانی  ازش   بود،  کرده  خستم
 بعد . کرد  سوءاستفاده ازم اون بود حقش این  ولی نبود خودم دست زدم؛ بهش
 .کردم  پرت لیام طرف به و کردم  پاره رو نقشه

 سعی دیگه و بردار  سرم از  دست! تببینم خوامنمی دیگه تمومه، چیز  همه دیگه -
 .نیست من  برگشتن  واسه راهی دیگه چون کنی  جلب خودت به رو من  توجه نکن 

 زود. کنه  نگاه چشمام داخل تونستنمی حتی و بود زده خشکش جاش سر  لیام
 اتاقم وارد و رفتم باال هالحاف  از  ها،خوناشام  شهر  به برگشتم و کردم  ترک رو محل
 به و نشسته تخت روی که  دیدم رو ایوان برگشتم، وقتی بستم رو پنجره و شدم
 :گفت  کنه  نگاهی بهم کهاین  بدون. دوخته چشم نامه پاکت

 . باشه سخت خیلی گذاشتم،  برات که  هایقانون  نکنم فکر  -

 : گفتم  لکنت با و بودم شده زدههول

 .میدم توضیح من ...من ...مـ...مـ -

 :داد جواب خونسردانه ایوان

  پیش  چطور  ببینم بگو خب کردی،می کار چی و بودی کجا  دونممی نیست نیازی -
 رفت؟ 

 .زد حرفی همچین  که  بود عجیب

 نیستی؟  عصبانی دستم از  االن یعنی -

 :گفت  و کرد  مچاله رو نامه پاکت و اومد پایین  تخت از  ایوان
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  کاری   کهاین   از   قبل  بعد  دفعه  زحمتبی  ولی  کافیه  همین   و  سالمی  که  اینه  مهم  نه  -
 رفت؟  پیش چطور  ببینم بگو  حاال بگو، بهم کنی

 :گفتم  و کشیدم  آهی افسوس با

 .بود گفته  دروغ بهم لیام بود تو با حق -

 :گفت  و زد پوزخندی ایوان

 . نرفت پیش خواستیمی که  جور اون قرارت بزنم، حدس بزار  -

 !کردیمی  درک کاش  ای -

 . کنممی درک -

 !بودی؟  شده عاشق هم تو یعنی جدًا؟ -

 :گفت  و زد لبخندی ایوان

 شرایطی  همچین  در  رو انسان که  هست هم ایدیگه  موضوعات نه، که  معلومه -
 . میدن قرار 

 :گفت  که  کشیدم  آهی عبوسانه

  یه  اونم گرفتم  غذا برات نخوردی، چیزی حاال تا صبح از  دونممی  پایین  بریم بیا -
 ! عجیب اسم با غذا

  کنم   اعتراف باید چطور،  دونمنمی ولی کنه  درک ور  من  تونستمی  واقعاً  اون شاید
 !خشونت و تکبر  و غرور  ایعالوه به البته داره مهربون قلبی

 .رفتم پایین  طبقه به باهاش  و زدم لبخندی

 غذا میز  سر  بود اومده جااین  به و گرفته  غذا دیشب مثل الکسا و بود شده شب
 خودش به طبیشوخ  حس ز با ایوان بود،  دیشب غذای همون باز . بودیم نشسته
 :گفت  و گرفت
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  تبدیل   دیگه  کنممی  احساس  خوردیم؟   رو  غذا  همین   دیشب  ما  کنینمی  فکر   الکسا  -
 .شدم غذا همین  به

 !ایمزهبی خیلی هاها: الکسا

 همه از  من  و بود خوب چیز  همه جااین  نیستم زندانی یه مثل که  بودم خوشحال
 خواب  برای  باالخره  الکسا، و  ایوان  بین   ابتیقر   بازی  کلی  و  شام  از   بعد.  امراضی  چیز 
  به  کردم شروع و نشستم تخت روی و  پوشیدم خوابی لباس. برگشتم اتاقم به

 اتاق  وارد  و  زد  در   ایوان  گذشت  که  دقیقه  چند  بود  داده  بهم  ایوان  که  کتابی  خوندن
 .شد

 زنی؟می در  االن ولی داخل میای زدن در  بدون صبح اول چرا -

 .کنینمی کاری  و خوابی صبح اول نممطمئ چون -

 :گفت   و نشست کنارم

 دیدی؟ می خوابی چه داشتی دیشب -

 پرسی؟می چی واسه -

 . بخوابی راحت تونستینمی  اصالً  بودی  ناآروم دیشب -

  تاریک  و سیاه جا همه بودم خأل توی انگار  دیدممی  ناشناس زن یه خواب خب -
 بود باز  و بلند موهاش بود من  به پشت که  بود زن یه رومروبه و بودم شناور  بود،
 .کردمی  زمزمه چیزی ب**ل زیر  داشت و

 گفت؟می چی -

 :گفتم  تردید و شک با

  برای  رو حقایق گفت،می که  شنیدم رو حرفاش از  قسمتی یه فقط نیستم مطمئن  -
 .کن   آشکار  خودت

 بر  رو حقایق و هستی کی  تو گفتی،می خواب توی خودت که  چیزی همون دقیقاً  -
 !کن   آشکار  من 
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  این  تازه انگار  نبود یادم رو خوابم از  قسمت این  حاال تا بود، عجیب  برام واقعاً  این 
 غریب  و عجیب چیز  همه امروز ! ترعجیب  این  از  هم ایوان حرف. بودم فهمیده رو
 !خواب این  دیگه مخصوصاً  بود

 : گفت  و  زد  مه ب  لبخندی  و  گذاشت  دستام  تو  رو  دستش  دید  که  رو  من   نگرانی  ایوان

 . نیست نگرانی جای بوده  کابوس  یه فقط این  -

 :گفتم  و زدم محوی لبخند

 . کنم  درگیر  رو ذهنم نباید شاید، آره -

  بهش  چطور  کار، یه مونهمی فقط رفت  بین  از  هامنگرانی همه  ایوان کار  این  با
 !شدم؟  عاشقش  که  بگم...بگم

 بود  نکرده بیدارم کسی  نبود، وانیا دفعه این  اما شدم بیدار  خواب از  بود شده صبح
 . کردم  تعجب بود نکرده بیدارم ایوان کهاین  از  و

 این امیدوارم من  خدای اوه زدم، کنار   رو پرده و رفتم پنجره طرف به و شدم بلند
 کجا از  جنازه همه این...همه این ممکنه؟  چطور . بینممی دارم که نباشه چیزی
 !اومده؟ 

 نگاه آسمون به وقتی. بود کرده  پر  رو وجودم وحشت بود، جنازه از  پر  شهر  تمام
  هم  کسوف  بود معلق هوا توی که  دیدم رو خوابم داخل ناشناس زن همون کردم،

! من  خدای اوه. رفتم پایین  طبقه به سریع وحشت و ترس  از  بود افتاده اتفاق که
 ممکنه؟  چطور ! شهنمی  باورم... نه اون

  قلبش  توی چوب یه با اونم بود افتاده ین مز  روی ایوان شد، جاری  چشمام از  اشک
 !افتاده؟  اتفاقی چه شبه یه

 سر  لرزید،می دستام کهحالی  در  زدم زانو ایوان کنار   زمین  روی و شد ُشل زانوهام
 ریخت،می   فرو  صورتم  روی  هم  سر   پشت  اشکم  هایقطره   گرفتم  آغوش  در   رو  ایوان
 به  کشیدممی باال رو امبینی کهحالی  در ! دادم دستش از  که  کنم  باور  تونستمنمی 
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 توی  رو مادرم گردنبند  که  کردم  باز  رو دستش. شدم خیره ایوان شده مشت دست
 افته؟می اتفاقی چه داره جااین  بود، شده قرمز  رنگش ولی دیدم دستانش

 قلبشون   در   چوب  تیکه   با  شهر   مردم  همه  زدم،  بیرون  خونه  از   و  برداشتم  رو  گردنبند
  پشت   رو  زن  اون  و  کردم  نگاهی  آسمون  به.  شدمی   وحشتم  باعث  ن ای  و  بودن  مرده
 .بود شده خیره کسوف  به آسمون در  معلق که  دیدم خودم به

 کردی؟   رو کار   این  چرا هستی؟  کی  تو هی، -

 :گفتم  انداختمی چنگ گلوم  به که  بغضی با

 ؟ ...ایوان چرا اون؟  چرا -

 کردم   نگاه رو سرم پشت و برگشتم کرد  جلب رو نظرم ایوان صدای لحظه همون
 .کنهمی نگاه بهم نفرت با داره که  دیدم قلبش در  چوبی با رو ایوان که

 :گفت  اششده کلیک  هایدندون بین  از  و نفرت با

 .توئه تقصیر  همش اینا -

 ! کرد  فرو قلبم توی تیز  چوب یه و شد نزدیک بهم سرعت به بعد و

 خواب از  رفتمی پایین و باال تدش به امسینه قفسه کهحالی در  زنان نفسنفس 
 از  پر  چشمایی با شدم، بیدار  خواب از  ایوان سیلی با شدم متوجه وقتی. پریدم

 :گفتم  و شدم خیره بود  نشسته تخت روی که  ایوان به وحشت

 !زنی؟ می چرا -

 . کردمی نگاه بهم گیج  و متعجب صورتی با ایوان

 خوبی؟  تو -

 :دادم جواب  تردید و شک با

 .منک  فکر  -
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 هنوز   تو  ولی  کنم؟   بیدارت  خواب  از   کردم  سعی  چقدر   دونیمی  دارم،  شک  من  ولی  -
 . نیست خوب حالت اصالً  تو کردیمی شنا هاتکابوس   توی

 .دیدم وحشتناک و پریشون هایخواب بازم -

 .بوده بدتر  پیش شب دو از  دیشبت خواب که  بگم تونممی و دونممی آره -

 :گفت  و گذاشت  پیشونیم روی رو دستش ایوان

 و پدرت پیش برگردی وقتی چند خوایمی روته؛ زیادی فشار  کنم  فکر  داری، تب -
 برادرت؟ 

 .خوبه حالم نه، -

 مطمئنی؟  -

 .آره -

 واقعیت   و  بوده  کابوس  یه  فقط  اون  که  خوشحالم  کشیدم  کنار   رو  هاپرده  و  شدم  بلند
 :گفتم  و کشیدم  عمیقی نفس نداشته،

 احساس  هست چی هر  ولی بینممی زن اون مورد در  اییهکابوس  چرا دونمنمی -
  بهم   رو  چیزی  خوادمی   اون  شاید  ولی  نیستم  مطمئن ...  شایدم  داره  معنی  یه  کنممی
 . خبرمبی ازش من  که  بگه

 :گفت  و اومد من  طرف به و شد بلند ایوان

 .میاره فشار  تو روی داره این  و ترسیمی جااین  در  چیزی از  شایدم -

 هم  قبالً  نیست؛ مهم . ترسمنمی  چیزی از  بینممی کنممی رو فکرش یچ هر  خب، -
 . میشه تموم شبه یه اینا همه مطمئنم و دیدممی کابوس

 تا  رفتم پایین  طبقه به و کردم  عوض رو  لباسم منم رفت و داد تکون سری ایوان
 و بود نشسته کاناپه روی نبود خونه ایوان جز  کسی. کنم عوض هوایی و حال
 .کردمی جمع گلمیز   روی رو اهنقشه
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 . جاستاین  الکسا کردم  فکر  -

 شو آماده برو کنهمی  زندگی قصر  توی اون میاد، جااین  اوقات بعضی فقط الکسا -
 . قصر بریم تا

 داری؟  جلسه بازم -

 .نکنی فرار  باز  که  شرطی به بمونی، خونه تونیمی ایخسته اگه آره، -

 .نمیره سر  حوصلم جوریاین  بیام دارم دوست من  نه -

 . خوریممی غذا راه سر  پس باشه -

 .شدم خارج خونه از  ایوان با و  برداشتم رو کمری  کیف  و رفتم باال طبقه به

 همه قبل مثل. رسیدیم جلسه سر  به باالخره قصر، تا راه کلی  و خوردن غذا از  بعد
 رو  چیز   همه  باید  باز   بود،  هانقشه  سر   باز   جلسه  و  بودن  نشسته  خودشون  جایگاه  در 

 . جرج و ایوان دعواهای جمله از  کنم  تحمل

  قفل  کردن  باز  به کردن  شروع و برداشتن  نقشه یه کسی  هر  جلسه اتمام از  بعد
 کارها  روی  بر   هم  پادشاه  و  کردمی  کار   جرج   با  الکسا.  کردمی  کار   تنها   ایوان  هانقشه
 . کردمی نظارت

 کنه،   باز  رو نقشه رمز  تونستی نم چون بود نمونده باقی براش اعصابی دیگه ایوان
 .بود شده ناامید

 :گفتم  و گذاشتم  اششونه روی رو دستم

 میاد؟  بر  من  از  کمکی  -

 :گفت  و زد لبخندی ایوان

  فکرش  که  چیزیه اون از  تر سخت  لیام هاینقشه  هایقفل رمز  شکستن  نکنم، فکر  -
  بفهمه  تونهی من اونم  که  ستجرج  کار   این  نیستم، کشینقشه استاد من  کنیمی رو

 نیستن   مرتبط  هم  به  هانقشه  این   از   کدوم  هیچ  خوند،  رو  هانقشه  این   میشه  چطور 
 .همینه دقیقا ما مشکل و
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 استاد  ولی ندارم مهارت که چیزی هر  توی چی؟  کنم کمک بتونم اگه خب -
 .هستم کشینقشه

 :گفت  شوخی به ایوان

 .بیاره در  من  عقد به رو تو که  میده قول بهت پدرم صورت اون در  خب، -

 بود گرفته  اشخنده هم خودش حتی دادم، تکون سری و خندیدم شد مزهبی  باز 
 : گفتم  ایوان گوش  در  چطوریه، نقشه این  دونستممی چون

 کسی  که  جایی  یه  بریم  باید  تونمنمی  جااین   ولی  بخونم  رو  نقشه  این   تونممی  من  -
 .نباشه

 : گفت  و انداخت بهم نگاهی  تعجب با ایوان

 !بخونی؟  رو نقشه این  تونیمی جداً  -

 :گفتم  و دادم تکون تأیید نشانه به رو سرم

 .باشیم داشته کپی  یه هانقشه این  از  یکی باید فقط -

 مطمئنی؟  تو: ایوان

 .اوهوم -

 : گفت  بهش و رفت جرج پیش به و برداشت رو نقشه ایوان

 .دارم الزم نقشه این  از  کپی  یه -

 خوای؟ می چی واسه: جرج

 بکشی؟  جزئیات تمام با تا کشهمی طول چقدر  دارم، نیاز : وانیا

 .بکشم  برات تا خوایمی چی برای بگو: جرج

ت  تو نیست مربوط تو به: ایوان  .بده انجام رو کار 

 کشیدن  به کرد  شروع و گرفت  رو نقشه میلیبی  با جرج
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 :گفت  و اومد من  پیش ایوان

 .خوند ور  نقشه اون میشه چطور  که  دونیمی کجا  از  -

 . کردیممی  رو  کار   این  نقشه  با  ذاشتیم،می  قرار   وقتی  همیشه  اون  داده  یاد  بهم  لیام  -

 کنی؟   رو کار   این  خوای می واقعاً  یعنی -

 کار؟ چی -

 کنی؟   نت*یا**خ بهش خوایمی واقعاً  -

  در  بگیرید پس رو شده دزدیده ازتون که  چیزی باید شما نیست، نت*یا**خ این  -
 .ببینم رو اون خوامیمن دیگه من  ضمن؛

 .داشتم  رو  تجربه  همین  منم  داشتی  عالقه  بهش  دونممی  داری،  حسی  چه  دونممی  -

 :گفتم   کنجکاو  نگاهی با

 گفتی؟   دروغ کسی  به هم تو مگه -

 :گفت  ناراحتی با و زد درد پر  لبخندی

 .نه...من  -

 :داد ادامه بود، هویدا صداش توی که  ناراحتی با و کشید  آهی

 بقیه   پیش  که  اعتمادهایی  تمام  و  مقامم  که   کرد  کاری  بودم  عاشقش  که  یکس  ولی  -
 من   که  همینه  خاطر به  بشه،  جانشین   کهاین   خاطر به   فقط  اونم  بدم،  دست  از   داشتم
 .شینممی پادشاهی تخت چپ سمت

 گذشته  احتماالً  کرد،می  ثابت رو این  داشت که  لحنی بود دردناک واقعاً  براش این 
 .داشته سختی

 چیه؟ عشق  مورد در  رتظن -

 :داد جواب  عمیق نفرتی با ایوان
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 مثل  عشق. نشم عاشق وقتهیچ که  دادم قول خودم به ضعفه نقطه یه عشق -
 .دارهنمی  بر  کشیدنت  پایین  از  دست وقتهیچ که  انتهاستبی ایحفره

 این گفتن   از  دست و بشم ناامید عاشقشم، کهاین  گفتن  از  شد  باعث حرفش این 
 . بردارم شبه موضوع

 .متأسفم -

  ازش   نخوره  بدرد و  تلخ  خیلی  عشق  که  کرد  ثابت  بهم  اون  نیستم،  من   چون  نباش  -
 .نداره رو خودم کردن  فدا لیاقت عشق داد  نشون بهم که  ممنونم

 و  باشی کسی  عاشق... من  واسه درد یه میشه این  ولی شدم ناامید کالً   دیگه حاال
 . بگی بهش نتونی هم تو و نفهمه اون

 :گفتم   حرفام بین  زیاد فاصله  و بلند کلمات  با

 معنیه؟ بی برات...برات عشق... یعنی...پس...خب -

 :گفت  عذابی هیچ بدون و راست و رک

 .نداره وجود من  زندگی توی اینا، از  بیشتر  -

 چی؟ داری خواهرت به نسبت که  عشقی پس -

  زندگیم   توی  ی،زندگ  عشق  عنوان  به  کسی  خوامنمی  فقط  من   کنهمی  فرق  اون:  ایوان
 .باشه

  نباشم   مهم  براش  اصالً   االن  من   شاید  کنم؟   کار چی  حاال!  ستساخته  کارم  دیگه  هیچی
  کنم   ثابت بهش نیست الزم دیگه شاید باشم، مهم براش نتونم دیگه هم شاید یا و
 بکشم؟  دست کار   این  از  باید چطور  عاشقشم، که

 قلبم   توی  بزرگی  شکستگی  زد،  ایوان  که  حرفی.  میشه  درست  حفره  یه  داره  دلم  توی
  بهش   نتونی  دیگه  و  باشی  کسی  عاشق  که  نیست  کسهیچ  درک  قابل  این   کرد  ایجاد
 .بگی
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 باید  یعنی  زد،می  موج  درونش  اندوه  و  غم  که  نفسی  کشیدم،  دردی  پر   و  عمیق  نفس
 بشم،   بهش  عشقم  خیالبی   باید  هم  شاید  دارم؟   نگه  قلبم  توی  رو  عشقم  عمرم  آخر   تا
 دارم؟  دوستش که  بشم کسی  خیالبی  چطور  چطور؟  اما

 اونم  بود کشیده  اصلی نقشه شبیه درست کپی  یه جرج گذشت،  که  ایدقیقه چند
 .رفتیم جلسه اتاق از  و برداشتیم رو نقشه کپی  و نقشه. کاستی  و کم  هیچ بدون

 بریم؟  کجا  حاال خب -

 باشیم؟  خوایمی  کجا  بگو، تو -

 وارد  نتونه بفهمه خون بوی کسی  هم اگه که  جایی یه نباشه، کسی  که  جایی یه -
 .بشه جااون

 کنی؟   کار چی خوایمی دقیقاً  تو! خون؟  -

 .فهمیمی وقتش به -

 دو  تخت یه با بود هم دیگه در  دو اتاق داخل برد، بزرگ اتاق یه به رو من  ایوان
 دو هر  و نشستم  تخت روی بالکن، یه و کتاب  از  پر  قفسه یه. مطالعه میز  یه و نفره
 . کردم  باز  رو نقشه

 چی؟  حاال خب قصره توی من  اتاق جااین  -

  پس . کردمی فرق قبل دفعه با نشان دفعه این  کردم،  نگاهی نقشه باالی نشانه به
  لیام  که نشانی هر  از  که خوبه. متفاوته اصلی نقشه کردن پیدا روش یعنی این 

 .دید رو اصلی نقشه میشه چطور  دونممی و خبرم با کنه،می استفاده

 .دارم نیاز  قلم و جوهر  به من  -

 نگاهی نقشه به داد، من به و برداشت رو قلم و جوهر  مطالعه میز  روی از  ایوان
 :گفتم  و انداختم

 اصلی نقشه این ولی کنهمی اشاره دراکوالها سرزمین  شمال به داره نقشه این -
 .دارم نیاز  خوناشام تازه خون به یکم من  نیست
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 .بود شده شوکه حسابی حرفم این  از  ایوان

 !خوای؟ می چی واسه خون -

 .کنممی   تعریف  برات  رو  چیز   همه  دادم،  نشون  بهت  رو  اصلی  نقشه  کهاین   از   بعد  -

 :گفت  و گرفت  گاز   رو دستش ایوان

 .میشه ترمیم  زود هاخوناشام  ما زخم چون زود فقط کنم؟   کار چی حاال -

 : گفتم  گرفتم  جلوش رو جوهر  جعبه

 . جوهر توی بریزه خونت بزار  -

 زود بعد ریخت، جوهر  ظرف داخل رو زخمش خون و کرد  مشت رو دستش ایوان
 خوب زخمت جای زود که  باوره قابل غیر  این  واقعاً  خب. شد خوب دستش زخم
 .بشه

 گذاشتم، جلوم رو اصلی نقشه و کردم مخلوط جوهر  با رو ایوان خون قلم، با
 :گفت  و گرفت  رو دستم ایوان دفعه هی که  بریزم برگه روی رو جوهر  خواستممی

 .داری کپی  نقشه یه تو اصلیه، نقشه این  کنی؟ می کار چی داری -

 روش اصلی نقشه که  ستکاغذی   اصل خورهنمی من  درد به کپی  نقشه اون ولی -
 .شده کشیده

  گرفته   خودش  به  که  ایقیافه  از   رو  این   داشت،  شک  کار   این   تو  من   موفقیت  به  ایوان
 صفحه  روی رو جوهر  از  کمی  و کردم  آزاد دستاش توی از  رو  دستم. فهمیدم بود

 که   طوری نقشه کل  روی شدن بخش به کرد  شروع آرومآروم جوهر . ریختم نقشه
 .نبود پیدا نقشه تصاویر  از  هیچی دیگه

 .رفت بین  از  نقشه این  چی؟  حاال خب -

 .نرفته بین  از  نقشه کنی؟   اعتماد بهم تونینمی چرا -
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 خوندن  قابل دیگه این  بینیمی خودت چشمای  با داری خودت رفته، که  معلومه -
 . نیست

 .کردمی  عصبیم داشت

 !کن   اعتماد بهم بزاری؟  جگر  رو دندون میشه -

 . زارممی انسان یه شاهرگ  روی زارم،نمی جگر  رو دندون من  -

 .ایوان ایمزهبی خیلی -

 :گفتم  و  برداشتم رو نقشه گذشت  که  ایثانیه چند

 .خوندنه قابل االن -

 پشت  ایوان به. بود شده مشخص کامالً   اصلی نقشه کردم،  نگاهی رو نقشه پشت
 :گفتم  و دادم نشون رو نقشه

 .کن   اعتماد بهم که  گفتم  اصلیه نقشه این  ببین  -

 : گفت  و کرد  نگاهی نقشه به مبهوت و مات و زدهشگفت  ایوان

 !میرا شدی موفق  بودم، ندیده چیزی همچین  حاال تا جورشه؟  چه دیگه این  -

  آروم  رو من  لبخنداش همین  ولی بودم ناراحت عشق  مورد در  ایوان حرف از  هنوز 
 :گفت  بلند ایوان شدن، وارد محض به برگشتیم جلسه اتاق به ایوان با. کردمی

 . کردیم  پیدا رو نقشه رمز  ما -

 ین همچ و جاخورده متعجب، زده،حیرت. شدن جمع بزرگ میز  سر  و برگشتن  همه
 شروع   کنه،  باز   رو  نقشه  کهاین   از   قبل  ایوان.  زدمی  موج  همه  چهره   توی  هاییحالت 
 :کوچیک  سخنرانی یه به کرد

 رو نقشه این  رمز  تونسته که  کسی  بدم نشون بهتون رو نقشه این که،این  از  قبل -
 .خوادمی چیزی کار   این  عوض  در  شما از  بفهمه
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 کار چی  خوادمی  اون  نگفتم،  ایوان  به  چیزی  همچین   من  گه؟ می  چی  داره  اون  چی؟ 
 :گفت  میلیبی با جرج. نکنه درست  دیگه دعوای یه امیدوارم فقط! کنه؟ 

 کرده؟   باز  رو نقشه این  رمز  کی  -

 . کرده  باز  رو نقشه این  رمز  میرا: ایوان

 و انداختم پایین  رو سرم کردم،می حقارت احساس شدن خیره من  به بدجور  همه
 . نزدم حرفی

 بمونی،  زنده که  اینه اونم و داری الزم چیز  یه فقط کار   این  عوض در  تو ؟ رامی: جرج
 من  میرا، داری زیادی  توقع خیلی تو خوناشام؟  عالمه یه بین  انسانی یه فهمیدی

 . باشه موندنت زنده خواستت  باید پس بکشم رو تو حرکت یه با تونممی

  سست   پاهام.  لرزیدیدی م  خودتون  به  ترس  از   بودید  من   جای  کنید،   قضاوت  خودتون
 . بودم ایستاده سختی به و بود شده

 . بخونیم رو هانقشه  این  تونستیممی نکنم فکر  نبود میرا اگه! جرج شو خفه: ایوان

 گذشته  کارت  این  با خوایمی نکنه داری؟  اعتماد دختر  این  به قدر این  چرا تو: جرج
 کنی؟   پاک بقیه ذهن  از  رو خودت

 .زد بیرون پیشونیش هایرگ  و آورد جوش ایوان جرج، حرف این  با

 اون   بکنه  کاری  تونهنمی  خوانینقشه  استاد  وقتی  طور،این   که  پس  خب  خیلی:  ایوان
 چی؟  وقت

 .گذاشت  میز  روی رو کپی  نقشه و برداشت رو نقشه ایوان

 فکر  میرا، بریم بیا. کنید  باز  رو هانقشه این رمز  خودتون که  بهتره  پس خب: ایوان
 .ندارن رو این  لیاقت ولی کنن   استفاده تو کمک  از  تونن می  نایا کردممی

 . ایوان اتاق به برگشتیم رفتیم، جااون از  و گرفت   محکم رو دستم

 به ...آره بود، چی کرد ایوان که کاری اولین  بزنید حدس تونیدمی  خودتون خب
 .نوشیدنی شیشه یه گرفتن   دست
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 .کنی  ور  کار   این  نبود الزم خواستمنمی  چیزی من  -

 شیشه  رفتم  طرفش  به.  نکرد  توجهی  حرفم  به  اصالً   و  بود  ایستاده  بالکن   داخل  ایوان
 . کوبیدم  دیوار  به و گرفت  رو گردنم  آنی یک در  ولی گرفتم  ازش رو نوشیدنس

 اون  شکست و افتاد دستم از  شیشه. شدمی شدنم خفه باعث داشت زیادش قدرت
 واقع  در  کردم؛می تماشا ایوان ایچشم توی رو امزدهوحشت هایچشم  فقط موقع
 ول رو من و اومد خودش به دفعه یه شدممی روروبه درونش هیوالی با داشتم
 :گفتم  زدم،می  نفسنفس   و  سوختمی  گلوم  کهحالی  در   و  افتادم  زمین   روی  که  کرد

 !وان؟ ... ایـ کنیمی...مـ کار چی...چـ -

 .بود کرده  وحشت کارش  این  از  خودش ایوان

 !کنم؟ می کار چی دارم من ...مـ -

  رفت   ایوان  طرف  به  سرعت  به  زمین   روی  من   دیدن  با  رسید،  سر   الکسا  لحظه  همون
 :زد داد بعد و زد بهش محکم سیلی تا دو و

 !ایوان بیا خودت به -

 :داد ادامه تر آروم  بعد

 .میرا با طور همین  و داره کار   باهات پدر  -

 :گفتم  و شدم بلند زمین  رو از  هامدست  کمک  با شدم، شوکه حرف این  از 

 .باشه  نیازی نکنم فکر  -

 .میاد خودش شد خوب حالش وقت هر  ایوان میرا، بریم بیا: الکسا

  الکسا .  نداشت  حضور   جااون  در   کسی  پادشاه  جز   اما  برگشتیم  جلسه   اتاق  به  الکسا  با
  مونده   ثابت  در   جلو  جاهمون   کرد،  ترک  رو  جااین   اتاق،  این   به  من   رسوندن  محض  به

 . بودم

 بشینی؟  نمیای چرا: پادشاه
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 . نشستم هاصندلی  از  یکی روی و رفتم آهسته و آروم

 خواستی؟ می چی نقشه  خوندن عوض در  تو -

 . بگم چیزی بخوام که  چرخیدنمی زبونم انگار  واقع در   بدم، جوابی نتونستم

  هنوز  حتی تو ایوانه هایحرف  از  یکی این  گم؟ می  درست نداشتی، درخواستی تو -
 میرا؟  میگم درست بوده، چی درخواست این  دونینمی 

 :دادم جواب آرومی صدای با

 .بله -

 .خواستمی چی ایوان دونممی من  بکشی، خجالت نیست الزم -

 واسه کارتی  داد بهم ایوان که  بود کارتی  مثل دقیقاً . گذاشت  جلوم کارت  یه پادشاه
 .غذا

 .کنی  کاری  یه برام باید ضشوع در  و موقتاً  اما میدم بهت رو این من  -

 خواد؟ می کمک  من  از  پادشاه چرا عجیبه برام چی؟ 

 هاست؟ نقشه مورد در  نکتهکنم؟   کمکتون  تونممی چطور  من ولی -

 مسئله یه این  کنی  کمک  من  به قراره فقط تو و نداره ربط کسی  به موضوع این  -
 . شخصیه

 !نید؟ و ت نمی شما ولی بدم انجام تونممی من  که  کاریه  چه -

 کنم؟   اعتماد بهت تونممی -

 !حتماً  -

 .کنی  پیدا برام رو ایوان مادر  خواممی ازت -

 ضمن  در  کنم؟   پیداش چطوری شناسم،نمی و ندیدم رو اون من  ولی ایوان؟  مادر  -
 نکشه؟ رو من  و  بشم نزدیک بهش چطور  خوناشامه یه اون
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 اون . باشه سال هزار  هفت از  کمتر  شاید اون سن  نیست، خوناشام  ایوان مادر  -
 که  داشت رو این  توانایی اون و ستساحره یه تو مادر  مثل بلکه نیست خوناشام
 .ایساحره  یه هم تو  چون کنی  رو کار   این  خواممی  تو از  داره، نگه  جوان رو خودش

 . نیستم ساحره من  ولی ببخشید؟  -

 سن  به ریاد تو کنممی حس رو این  من ولی ندونن  بقیه یا خودت شاید! جدًا؟ -
 .عجیبه واقعاً  این  و رسیمی بلوغ

 البته و عجیب کمی برام بلوغ سن  اما دونهمی چی هاساحره از  دونمنمی  دقیقاً 
 .اومدمی  جالب

 !چیه؟  حرف این  از  منظورتون بلوغ؟  سن  -

 سن  به  داری  زود  خیلی  تو  ولی  رسن می  بلوغ  به  سالگی  سی  سن   در   هاساحره  همه  -
 .باشه خطرناک ممکنه این  و رسیمی بلوغ

 بلوغ  سن  مورد  در   و  نیستم  ساحره  من   ولی  قائلم  شما  برای  که  احترامی  با  سرورم،  -
 .اشتباهید در  شما که  بگم تونممی

 وقتی  هاساحره  همیشه  ناشناس  زن  یه  از   اونم  نه؟  مگه  بینیمی  کابوس  هاشب  تو  -
 .دردناکه براشون که  بینندمی  هاییکابوس  رسن می بلوغ به

 !دونه؟ می  خوابم تو زن اون درمورد کجا  از  اون ولی هامکابوس   دلیل از  نمای

 دونید؟می کجا  از  رو این  شما -

 تو. کنم پیدا رو همسرم  تا کنی کمک   باید االن پس خونم،می رو تو ذهن من -
  بهت  من  کنی  برقرار  ارتباط باهاش و کنی  استفاده داری که  هایی قدرت  از  تونیمی

 .کنیمی ضرر  که  نکن  ناامیدم ،میرا میدم وقت

 چطور  دونمنمی و نشده نمایان هنوز  باشم،  قدرتی دارای واقعاً  من  اگه سرورم، -
 .کنم  استفاده ازش

 .کنی  رو کار   این  تونیمی آوردی دست به رو قدرتت وقتی نباش، نگران -
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  ور چط اصالً  میفته؟ اتفاقی چه کنم  پیداش نتونم اگه زد،می موج دلم توی نگرانی
 کنم؟   استفاده ندارم که  قدرتی از  تونممی

 .شد اتاق وارد و زد  در  ایوان لحظه همون

 داشتی؟ کاری  من  با پدر  -

 .باشه خاموش درونت عطش امیدوارم: پادشاه

 . فهمید شدمی اشچهره از  رو این  و بود داغون احوال و حال نظر  از  ایوان

 ...خوبم من : ایوان

 بهش  میرا، واسه خواستیمی که چیزی اون وان،یا من به بده رو نقشه: پادشاه
 .دادم

 :گفت  و گذاشت  میز  روی رو نقشه ایوان

 .داده نشون میرا که  ستاصلی نقشه این  -

 به وقتی. کردیم  حرکت خونه طرف به ایوان و من  پدرش، با ایوان صحبت از  بعد
 مادرم ندگردنب  به و  اتاقم توی رفتم منم حموم رفت راست یه ایوان رسیدیم خونه
 .شدم خیره

 کهاین   مورد  در   ایوان  حرف  پس  گه،می  راست  من   بودن  ساحره  مورد  در   پادشاه  اگه
 . ناآشکار حقیقت همه این  و مونممی من  حاال. راسته هم ستنامه یه این  درون

ی  اما کنم  روشن  روز  مثل رو چیز  همه تونم می  که  دونممی  که   زندگی چطور؟  و ک 
 .بیام بر  چیز  همه  پس از  تونممی که  مطمئنم نیست، ملموس

*** 

 از  خبری حاال تا دیروز  از . خوندممی رو کتاب  ادامه خوراکی، از  ظرفی با کاناپه  روی
  نگرانشم، . نداره خوبی چندان اوضاع گفت میشه خب ندارم، ایوان روز  و حال
 چون بزنم سر  بهش تونمنمی. بشه غرق خودش غمگین و افسرده حال تو ترسممی
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 دو هستم، دلواپسش خیلی االن ولی کنه  حمله بهم دفعه یه دیروز  مثل رسمتمی
 . نزنم سر  بهش که  خودخواهیه این  ولی نه یا برم که  دلم

 اتاق  در   جلو.  داشتم  تردید  البته  رفتم  باال  جرأت  با  و  گذاشتم  گلمیز   روی  رو  غذا  ظرف
 و زدم در  دوباره نمیده، جواب دیدم وقتی زدم در  و کشیدم عمیقی نفس ایوان
 کردم   باز  رو در  همین  برای بده جواب خوادنمی که  شدم متوجه

 !رفته؟   کجا  یعنی. نبود اتاقش توی اون نداشتم؛ رو  چیزی همچین  انتظار 

، پشت کسی  کهاین  حس با  و  سیاه شلواری با  رو ایوان که  برگردوندم رو  سرم سرم 
 از   اینقطه  به  و  گرفتم  اشورزیده  و  بدن   از   خجالت  با  رو  نگاهم.  دیدم  پیراهن   بدون
 .اومدم خودم به صداش با ولی شدم خیره اتاق

 کنی؟ می کار چی جااین  -

 . بپرسم رو حالت اومدم نشو  ناراحت دستم از  لطفاً  ببخشید، -

 : گفت  حرفم به توجهبی و میلیبی  با ایوان

 .خوبم من  -

 .ناراضیه بپرسم رو حالش اومدم کهاین  از  انگار 

 ...من  ایوان -

 .کنی  ناراحت رو خودت نیست نیازی خوبم من  نباش نگران -

 .بشه صحبت هم من  با خواستنمی  دلش اصالً  اون بگم؟  چی تونممی دیگه

  ایوان  من  نظر  از . پایین  طبقه برگشتم بار تأسف  حالتی با و پایین  انداختم رو سرم
 أسفم،تم  براش.  بشه  تخریب  زود  اشروحیه  تا  میشه  باعث  همین   و  زودرنجه  خیلی
 . کنم  کمک  بهش تونستممی  کاش  ای

 . کردم  باز  رو کتاب  و نشستم کاناپه  روی

 .کشدمی  خود  درون  به  را  همه  کهسیاهی  شدم،می  روروبه  درونش  سیاهی  با  باید  -
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 ادامه که  برگشتم سمتش به نخونم رو داستان ادامه دیگه شد باعث ایوان حرف
 :داد

 از  که  کسی.  کنه  انتخاب رو یکی سیاهی دو بین  باید که  دختری جالبیه، داستان -
 .داره دل به ترس همه وجود سیاهی

 . باشی تنها خوایمی کردم  فکر  -

 : گفت  و نشست کنارم  نمیشه، عوض  چیزی بودن تنها با -

 . کنم  تموم رو داستان این  نتونستم وقتهیچ -

 چرا؟ -

 .شدم متنفر  عشق از  شدم،می  نزدیک پایانش به وقتی چون -

 افتاد؟  واست اتفاقی چه قاً دقی -

 بشنوی؟  خوایمی واقعاً  -

 .کنه  آرومت یکم این  مورد در  زدن حرف شاید خب -

 . بزنم حرفی این  مورد در  نیست قرار  دیگه نکنم، فکر  -

 کنی؟   تعریف  برام خواینمی  پس -

 . متأسفم دیروز  بابت واقعاً  بمونه، مخفی طوریهمین  بهتره -

 .نبود دتوخ دست موقع اون نیست مهم -

 :گفت  گر پرسش  لحنی با  کوتاه  سکوتی از  بعد

 خواست؟ می چی تو از  پدرم -

 :گفتم  و کشیدم  آهی

 .ندارم امیدی کردنش  پیدا به اصالً  که  چیزی -

 خواسته؟ چی ازت پدرم مگه -
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 !کی  بگو چی، نگو -

 : پرسید متعجب حالتی با ایوان

 گرده؟می کی  دنبال پدرم! چی؟  ببینم، وایسا -

 !مادرت کالم،  یه -

 . رفت هم تو  حسابی ایوان قیافه

 !خواسته؟  تو از  چرا گرده؟ می مادرم دنبال چی واسه اون -

 . هستم بلوغ دوران تو من گهمی -

 !چی؟  -

 .منه بودن ساحره منظورش -

 :گفت  و زد  اطمینان از  لبخندی

 .نیستی ساحره یه تو ضمن  در  و رسهمی بلوغ به سالگی سی سن  در  ساحره یه -

 .باشه خطرناک ممکنه این  و رسممی بلوغ سن  به دارم زود من  که  گفت  پدرت -

 . خطرناکه خیلی شدن ساحره َرس زود بلوغ میگه، راست اون -

 !دادمی  یاد بهم که   بود نفر  یه کاش  ای دارم، دل به ترس یکم موضوع این  از  من  -

  تونم می من  شدن نمایان هاتقدرت اگه یادمه، مادرت کارای  از  چیزایی یه من  -
 . کنم  کمک  بهت یکم

 . کافیه  برام فعال باشه کنارم  در  شادی با اون که  همین  بود،  یکننده   گرم  دل حرف

 :گفت  و شد بلند ایوان

 بیای؟  بیرون انگیز غم هوای و حال این  از  داری دوست -

 چطور؟  ولی معلومه، -

 .بیرون بریم  شو آماده پاشو، -
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 شهر  توی  امیدوارم فقط بزنم؛ قدم و بیرون برم ایوان  اب قراره که  عالیه واقعاً  این 
 .چیزیه هر  از  تر کننده  دلگیر  خودش شهر  توی زدن قدم آخه بزنه قدم نخواد

 از  داشتیم. رفتم ایوان با و پوشیدم رو کفشام  و برداشتم رو کمریم  کیف  رفتم زود
 :پرسیدم تعجب با همین  برای شدیممی خارج شهر 

 ریم؟ می  کجا  داریم -

 چی؟ تو آبه؛ دهمی آرامش من  به که  چیزی تنها خب -

 .میده آرامش بهم چیزی چه واقعاً  که  بودم نکرده فکر  موردش در  حاال تا -

 داد؟ می آرامش بهت چی اخیراً  خب واقعًا؟  -

 .دادمی آرامش بهم ایوان لبخندهای اخیراً  بمونه، خودمون بین 

 :گفتم  پاچهدست  حالتی با

 .کردمی آروم رو من  شعر  یه قبالً  ولی نداشتم چنانینآ  آرامش اخیراً  -

 .بشنوم رو شعر  این  دارم دوست خیلی پس -

 . خونمنمی خوب زیاد من ولی -

  صدای  نشستیم، درخت کنده  یه روی. رسیدیم خونین  رودخونه به مدتی از  بعد
  ارمغان  به رو دلنشینی آواز  کرد،می برخورد شدت با سنگ هر  به که آب شرشر 
 که  بود  این   مثل.  بود  بخشآرامش  خیلی  آب  شدن  جاری  بود؛  ایوان  با  حق.  دآور می
 این به چرا دونمنمی ولی شدمی سفر هم  جریان این  با وجودت دردهای تمام

 .خونین  رودخونه گن می رودخونه

 :آوردم زبون به رو سوالم

 خونین؟ رودخونه گن می رودخونه این  به چرا ایوان -

  سال  یک تا دیگه که  داد کشته  قدر اون داد، رخ قبیله سه بین  جنگی جااین  چون -
 .داشت جریان آب جای به خون
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 وحشت   جااین   در   ارواح،  از   میشه  بیشتر   حقیقت  این   فهمیدن  با  کنم  اعتراف  تونممی
 . کرد

 !وحشتناک چه -

 و  بود خنک. گذاشتم  آب داخل رو پاهام و آوردم بیرون رو هامکفش  و شدم بلند
 .کردمی القا بهم رو خوبی حسی بود، شده سرازیر  وجودم در  که  ییسرما این 

 آب داخل رو پاهاش و نشست من  کنار  و آورد بیرون رو هاشپوت  هم ایوان
 .گذاشت

 .کشهمی بیرون وجودت از  رو خستگی کنم،می راحتی احساس -

د گفت،  که  ایجمله با  :گفتم  حال ز 

 .ستم سردرگ ارواح از  پر  جااین  کهاین  فقط -

 .کن   فکر  دهمی  بهت که  حسی به میرا، نباش حال زد قدر این  -

 من   ایوان  کنندهگرم  دل  هایحرف  که  بود  این   داد،می  دست  بهم   االن  که  حسی  تنها
 .کردمی بیشتر  خودش به نسبت رو من  عالقه و کردمی خودش مجذوب بیشتر  رو

 :پرسید و کشید  ز درا زار علف  روی بود، آب داخل پاهایش که  حالی در  ایوان

 !چیه؟ اول نگاه در  عشق  مورد در  نظرت -

 دل  به  کینه  و  متنفره  عشق  از   که  شنوممی  کسی  از   رو  حرف  این   دارم  واقعاً   برد،  ماتم
 !داره؟ 

 . متنفری عشق از  کردم  فکر  -

 چیه؟ این  مورد  در  نظرت پرسم،می جدی دارم ولی هستم -

 . باشه پذیر جدانا باید عشق باشه، قدرتمند ممکنه...خب -

 . رسیدم کجا  به ببین  حاال و شدم عاشق طوریهمین  من  -
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 کسهیچ افته،می اتفاق ناخودآگاه صورت به لحظه یه توی اول نگاه در  عشق -
 .داره ما برای هایینقشه چه دنیا که  دونهنمی 

 .باشم متنفر  عشق از  و...بمونم تنها که  بوده این  من  سرنوشت -

 . بدی خودت به فرصت یه الزمه فقط بمونی، تنها نیست الزم -

 .داره زیادی درد که  کنهمی ایجاد رو زخمی این  بخورم؟  شکست بازم که  -

 .کنه  خوب رو اون دیگه فرصت یه با تونهمی اما -

 .مونهمی زخم جای اما -

 ! نیست مهم جاش -

 رو تصمیم همین  هم قبالً  که  کنهمی یادآوری  بهت چون مهمه هم خیلی چرا، -
 . کنمنمی  تکرار  بار  دو رو اشتباه  یه پس ی؛گرفت

 کنی؟   زندگی نتیجه همین  با  خوایمی یعنی پس -

 .کردم  عادت بهش دیگه -

 رو سکوت. بود بخشآرام  دادیم، گوش  آب شرشر  صدای به و کردیم  سکوت دو هر 
 :گفتم  و شکستم

 بپرسم؟  سوال یه تونممی -

 .بپرس -

 ی؟ نیست برادرت یا خواهرت شبیه تو چرا -

 .هستیم شبیه خودمون مادرهای به ما همه -

 نیست؟  یکی مادراتون مگه -

 : گفت  و نشست
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 چیزی  من  مورد در  تو ولی دونممی تو مورد در  چیز  همه من  خب! نه که  معلومه -
 .دونینمی 

 . بشنوم برادرت بین  جنگ و دعوا از  هاییداستان قراره پس -

 . ایبامزه  قدر این  هم  تو دونستمنمی : ایوان

 :گفتم  و خندیدم

 !ایمزهبی تو ولی -

 دو درجه اصیل خوناشام یه من  فهمیدم آها کنم؟  شروع کجا از  خیال،بی : ایوان
 .هستم

 !خورده زیادی کنم  فکر  چی؟  یعنی این  میشه، مسخره داره دیگه خب خیلی

 اصیل؟ چیه؟  حرف این  از  منظورت -

 دونی؟ می رو اصیل جریان -

 .ندونه که  کیه  معلومه، -

 . نشدم تبدیل کسی  توسط وقتهیچ نبودم، انسان یه وقتهیچ من دونیمی -

 داشته، وجود قبیله دو فقط قبالً  که  گن؛می هاافسانه که  طوریهاین  اصیل قضیه
 کوهستانی   سرد  هایدهکده  از   یکی  در   روزی.  دراکوالها  یقبیله  و  هاگرگینه  یقبیله

 عاشق هااون. میشه معمولی پسر  یه شقعا که  داشته وجود ساحره یه ها،گرگینه
 هایقدرت با رو اون کنهمی سعی ساحره دختر  پسر، مرگ از  بعد ولی شن می هم
 به  شد خوناشام به تبدیل و نشد بود، خواسته که  طور اون  خب ولی برگردونه زیاد
 ایوان  ولی بوده خوناشام اولین  و نشده تبدیل کسی  توسط که  اصیل گن می این 
 .میاره در  رو گندش  داره

 کنی؟ می بزرگش زیادی داری کنینمی فکر  ایوان -

 زنان   رسید  قدرت  به  وقتی  پدرم  که  بگم  جوریاین   بذار   کنی،نمی  باور   رو  حرفم  پس  -
 کهاین  با. شد مادرم عاشق هااون بین  از  و کردمی جمع قصرش توی رو عادی
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 هم  الکسا و جرج مادر . شد باردار  من  مادر  ولی کنن نمی ولد و زاد هاخوناشام 
  تونست   بود  ساحره  یه  من   مادر   چون  کردن  فوت  زایمان  از   بعد  هااون  ولی  طور همین 
 ! کالم  ختم و موند زنده مادرم که  شد طوریاین . کنه  تقویت رو خودش

 . بود درک قابل تقریباً  ولی بودم شده گیج  رفت، پیش سریع چیز  همه

 . ناشامیوخ هر  برعکس شدی زاده تو طور،این  که  پس -

 حساب  به  ُجرم  متفاوت  نوع  هم  دو  بین   ازدواج  ما  سرزمین   توی  دونیمی  اوهوم،  -
 . نیاد  سرش  بالیی  تا  کرد  ترک  رو  مادرم  فوراً   من   اومدن  دنیا  به  از   بعد  پدرم  ولی  میاد

 گذاشته؟  قانونی همچین  کی  ولی بودم شنیده رو چیزی همچین  منم -

 خورده؟  گوشت  به متحدین  اسم حاال تا -

 :گفتم  حیرت و تعجب با

 .نشنیدم هم بار  یه حتی نه، -

 اگه کنن؛می وضع شکل این  به هاییقانون که  هستن  قبیله سه از  گروهی  هااون -
 .میشه کشته  متأسفانه بذاره، پا زیر  رو موجود هایقانون  کسی

 چی؟  ایوان ولی نرفت جلوتر  لیام و من  رابطه که  شد راحت خیالم

*** 

 الکسا   خونه،  رسیدیم  وقتی  و  بود  شده  شب  برگشتیم  خونه  به  اتیساع  گذشت  از   بعد
 . شد نمایان الکسا خشم از  آتیشی ما، دیدن محض به. دیدیم رو

 !بودین؟  کجا  تا دو شما معلومه: الکسا

 :گفت   و زد محوی لبخند خونسردی با ایوان

 میاری؟   فشار   خودت  به  قدر این   چرا  شده؟   چی  ببینم  بگو  بخوریم،  هوایی  بودیم  رفته  -

 ولی قصر  به بری بدم خبر  بهت که فرستاده رو من ساعته چندین پدر : الکسا
 .رفته و کاشته  جااین  رو من  که  ساعته چندین  عالیجناب
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 .بشه بهتر  حالم تا بیرون بودم رفته مثال به: ایوان

 . نشستیم هم الکسا و من  و رفت ایوان

 کنم؟   درخواست یه ازت شهمی الکسا -

 .البته -

 اگه  یا  گیرهمی  غذا  شهر   هایرستوران  از   صبحونه  و  ناهار   شام، برای  همیشه  وانیا  -
 کنم؟   استفاده هاکارت  از  میشه. گیری می تو نگیره اون

 .بگیریم رو روز  چند این  سهم شهر  بریم بیا راحتی، طور  هر  باشه -

  ی جلو  کسی  رسیدیم، غذا بانک ترین نزدیک  به وقتی. بیرون زدیم خونه از  نیومده
 به و گرفت  ازم رو کارت  دو هر  الکسا کرد،می تر راحت رو کارمون  این  و نبود بانک

 :گفت  و داد مسئول

 .کنید  ارسال برام  درضمن  بدید، رو کارت  دو این  سهم لطفاً  -

 :گفت  و داد الکسا به کاغذ  یه مسئول کنه؟   کار چی خوادمی  یعنی

 . بنویسید رو آدرس -

 :گفت  و کرد  من  به رو و نوشت رو آدرس الکسا

 . بریم بیا -

 !شه؟ می چی وسایلمون پس -

 .خونه در  دم میشه ارسال -

 . بدونم رو  ایوان جریان تمام خواستمی دلم فقط راحته چیز  همه از  خیالم

 بپرسم؟  سوال یه تونممی الکسا -

 .البته -

 !داره؟ دل به کینه  عشق از  قدر این  که  اومده ایوان سر  بالیی چه -
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 :پرسید زدهحیرت و بعج مت نگاهی با

 !دونی؟ می کجا  از  رو این  تو -

 . نکرد تعریف برام رو کلی  داستان ایوان ولی فهمیدم امروز  -

 . کردم  تعریف برات من  که  نگی ایوان به که  بدی قول باید ولی گممی بهت باشه، -

 حرفی  این   مورد  در   خوادنمی   دلش  ایوان  که  بوده  قضیه  این   پشت  ماجرایی  چه  یعنی
 !بشه؟  هزد

 داری؟  دوست قهوه ببینم -

 .آره...اوم -

 قهوه  تا دو و نشستیم خونهقهوه بیرون هایصندلی  روی  رفتیم، خونهقهوه  یه به
 . دادیم سفارش

 ایوان  با قضیه این  مورد در  عنوان هیچ به گم،می  بهت االن همین از  رو این  میرا -
 . نکن  صحبت

 .هست حواسم  نباش، نگران -

 :گفت  و یدکش  آهی ناراحت

  فقط   دنیا  این   تو.  میاد   درد  به  قلبم  داستان  این   گفتن   با  همیشه  کنم؟   شروع  کجا  از   -
 . ایوانه اونم و مهمه برام چیز  یه

 .شده  ناراحت  یادآوریش  با  طور این   که  باشه  هااون  دوی  هر   برای  تلخ  اتفاق  یه  باید

 :داد ادامه الکسا

 همه و بود شب شد، شروع هاشام خونا پادشاهان از  یکی برای جشن  با چیز  همه -
  اخالقی .  بود  حکومت  نزد  فرد  اعتمادترین   با  و  ترین محبوب  ایوان  موقع  اون  خوشحال

 برخورد   دختر   یه  با  تصادفی  خیلی  صورت  به  جشن   توی.  نداشت  قبالً   رو  داره  االن  که
 خیلی هااون رابطه. شد آشنا باهاش رفت و اومد خوشش دختر  اون از  ایوان کرد،
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 با هاشب و روزها جشن، از  بعد داشتن  دوست خیلی رو همدیگر  گرفت،  لکش زود
 خواست  ایوان  از   و  کرد  سوءاستفاده  ایوان  از   دختر   اون  روز   یه  اما  گذاشتن می   قرار   هم

. دونستنمی  رو این  ایوان اما بود ارزشمند دختر  اون پدر  برای که  برداره رو چیزی
 متوجه  دختره  پدر   آورد،  دختر   اون  برای  رو  بود  ارزشمند  پادشاه  برای  که  چیزی  وقتی
 از  سال دو از  بعد که  دیگه جشن  یه توی رو ایوان و بوده ایوان کار   دزدی که  شد

. کرد  سیاه  رو  همه  جلوی  رو  ایوان  گذشت،می   عوضی  یدختره  اون  و  ایوان  دوستی
  ایوان دختر، اون گفتن   دروغ با ولی کرد   تعریف همه برای رو حقایق همه ایوان
 تر مهم همه از  و پدرش دوستاش، اعتمادش، مقامش، داد؛ دست از  رو چیزش ههم
 شهر  به ایوان موقع اون از  بعد. داد دست از  رو داشت بقیه نزد که  هاییعشق  تمام
 باهات که نبین  رو ایوان االن اخالق. شد کسی هر  واسه کابوس بدترین  و اومد

 میده نشون االن که   هایینیت عصبا ندیدی، رو درونش هیوالی هنوز  تو مهربونه،
! چیزیه هر  از  تر خطرناک  درونش هیوالی ولی دادمی نشون هم هااین  همه از  قبل
 عاشق  دیگه کرد  سعی و شده متنفر  عشق از . تره رحمبی هم دراکوالها از  حتی اون
 .شد پر  عشق از  کینه  و سیاهی از  قلبش نشه،

 اون  که  هاییسختی  کنم،  عوض  رو  رشنظ   تونمنمی  چرا  فهمممی  حاال!  ایوان  چارهبی
  بشم   بهش  دلم  حرف  گفتن   خیالبی  بهتره  پس  ترهدردناک   چیزی  هر   از   براش  کشیده

 .کنهمی ناراحتش بیشتر  فقط این 

 بود؟  چی دختر  اون اسم -

 سرش  بالیی ببینمش دیگه بار  یه اگه خوادمی  دلم که  دختری بود، لیلیا اسمش -
 . کنه  گریه  براش پدرش که  بیارم

 بود؟ چی لیلیا پدر  باارزش چیز  اون -

 . داشت ازش بودن انسان زمان از  که  لیلیا مادر  برای گردنبند  یه -

 .شدمی جمع  چشمام تو اشک داشت کمکم   سوزه،می ایوان حال به بدجور  دلم

 ...بوده مقام خاطر به که  گفت  ایوان -
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 خاطر به  نیاد یادش تا گهمی رواین . نشه تکرار  براش  هاشگذشته  تا میگه رو این  -
 با  که  ستروزایی دلتنگ کمی  هم هنوز  چون بگیره تصمیمی چه شده مجبور  عشق
 .بوده اون

 الکسا   اگه  بود،  غوغایی  دلم  توی  کنمنمی  سرزنشش  دیگه  و  سوزهمی   براش  دلم  خیلی
 همچین  که  بودم خودخاه خیلی من . بود کرده  خیس رو صورتم اشک قطعاً  نبود

 دارم؟ نگه قلبم توی رو راز  این  عمر  آخر  تا باید...اما تمخواسمی  ازش چیزی

 :پرسید ما دیدن با. بود برگشته زودی این  به ایوان خونه،  برگشتیم دقایقی بعد

 بودید؟  کجا  شما -

 . بگیریم رو امروز  سهم رفتیم الکسا با -

 .رسیده هابسته  دیدم، آره: ایوان

 شد؟ چی که  کنی  تعریف خواینمی: الکسا

 . جرج  با  کاریهم   خواد،می  چی  من  از   پدر   که  دونیمی  خودت  الکسا،  خیالبی:  ایوان

 :گفت  و رفت غذاخوری میز  سمت به باشه الکسا جواب منتظر  کهاین  بدون ایوان

 .نشده سرد تا  بخورین  غذا بیاین  -

*** 

 اتاق  داخل و کرد  باز  رو در  ایوان بیام، بیرون گردنبند  فکر  از  شد باعث در  صدای
 .اومد

 چطوره؟  حالت -

 :گفتم  و زدم لبخندی

 . گذشت  خوش بهم واقعاً  امروز  خوبم، -

 .بود خوبی روز  امروز  آره، -

 :پرسید و نشست کنارم  تخت روی
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 کنی؟می فکر  چی به -

 چیه؟ گردنبند  این  داخل  پیام واقعاً  کهاین  به -

 .چیه پیامش بفهمی تونیمی که  باالخره نباش، نگران -

 :زد ب**ل ایوان مطلق سکوت کمی  از  بعد

 .شنیدی الکسا از  رو من  جریان دونممی -

 .بودم خیره بهش فقط زدهمات فهمید؟  کجا  از  ایوان آخه زد، خشکم

 . بخونم رو ذهنت تونممی کنی،  تعجب نیست الزم -

 نسبت من  احساس بفهمه تونهمی پس بخونه رو من ذهن  تونهمی اگه! وای ای
 !کنم؟   کار چی حاال چیه، بهش

 بخونی؟  رو ذهنم تونیمی همیشه...یعنی -

 . بخونم رو ذهنت تونمنمی  خوریمی  شاهپسند گل  عصاره از  وقتی همیشه، نه -

 .شد راحت خیالم ها،بود  نزدیک! آخیش کشیدم  راحتی نفس دلم توی

  یه  بودم، آورده خونه از  که  کیفی  توی از . رفتم کیفم  سمت به  و شدم بلند جام از 
  ایوان  به و آوردم بیرون شده کاری  نگین  و زیبا هایگلبرگ  با  رز  گل  سینه سنجاق
 .دادم

 . زیباست خیلی چیه؟  این  -

 پیرمرد  یه از . گرفتم هدیه فروشی عتیقه مغازه یه از  بودم بچه وقتی رو این -
.  بشه   تبدیل  بخشمالهام  منبع  به  که  بخرم  خودم  واسه  چیزی  یه   بودم  رفته  مهربون،

 عنوان  به بهم رو سنجاق این  همین  خاطر به نیستم، بقیه مثل من  دونستمی اون
 :گفت  و داد هدیه
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 یه نیست بقیه مثل که  دختری یه برای  بتونه شاید ستهدیه یه تو به من از  این  -
 الهام منبع یه و تشکر  برای میدم، تو به رو این  من  حاال. باشه بخش الهام منبع
 . تو برای بخش

 :گفت  و زد بخشیآرامش  لبخند ایوان

 ! ممنون زیباست واقعاً  این  -

  از  بعد. ببینم دلش در  غمی تونستمنمی دیگه که  کردمی نگاه سنجاق به جوری یه
 ندم  دستش  از   وقتهیچ  و  باشه  پیشم  همیشه  خوادمی  دلم  گرفت،  دلم  باز   رفتنش،
 ابراز  متنفره، عشق از  که  کسی  به تونممی چطور  ولی شدم مندعالقه بهش خیلی
 ؟ کنم  عالقه

*** 

 شور  دلم. دیدم رو ایوان جنازه باز  و رفتم پایین  طبقه بودم خواب همون توی بازم
  تو  و رفتم فهمیدم،می رو چیز  همه باید دفعه این . بود افتاده دلم به ترسی و زدمی
 بیشتر  هاماخم هاجنازه دیدن با من و بود قبل مثل چیز  همه. انداختم نگاهی شهر 
 قصر  فطر  به رفتم. رفت هم توی

 مردم مثل بودن، قصر  توی که  کسایی  همه. رسیدم قصر  به گذشت  که  ساعتی چند
 .بودن مرده شهر 

 با و شدم داخل. رسیدم ایوان اتاق به کهاین  تا نخ سر  یه امید به گشتم  رو قصر 
  خوردمی بهش. کردم تعجب سبز  چشمایی و رنگ نارنجی موهای با زنی دیدن
 دورم  و  اومد  سمتم  به  دید،  رو  من  وقتی  باشه،  هفت  و  سی  یا  پنج  و  سی  بین   سنش
 .چرخید

 !کیه؟   اون کنه،می جوریاین  چرا آخه

 !هستی؟  کی  تو -

 : گفت  شکاک حالتی با
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 !بینی؟می رو من  تو -

 !ستدیوونه انگار  گه؟ می چی داره اون ؟ !ها

 .بینممی آره -

 .کنممی گیر   خواب این  تو هاشب  که  ستوقتی چند خوبه، اوه -

 .بینممی رو خواب این که  شبه دو منم! هم؟  تو! یچ -

  باهاش  داری چرا پس خوابه این  جزء هم زن این ! میرا؟  شدی دیوونه ببینم، وایسا
 ؟ !زنیمی  حرف

  این  توی من  نیستم، خواب این  جزء ولی هستم خواب این  تو منم نه، نه،: زن
 . کردم  گیر   کابوس

 .باشن  خواب یه توی نفر  دو ممکنه چطور  ولی -

 ای؟ ساحره یه تو ببینم کن   صبر ... شایدم دونم،نمی -

 . هستم بلوغ سن  توی گفتمی پادشاه دونمنمی  درست -

 .باشه سالت سی خورهنمی  بهت ممکنه غیر  -

 .نیست نه، -

 قصره؟  این  پادشاه منظورت پادشاه؟  گفتی  -

 !شناسیش؟ می. آره -

 .کردم  زندگی جااین  سالی چند جورایی یه آره -

 ...من  ماس -

 کنم؟   معرفی رو خودم تونمنمی چرا! دفعه؟  یه شد چی

 بگی؟  خواستیمی چیزی: زن

 . بگم رو اسمم تونمنمی ولی کنم  معرفی رو خودم خواستممی -
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 هاساحره   برای  قوانینی  ای؛ساحره  یه  تو  گفت،می   راست  پادشاه  طور،  این   که  پس  -
 یه خواب این  بگو، پس. یمبگ رو خودمون اسم شهنمی خواب توی که  داره وجود
 .ستدیدار  یه و هشدار 

 !هشداری؟  چه هشدار؟  -

 .بیفته اتفاقی همچین  ممکنه آینده در  کهاین  -

 هایچشم   از   شدمی  رو  ترس  بود،  کرده  پر   رو  وجودم  تمام  ترس  و  وحشت  لحظه  اون
 ... .و اومدمی سختی به نفسم. دید امشده درشت

 .شدم بیدار  خواب از  ایوان طرف از  دیگه سیلی یه با موقع همون

 !خوبه؟  میراحالت -

 .نکنم فکر  دفعه این  -

 چکه بدنم از  عرق قطرات و زدممی نفسنفس  کردم،می نگاه وحشت با اطراف به
 پرده  رفتم اتاق یپنجره  سمت به و شدم بلند جام از . بود باال بدنم  دمای و کردمی
 .شبه  دیدم که  زدم کنار   رو

 شده؟ چی دفعه این  میرا -

 شبه؟ هنوز  چرا -

 بدتر  دیشب از  داری دیدم نبود خوب اصالً  حالت شبه، نصف هنوز  معلومه خب -
 .کردم  بیدارت همین خاطر به شیمی

 . حموم برم بهتره -

 موقع؟ این  -

 .اوهوم -
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.  کردم   درست زیادی کف  صابون با و ریختم گرم  آب حموم وان  توی حموم، رفتم
 در  ایوان اومدم که  بیرون. کردممی فکر  خواب توی زن اون به  و نشستم وان توی
 :گفت  و نشست میز  کنار   صندلی روی ایوان. شد اتاق وارد و کرد  باز  رو

 دیدی؟ می خوابی چه دفعه این  -

 لطفًا؟  بزنیم حرف بیرون میشه -

 سوال جواب بالفاصله و شدم خارج لحظه چند بعد منم. شد بلند خیالیبی با ایوان
 :دادم رو ایوان

 . دیدمش تو اتاق توی قصر، توی. زدمی حرف باهام اون دیگه زن یه خواب -

 من؟  اتاق توی -

 . دیدم  رو  دیگه  زن  یه  و  قصر   به  رفتم  دیشب  ولی  شممی  بیدار   خواب  از   جااین   من   -

 کیه؟  که  نگفت -

 . دونستمی هاساحره از  قوانینی چون بود ساحره یه انگار  نه، -

 کنی؟   صیفوت  رو چهرش تونیمی -

 .بود سبز  چشماش و داشت رنگ نارنجی و بلند موهای...خب -

 بود؟  چقدر  سنش نظرت به -

 .باشه بیشتر  یا پنج و سی خوردمی بهش -

 :گفت  و رفت هم تو چهرش  لحظه یه ایوان

 .بوده مادرم احتماالً  -

 .نمیاد در  جور  عقل با اصالً  دونی؟ می  کجا  از  تو -

 رو پادشاه گفتی  و بوده من  اتاق توی که   گفتی  بعد ستساحره احتماالً  که  گفتی  -
 میاد، در  جور  عقل با. رنگ نارنجی موهای با بود رنگی چشماش تازه شناخته،می

 . بوده مادرم شاید
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 .شاید -

 :گفت  و کرد  عوض رو موضوع ایوان

 میده؟  جواب دوباره شانس که  داری باور  تو -

 .هبش عوض خوادمی  نظرش انگار ! نمیشه باورم

 . مطمئنم آره،...اوم -

 .رفت شنید رو من  حرف که  همین 

 لحظه  یه در  من  واسه چیز  همه شدم گیج  بگم باید که  ستپیچیده قدر اون اوضاع
 برای جدید نخ سر  یه به روز  هر  و کنممی روشن  رو حقایقی روز  هر . افتاد اتفاق
 .کنممی پیدا دیگه، حقیقت یه کردن  روشن 

 احساس  میشه،  بیشتر   روز   به  روز   داره  مشکالتم  ولی  اومدم  جااین   روز   چند  فقط  من 
 حسابی برام این  و دوشمه روی سنگینی بار . میاره فشار  روم داره چیز  همه کنممی

 . کافیه  برام کنه،می هدایت رو من  و کنارمه  در  ایوان که  همین  اما...اما. سخته

*** 

 بعد  ماه یک

 

 اون  به  نسبت  من   عالقه  ماه  یک  این   تو.  گذرهمی  ایوان  کنار   در   من   زندگی  از   ماه  یک
 دیگه ولی بینممی رو کابوس  همون  هم شب هر  و میشه بیشتر  و بیشتر  روز  هر 

 . کردم  عادت بهش

 خیلی  که  بگم  اینم  البته.  شدم  بیدار   خواب  از   ایوان  صدای  با  همیشه  مثل  و  بود  صبح
  تخت  از  زود .نداشتم چندانی خواب زیاد، شوق از  دیشب و خوبیه روز  امروز  برام

 . زدم کنار   رو اتاقم  هایپرده خوشحالی با و اومدم بیرون

 :گفت   و رفت باال کمی  ایوان ب**ل یگوشه
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 داری؟  اشتیاق قدر این  چرا بپرسم میشه -

 .خوبیه روز  من  واسه چون -

 تولدته؟  نکنه -

 .اون از  بهتر  بابا نه! تولد؟  -

 فهمم؟ نمی من  که  چیه -

 خودم؟  شهر  برگردم رو فردا و امروز  دییم که  اجازه بهم ایوان، -

 شهر؟  بری خوایمی...چته بگو پس آها، -

 . بزاری اگه البته آره، -

 . برمتمی عصر  ولی باشه -

 بوسیدم  رو  اشگونه  و  رفتم  سمتش  به  خوشحالی  با  داد،  اجازه  بهم  که  شدم  خوشحال
  انرژی  دیدن  با  دبو   جااین   هم  الکسا.  رفتم  پایین   طبقه  به  ایدیگه  حرف  هیچ  بدون  و

 :پرسید من،

 شده؟ چی بودمت، ندیده انرژی پر  قدر این  حاال تا -

 . خون لیوان یه با اونم نشست، کاناپه  روی و اومد پایین  ایوان

 .خونه برگرده خوادمی چون داره شوق -

 .راهه تو جشن  یه چون خوشحالم واقع در  -

 !عالی جشن  یه...خبره چه بگو پس: ایوان

 زودتر   چه  هر   خواستمی   دلم  کنم  آماده  صبحونه   تا  رفتم  آشپزخونه  هب  خوشحالی  با
 خوب  روز   یه  این  و  کردممی  شرکت  جشن   توی  که  ساله  سه  امسال،  با  من .  شهر  برم

 .منه واسه

 الکسا  و  ایوان  پیش  به  گذاشتم،  غذاخوری  میز   روی  رو  شده  آماده  هایکیکپن   وقتی
 .بود رفته الکسا اما کنم  خبرشون  صبحونه  برای تا رفتم
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 کجاست؟   الکسا پس -

 داری؟  دوست رو جشن  این  قدر این  چرا رفت،می باید داشت کار   اون -

 من   حاال  و  کنم   شرکت  درونش  خواستمی  دلم   همیشه  چون  مهمه   برام  جشن   این   -
 . کنممی شرکت دارم که  ساله سه امسال، با

 کنه؟ می خوشحالت قدر این  که  جشنیه چجور  این مگه -

 . شهرمونه شدن ساخته سالگرد پنجمین  و بیست و سیصد میشه امسال خب -

 !همین؟  فقط -

 . بخشهمی لذت ما جشن  به رسومات همین  و داریم خاصی رسومات ما -

 .طور این  که  -

 ماه  یک  این   تو.  بدیم   انجام  رو  کارهامون  تا  رفتم  اتاقش  به  ایوان  با  صبحونه،  از   بعد
 رو روز  مسائل کردیم،می برسی رو هاشهنق کردیم؛می کاریهم هم با ایوان و من 

  جوری این . کردممی کمک  کاراش  توی ایوان به من کل  در ...و کردیممی پیگیری
 . رفتنمی سر  منم حوصله دیگه

 نوشت،می  رو  گزارش  یه  هم  ایوان  و  کردممی  درست  کپی  یه  نقشه،  یه  روی  از   داشتم
 . کرد  جلب رو نظرمون در، صدای کهاین  تا

 .کنممی  باز  میرم من  -

 !کنه؟ می  کار چی جااین  این  نداشتم، رو یکی این  انتظار  اصالً  کردم،   باز  رو در  و رفتم

 :پرسید  بلندی صدای با ایوان

 کیه؟  میرا -

 .پایین  بیای خودت بهتره -

 تو  قیافش جرج دیدن با و اومد پایین  عجله با ایوان تو، بیاد تا رفتم کنار   در  جلو از 
 . رفت هم
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 کنی؟ می کار چی جااین : ایوان

 . کنم  صحبت باهات اومدم: جرج

 .ندارم تو  با حرفی من : ایوان

 . بشه رمزگشایی داریم نیاز  که  کردیم  پیدا نقشه یه: جرج

 . بری جااین  از  باید بعد ولی باشه: ایوان

 :گفت  و زد پوزخندی جرج

 . نیست راحت برام جااین  هم زیاد نباش، نگران -

 :گفت  و داد من  به رو نقشه  جرج

 .کنی  باز  رو رمزش باید تو -

 .کنه  باز  تو واسه رو اینقشه میرا نیست قرار  متأسفانه: ایوان

 . کنم  واسش کاری  یه  تونممی رو دفعه این  ایوان، نداره اشکال -

 نقشه و برگشتم کردم،   رمزگشایی رو نقشه وقتی و رفتم باال هاپله از  نقشه همراه
 :گفتم  و دادم جرج به رو

 .ستصفحه  پشت اصلی هنقش -

 دیگه  بار   یه  که  باشم  من .  بود  کافی  ممنون  یه  حداقل  رفت،  تشکری  هیچ  بدون  جرج
 ! کنم  کمک  بهش

*** 

 . برد شهر  هاینزدیک  به رو من  ایوان آفتاب غروب موقع

 .بگذره خوش بهت امیدوارم خب، خیلی: ایوان

 .ممنون -
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  بزرگ   چیز   یه  گرفت،  رو  تنمفر   جلوی  چیزی  یه  بدم،  ادامه  راهم  به  خواستممی  وقتی
 حتی ماه این  تمام گیره،  اون پیش قلبم. بود قلبم اون و برم دادنمی  اجازه بهم که
  اجازه  این  عشقم این  بر  عالوه و بودم کرده  عادت بهش نبودم، دور  ازش  لحظه یه
 .دادنمی رو

 !وایستادی؟  چرا شده؟  چی -

 .گذرهمی خوش بهت بیا، من  با هم تو...خب -

 گرگینه؟  دسته یه بین  خوناشامم یه من  که  کنینمی فکر  ًا؟دج -

 چند  این .  ساختیم  دراکوال  یه  و  خوناشام  یه  کمک  با  رو  شهرمون  ما  چیه؟   دونیمی  -
 فقط  جشن   این .  کرد می  شرکت  هاجشن   تو  همیشه  ما،  پیش  اومدمی  لیام  که  سالی
 .گذرهمی خوش بهت مطمئنم داره کم  خوناشام یه

 و شناسن می رو اون شهرتون مردم همه چون کنهمی شرکت نجش توی لیام -
  هم  برادرت  یا  پدرت  حتی  مطمئنم  و  شناسهنمی   رو  من   کسی  ولی   دارن  اعتماد  بهش
 .ندارن اعتماد من  به

 کنم،   دار اعتماد  تو به نسبت رو برادرم و پدر  و باشم داشته اعتماد  بهت من اگه -
 میای؟  وقت اون

 !نه که  چرا -

 ایوان که  حاال گذرهمی  خوش بهم حسابی دیگه دفعه این  مطمئنم شحرف این  با
 .راحته خیالم دیگه میاد،

 :پرسید ایوان خونه، راه توی گذشتیم  شهر  یدروازه از 

 شه؟می برگذار  چطور  جشن  این  -

 صبح  داشتی دوست اگه بعد. کنی  انتخاب افتخاری همراه یه اول باید ست،ساده -
 همه شب بعدش گردیمی جشن، از  قبل شده برپا بازار  داخل افتخاری همراه با
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 همه بعدشم و کنن می درست خانوادگی شام یه و میشن  جمع هم دور  هاخانواده
 .گذرونن می خوش و میرن اصلی جشن  محضر  به

 . باشه باید ایطوالنی روز  پس -

 .نرفتم  بازار  به صبح وقتهیچ من  ولی آره -

 چرا؟ وقت اون -

 بازار  به صبح تونستمنمی رفتم،می جشن  این  به لیام با من  لاس چند این چون -
 .خطرناکه اون برای آفتاب نور  کهاین  و بود خواب هاصبح  لیام. برم

 .میگی چی فهمممی آره -

 براشون   دلم  ببینمشون،  زودتر   چه  هر   خواستمی  دلم.  رسیدیم  پدرم  خونه  به  باالخره
  از  اونم بغلش  پریدم زود رایان دیدن اب . کرد باز  رایان و زدم  در ! شده ذره یه

 .آوردمی در  بال داشت خوشحالی

 .بود شده  تنگ برات دلم چقدر  من، خدای میرا: رایان

 .کنممی فکر  پدر  و تو به چقدر  دونینمی طور،همین  منم -

 .برگشتی خوشحالم: رایان

 :گفت  و شد عصبی یکم دید رو ایوان وقتی رایان

 کنی؟ می  کار چی  جااین   خودت  ولی  بزنه  سر   بهمون  تا  دادی  هاجاز   میرا  به  که  ممنون  -

  دوست   و  دارم  اعتماد  بهش  من   کهاین   و   بیاد  خواستم  ازش  من   نداره،  اشکال  رایان  -
 .کنه  شرکت جشن  داخل دارم

 :کرد  من  روبه حیرت و تعجب با رایان

 !داری؟  اعتماد بهش واقعاً  چی؟  -

 :گفتم  ساده خیلی منم

 !آره -
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 دومون هر  همین  برای نداشت موضوع این  نکردن قبول برای ایچاره دیگه رایان
 کاناپه   روی ایوان و من  خونه، توی رفتیم وقتی. خونه توی بیایم که  کرد  دعوت رو

 . نشستیم

 .اومدیم ما که  بگه پدرم به تا باال طبقه رفت رایان کنم،  خبر  رو پدر  میرم: رایان

 .ندارن اعتماد بهم  گفتم  دیدی: ایوان

 .کنن می اعتماد -

 دستم دو هر  و شدم بلند. اومد پایین  باال  طبقه از  خوشحالی با پدرم مدتی، از  بعد
 .ریختم  شوق اشک ش،دوباره دیدن از  و انداختم پدرم گردن  دور  رو

 !پدر بود، شده تنگ براتون دلم چقدر  -

 . عزیزم دختر  برگشتی خوشحالم: پدرم

 : گفت  مهربونی با و  کرد  ایوان به رو بعد

 .باشه راحت برات جااین  امیدوارم ایوان، اومدی خوش -

 :گفت  و شد بلند احترام برای ایوان

 .ریک ممنون -

 .داشته ایوان با  برخوردی همچین  پدرم چرا که  بود شده میخکوب جاش سر  رایان

*** 

 شهر   به  مردم  به  کمک   برای  هم  پدرم  و  بود   برگشته  پادگان  به  برادرم  بود،  شده  شب
  ایوان . بودم شام برای سوپ یه کردن  درست حال در  آشپزخونه  توی منم .بود رفته
 :پرسید و نشست صندلی یه روی و اومد آشپزخونه به

 کنی؟می درست چی -

 .مرغ سوپ -

 .باشه خوشمزه باید دار، خوبی خیلی بوی -
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 . کنمنمی  خراب رو مرغم سوپ کنم،  خراب رو غذایی هر  اگه من  -

 :گفت  و خندید ایوان

 !ایبامزه لییخ -

 :گفتم  و خندیدم  اون از  تبعیت به منم

 .ایمزه بی هم تو -

 :کرد  عوض رو بحث ایوان

 کنی؟   کار چی خوایمی چی؟  حاال خب -

 بابته؟  -

 .جشن  بابت -

 .کنم  پیدا همراه یه باید اول خب -

 دیگش  دست  و  کرد  قفل  کمرش  پشت  رو  دستش  یه  اومد،  طرفم  به  و  شد  بلند  ایوان
 :گفت  جذاب لبخندی با و  گرفت  ن م جلوی رو

 میرا؟  میدی افتخار  -

 :گفتم  و گذاشتم  دستش توی رو دستم

 باشه؟  پادشاه پسر  افتخاریش همراه میاد بدش کی  -

 سینم یقفسه به تندتند قلبم. لرزوند رو قلبم عاشقانه یصحنه این خدا، وای
  این   جرعت  کاش  ای  فقط.  بزنه  بیرون  امسینه  از   که  االنه  کردممی  حس  و  کوبیدمی
. شدم خیره انتهاشبی  رنگ سبز  چشمای توی! کنم اعتراف بهش که داشتم رو

 چیزی یه لحظه این  توی. آرامشم باعث آرامشش و شدمی لبخندم باعث لبخندش
 . کنم  اعتراف بهش که  کردمی وادارم انگار 

 ...من ...که  بگم خواستممی...من ...من  ایوان -
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 بگم هم لحظه یه برای تونمنمی چرا آخه بزنم، رو حرفم نتونم شد باعث در  صدای
 عاشقشم؟  که

 کنم؟   تحمل باید باز ...خدا اوه کردم؛   باز  رو در  و رفتم

 :گفت  ناراحت و پشیمون کامالً   حسی با من  دیدن با بود در  پشت لیام

 . نباشی  ناراحت دستم از  هنوز  امیدوارم میرا سالم -

 :گفتم  و زدم لبخندی

 .تو بیا شده، تموم چی همه دیگه نداره، اشکال خوشحالم  دیدنت ز ا لیام سالم -

  ایوان  دیدن  محض به ولی شد خونه وارد و زد لبخندی  من  از  تبعیت به هم لیام
 .رفت هم تو اخماش و شد محو لبخندش

 .جاستاین  اینم  دونستمنمی : لیام

 .شدم دعوت ویژه خیلی من : ایوان

 .بشین  جشن  خیالبی باید ین کرد   دعوا گم،می دارم االن همین  -

 حالتی  با لیام آشپزخونه، توی رفت ایدیگه حرف هیچ بدون و زد پوزخندی ایوان
 :گفت  و کرد  من به رو غیرتی خیلی

 باشه؟  جااین  باید اون چرا جدی؟  -

  ولی   متنفری  ازش  دونممی  کنه  شرکت  جشن   توی  تونهمی  هم  ایوان  چیه؟   مشکل  -
 .نکنی خراب رو من  روز  و حال ده،ش که  هم جشن خاطر  به بهتر  

 چیه؟ منظورت چی؟ : لیام

 .چیه منظورم دونیمی خودت -

 درسته؟ ناراحتی، دستم از  هم هنوز  تو: لیام

 :داد ادامه که  کردم  اختیار  سکوت
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 .بینمون قبلی رابطه به برگردی خواینمی  تو دونستم،می -

 خیالبی  پس گذاشتیممی  قرار  هم با فقط ما لیام نداشتیم هم با ایرابطه هیچ ما -
 !گفتیمی بهم رو راستش اول همون کاش  ای فقط بخشیدمت من  لیام شو،

 وحشت  ازم هستم، هفتم منطقه دراکوالی پادشاه پسر  گفتممی بهت  اگه: لیام
 .کن   درکم پس بدم دستت از  خوادنمی  دلم میرا، عاشقتم من  کردی؟ نمی 

 شد،می وجدانم عذاب باعث بیشتر  که  نیلح با و کرد  اشاره اشسینه یه دستش با
 :گفت

 ولی تپه؟نمی  قلبم و اومدم دنیا به غریب و عجیب همیشه من  گفتم  بهت یادته -
 .تپهمی تو برای درون از 

 .کشیدم  دستش از  رو دستم و کردم  لیام به ناامیدانه نگاهی

 . متأسفم بگم باید عشق، بابت ولی لیام دوستی یه برام هنوز  تو -

 .بود داده تکیه دیوار  به ایوان آشپزخونه،  به تمبرگش

 .بندازم جدایی اون و تو بین  لیام حقیقت با خواستمنمی من : ایوان

 . فهمیدممی رو حقیقت روزی باید  من  نیست، مهم -

*** 

  یه  غذا، واسه بودیم نشسته میز  یه سر  همه و بودن برگشته خونه  به رایان و پدرم
 .آوردم لیام واسه یکی و ایوان واسه خون جام

 بسیار   کهاین   و  هستین   ما  پیش  امشب  شما  دوی  هر   که  مفتخرم  لیام  و  ایوان:  پدرم
 . نشستم میز  سر  عزیزم دختر  با دوباره خوشحالم

 .شد هامب**ل روی گرمی  لبخند باعث هاشحرف 

*** 

 .شد  ترسم  باعث  آشنا   صدایی  یدفعه  که  بودم  وسایلم  کردن  جمع  مشغول  اتاقم  توی
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 گذره؟ می خوش: ایوان

  کی   اصالً ! شد؟  اتاقم وارد چطور  اون ببینم صبر  کرد،  خفیفی لرز  هامشونه  صداش با
 اومد؟

 اتاق؟  توی اومدی چطور  -

 :گفت  و زد پوزخندی ایوان

 من  هستم خوناشام یه که کنیمی فراموش که کنممی احساس اوقات بعضی -
 .برم راه صدا و سر بی تونم می و دارم سرعت

 .داشتم شک داری که  هاییقدرت هب شاید -

 بپرسم؟  سوال یه  تونممی شاید، آره -

 .اوهوم -

 :پرسید و نشست تخت روی ایوان

 شدید؟  آشنا هم با چطور  لیام و تو -

 داره؟ اهمیتی چه اون واسه آخه پرسه،می چرا که  کردم  تعجب

 .داره طوالنی  جریان خب، -

 . بشنوم دارم دوست -

 برف  دونه هر  مثل من  حس شد، شروع انگیز غم و سرد ونزمست یه از  چیز  همه -
 کردم می  گریه  فقط  بودم،  شده  خوارتر   و  تر مسخره  دیگه  روز   هر   از   روز   اون.  بود  سرد
 برام  چیز  همه. کشیدممی خوردم،می شهر  دخترهای و پسرها کتک  از  هاییجیغ و

 کردم،   فرار .  کنن   کاری  برام  تونستن نمی  دیگه  برادرم  و  پدرم  بود  شده  دشوار   و  سخت
 فرار  ولی کنهمی تهدیدم خطراتی چه شهر  هایدروازه  پشت دونستممی کهاین  با

 کسی  کهاین  ترس از  و شدم زخمی جنگل توی. رفت پیش سریع چیز  همه کردم،
 .شدم پنهان  بزرگ کنده  یه توی کنه  پیدام
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 وحشت  ز ج  حسی  هیچ  دیگه  موقع  اون  کرد؛  پیدا  رو  من   لیام  گذشت،  که  ساعتی  چند
 شد این  و گرفت گاز  رو منو اون. بمیرم قراره که بودم مطمئن  نداشتم

 از  رو هامچشم  کم کم   و رفت ازم  زیادی خون  زندگیم، توی صحنه  ترین وحشتناک 
 رو من . بودم لیام بغل توی موقع اون شدم، بیدار  وقتی ولی بستم روشنایی روی
  تار  چشمام هنوز  داشتم، جهگی  سر  و درد سر . رفتمی جایی به و بود کرده  بغل
 اون از . بودم خونه شدم بیدار  وقتی و شدم بیهوش بازم بودم جونبی و دیدمی

 .شد ما خانوادگی دوست از  یکی لیام دیگه بعد به موقع

 !عجیبه برام -

 عجیبه؟ چی -

 .بخونه  رو  کسی  ذهن   تونهنمی  که  اون  کجاست؟   تو  خونه  دونستمی  کجا  از   اون  -

 دونستمی  کجا  از  اون آخه بود؟ نرسیده خودم فکر  به حاال تا راچ گه،می راست
 کجاست؟   من  خونه

 !دونمنمی میشه، باورت -

 :گفت  و کشید  آهی ایوان

 . ایتوجهبی چیز  همه به نسبت  واقعاً  تو میرا، -

 .امتوجه بی  زیادی انگار  -

 .داره یعجیب رفتار  اون ستاشکاسهنیم  زیر  ایکاسه  یه لیام این  خیال،بی -

 : گفتم  و نشستم  کنارش.  ندارم توجهی اطرافم به اصالً  من  باشه، ایوان با حق شاید

 .میره پیش سریع خیلی داره چیز  همه -

 خبر؟ چه هاتکابوس   از ...خب -

 .کنم  پیدا رو زن اون تونمنمی  ولی بینممی رو هاکابوس  همون هم هنوز  -

 :گفت  و زد بخشآرامش  لبخندی و گرفت  محکم رو دستم ایوان
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 . میدم قول بهت میشه، درست چیز  همه -

 نوای  صداش حتی هاشحرف . بشینه لبم  روی عمیق لبخندی شد باعث حرفش
 .دادمی عجیب آرامشی بهم که  داشت خاصی

 ...خاطرات از  پر  است مسیری این " 

 .است پنهان آنچه شودمی پیدا

 . است تاریک و پنهان چه هر  شودمی آشکار 

 .شودمی ننمایا چیز  همه

 ...حقایق از  است دریایی پرده این  پشت

 .شد خواهد آشکار  چیز  همه

 . نیست درونش شکی این 

 ...کندمی تغییر  چیز  همه که  رسدمی روزی

 ." امیدوارم چون دارم، امید

*** 

  بیدار  کردمی تبدیل سیاهی به رو خودش روشنایی کمکم   داشت که  خورشید نور  با
 ! کسوف  یه شدم،

 بود  گرفته  فرا رو جا همه سیاهی کردم،  نگاه بیرون به اتاقم ی پنجره  از  و شدم بلند
  رفتم  استرس و عجله با. خودمه شهر  جااین  کهاین  فقط بود قبلی  کابوس  اون مثل
 . بشم بیدار  جدید کابوس  این  از  زود فقط امیدوارم پایین  طبقه

 خورده  تیر   پشت  از   پدرم  کرد،  پر   رو  وجودم  تمام   وحشت  رومروبه   یصحنه   دیدن  با
 داد، شو و شست رو صورتم اشک بود رفته فرو برادرم گردن  توی  خنجر  یه و بود
.  باشه کابوس  بدترین  تونهمی خانواده وحشتناک  مرگ دیدن اومدنمی  بند هقمهق
 یه کسی  هر . بیرون زدم خونه از  سریع همین  برای کنم  نگاه بهشون خواستمنمی 
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 زدمی  فواره بدنش از  خون و بود رفته فرو بشقل توی چوبی یکی بود، مرده جوری
  شهر  توی کنم،  پیدا نخی سر  یه بتونم شاید تا رفتم. بود شده قطع سرش دیگری و

 قدم   هادرخت  بین .  رفتم  شهر   کوچیک  خیلی  جنگلی  پارک  طرف  به  نکردم  پیدا  چیزی
!  زن اون هم باز  و  کسوف  یه شدم خیره  آسمون به نکردم، پیدا چیزی بازم ولی زدم
 !کیه؟   لعنتی این  آخه

  اما  برگشتم تردید و ترس با گذاشت  امشانه  روی رو دستش نفر  یه موقع همون
 همون نداشتم رو دیدنش دوباره انتظار . کشیدم  راحتی نفس دیدم رو اون وقتی
 .مادرشه کردمی ادعا  ایوان که  بود زنی

 خوبه؟  حالت: زن

 . ببینمت متون نمی دیگه کردم  فکر  تویی؟ ! شدم ترک َزهره -

 .میفته داره اتفاقاتی معلومه پس بود زدهوحشت  و ناراحت چهرش

 . دارم بدی خبرهای -

 شده؟ چی -

 : گفت  و کرد  اشاره آسمون توی زن به

 .خوادمی چی و کیه  دقیقاً  اون فهمیدم من  بیوفته، بدی  هایاتفاق قراره -

 خواد؟ می چی کیه؟  اون -

 .جااین  بیای باید شهر  این  تو میام دارم نبدو رو این  فقط بگم، بهت تونمنمی -

 .پدرمه خونه جااین  هستم جاهمین  من  -

 چیز  همه قراره و کنهمی تغییر  داره چیز  همه کنم،می پیدات من  بمون جاهمین  -
 ! بشه نابود

 :داد ادامه که  شدم خیره زن اون هایچشم  به زدهوحشت
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  منظورم  هاخوناشام  پادشاه اول ند فرز  پیش  برو کنم،  پیدات جااین  نتونستم اگه -
 . دیدی جااون رو من  که  شهری همون پادشاه

 .مادرشه اون گه،می درست ایوان پس

 .کنممی زندگی اون پیش و شناسممی رو پسرت من  -

 .شناسیمی رو اون پس -

 .اومدیم شهر  این  به هم با آره، -

 رو  هاتچشم   عنوان  یچه  به  نکردم  پیدات  وقتی  تا  ضمن،  در   بمونید  جاهمین   پس  -
 .زنهمی  آسیب بهمون اون. نبند خواب یواسه

 ...ولی -

 . بزنم کامل   رو حرفم نذاشت

 نظر  زیر  رو تو اون که  راهی تنها نبینی رو کابوس  این  تا نخواب نداره، اما و ولی -
 .نخواب پس. ستخوابت  طریق از  گیرهمی

  توی   ایوان.  بودم  کرده  عرق  و  بود  شده  گرم  بدنم  دمای  پریدم،  خواب  از   موقع  همون
  زنان نفسنفس. خوندمی کتاب  پنجره جلوی صندلی یه روی و بود نشسته اتاقم
 :گفتم

 .دارم  بدی خبرهای! ایوان -

 : گفت  بیاره، بیرون کتابش  از  سر  و بخوره تکونی جاش سر  از  کهاین  بدون ایوان

 . دونممی رو چیز  همه -

 : گفتم  متعجب

 !چی؟  -

 .بکشم  نفس تونستمنمی بخو گرما  خاطر  به
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 راستم  پای روی رو دستش. نشست تخت روی و اومد سمتم به و شد بلند ایوان
 پس   خوناشامه  یه  ایوان  چون.  بود  عجیب  این   و  بود  گرم  شدت  به  دستاش  گذاشت،
  گرم   دستش  لحظه  هر . مرده  فرد  یه  مثل  دقیقاً   باشه  سرد  باید  بدنش  دمای  همیشه

 و کرد  فرو بدنم توی چوب یه ایوان اومد بند نفسم...لحظه یه اما شدمی تر گرم   و
 :گفت

 ! کنیم  درست رو چیز  همه باید -

  کابوس   یه فقط شکر  رو خدا دیگه، کابوس  یه اینم. پریدم خواب از  زناننفسنفس 
  سرم  و زدممی نفس نفس. بودم کرده  عرق و بود گرم  بدنم دمای قبل مثل بود

  تمام  ترس و وحشت اطرافم و خودم یدند با که شدم بلند. کردمی درد خیلی
 پر  لباسم تمام اومده؟  سرم بالیی چه! جوریه؟ این  چرا چیه؟  این . کرد  پر  رو وجودم

  نکرده   خونریزی  که  من   اومده؟   کجا  از   خون  همه  این .  تختم  طور همین   بود،  خون  از 
 و تختم زیر  تازه. باشی ریخته رو آدم تا دو خون انگار  که  بود خون قدر این . بودم
 در  بره، پیش خوب چیز  همه نیست قرار  انگار . بود خون از  پر  هم تختم دور  تا دور 

 .اومدن اتاقم به لیام و ایوان حوالی همون

 ...خون  بوی جااین  چرا: لیام

 خیره  اطراف  به  سردرگم  و  گیج  هااون   دوی  هر   خون  همه  این   و  من   دیدن  محض  به
 .شدن

 !خبره؟  چه جااین : ایوان

 اومده؟  کجا  از  خون ههم این : لیام

 :گفتم  ترس با و زدممی نفس نفس کهحالی در 

 همه این  دقیقاً  دونمنمی  بود جوریاین  چیز  همه شدم بیدار  وقتی... دونمنمی -
 .نیست من  خون هااین  بدونید رو این  و... اومده کجا  از  خون

 دیدی؟   کابوس  باز  میرا: ایوان

 .دیدم هم تا دو...آره -
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 !زنید؟ می حرف چی از  دارید دبگی میشه: لیام

 :پرسید و کرد  اخمی چیزی دیدن با اما کرد  نگاهی من  خونین  پای سر  به ایوان

 کبوده؟   راستت پای چرا میرا، -

 دست  جای  مثل دقیقاً .  بود  شده  کبود  دست   یه  جای  که  کردم  راستم  پای  به  نگاهی
، مادر  با حق شاید بود دومم کابوس  توی ایوان  آسیب  بهم خوادمی زن اون ایوان 
 . بزنه

 !زنید؟ می حرف چی از  شما خبره؟ چه جااین : لیام

 .نیست  مربوط تو به این ! نکن  دخالت: ایوان

 .نگفت هیچی اما کرد  غلیظی اخم لیام ایوان، حرف با

 دونستم نمی . داشتم رو بد هایحس این  تمام ،وحشت دلشوره، آشفته، نگران،
 .میشه شروع داره تازه اتفاقات...فهمممی حاال. چیه چاره راه و کنم  کار چی

 . پایین  میام کنم،  عوض رو لباسم بزارید -

 .بود آشفته و عصبی کمی  موند، ایوان ولی رفت لیام

 دیدی؟  خوابت توی چی دفعه این  شده؟  چی -

  پیش   وحشتناک  قراره  چیز   همه  بیوفته  بدی  اتفاقات  قراره  داد،  هشدار   بهم  مادرت  -
 . بره

 مادرمه؟ که  کنیمی ییدتأ دیگه حاال -

 خواست ازم و شهر  این تو جا،این  میاد داره اون گفت؛ بهم خودش چون آره -
 . نخوابم نکرده پیدام هم وقتی تا بمونم جاهمین 

 نخوابی؟  چی واسه -

 .زنهمی آسیب بهم زن اون گفت  -
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 همه همه، به باید. بیا و کن   عوض رو لباست کنیم،  گوش  رو حرفش بهتره پس -
 .بدیم توضیح رو چیز 

  لیام  به مجبوریم ولی . کنم  دردناک براشون رو امروز  خوامنمی من  شو خیالبی -
 .دیده چون بگیم

 .من  به بسپارش -

 من  و...وحشت همه این  و موندم من ...خون همه این  و موندم من  و رفت ایوان
 !هاکابوس   درون هشدارهای و منم این  حاال...خطرناک آینده یه و موندم

*** 

 هم  برادرم  و  پدر   بخوابه  که  بود  رفته  لیام.  پایین   طبقه  رفتم  و  کردم  عوض  رو  لباسم
 :پرسیدم بود، رفته فکر  به و بود  نشسته کاناپه  روی ایوان تنها بودن رفته

 کنی؟می فکر  چی به -

 کنی؟ می فکر  چی خودت -

 .ببرم لذت جشن  این  از  خواست می دلم فقط -

 .میشه درست چیز   همه طمئنمم نکن  ناراحت رو خودت میرا -

 .امیدوارم -

 .جشنه امروز  بازار، بریم بیا حاال -ا

 . بود خواب موضوع درگیر  ذهنم همش نداشتم رو رفتن  بیرون حوصله و حال اصالً 

  فکرت  یکم تا جااین  اومدی تو! ایوان متأسفم. ندارم رو رفتن  بیرون حوصله اصالً  -
 . گرفت  ازت و ر  امروز  خوشی موضوع، این  ولی بشه آروم

 .گذرهمی خوش ما دوی هر  به امروز   مطمئنم کنی  پرت رو حواست اگه میرا، نه -

 شروع خوادمی تازه کابوس  این . دادنمی جواب ولی کنه  آرومم کردمی  سعی ایوان
 . کنم  مقاومت برابرش  در  که  ندارم سالحی هیچ من  و بشه
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 : گفت  و گرفت  رو دستم دو هر  اومد، طرفم به و شد بلند ایوان

 .میرا کن  نگاه من  به -

 و شد ریز  چشماش مردمک   انداختم، اندوه از  پر  نگاهی رنگش سبز  چشمای توی
 :گفت

  توی  چی و دیدی خوابی چه کن   فراموش کن   فراموش رو دیشب اتفاقات یهمه -
 .ببر لذت جشن  از  پس. دیدی اتاقت

 دو برای  این  هالبت کنهمی  پاک  رو ذهنم داره فهمیدم شد، جوری یه ذهنم اولش
 شد؟ چی ببینم کن   صبر  کردممی گوش  ایوان حرفای به فقط بعدش. بود اول ثانیه
 رفت؟  گیج  سرم دفعه یه چرا

 میره؟  گیج  سرم چرا...آخ -

 خوبه؟  حالت -

 .شد چی دفعه یه دونمنمی آره، -

 . بازار بریم باید بیا بود  کوچیک  سرگیجه یه فقط نداره، اشکال -

 . رفتم بازار  به ش باها و زدم لبخندی

 . برخوردیم  بود،  کرده  پیدا  همراه  یه  که  برادرم   با  که  بودیم  فروشی  شیرینی  یه  نزدیک

 . بمون جااین  تو بگیرم، کلوچه  تا دو میرم من  ایوان -

 .باشه -

 .شدن صحبتهم  رایان و ایوان طرف این  از  و بگیرم شیرینی تا رفتم من 

*** 

 ( راوی)
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 تویی؟  میرا،  افتخاری همراه: رایان

 . بشم افتخاریش همراه که  کرد  قبول آره،: ایوان

 . باشی گرفته  هدیه لباس یه باید پس: رایان

 !لباس؟ : ایوان

  خودت افتخاری همراه  برای باید مرد، یه  عنوان به تو. نگفته بهت  میرا پس: رایان
 . بپوشه جشن  توی  که  کنی  جور  لباس یه

 . نگفت بهم این  مورد در  میرا: ایوان

 .بریم دیگه ما بشی، کار   به دست که  بهتره سپ: رایان

 . رفت  بود،  آن  در   میرا  که  ایمغازه   به  اش،افتخاری   همراه  و  رایان  رفتن   از   بعد  ایوان

*** 

 (میرا) 

  واقعاً  هستم ایوان افتخاری همراه امسال کهاین  از  بودم، صف تو هنوز  من 
 . خوشحالم

 . برگشتیم  خونه  به  آفتاب  غروب  موقع  بازار،  توی  گذار   و  گشت  و  کلوچه  خرید  از   بعد

 کنم   پیدا جشن  واسه لباس یه تا باال طبقه رفتم. بود شده بیدار  خواب از  تازه لیام
 دور   و  زمین   کف  و   نیست  تخت  روی  لحافی  هیچ  که  دیدم  کردم  باز   رو  در   وقتی  ولی
 . بود کرده  تعجب هم ایوان بود، خیس تختم دور  تا

 کرده؟   جمع رو تختم روی هایلحاف  کی  -

 .بود شده خیره تخت به طور همین  ایوان

 ...تو ایوان -

 .کنه  تمیز  رو اتاقت خواسته پدرت احتماالً  -
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 .لنگهمی جااین  چیزی یه! شده؟  عجیب  ایوان رفتار  چرا

 جشن  برای مناسب لباس یه رفتم. نکنم درگیر  رو ذهنم بهتره شدم خیالبی سریع
 :زد ب**ل ایوان که  کنم  پیدا

 گردی؟ می چی دنبال -

 ...جشن  واسه لباس یه -

 بدم؟  تو به افتخاری همراه  یه عنوان به لباس یه نباید من  مگه -

 دونی؟ می کجا  از  رو این  تو -

 برات  یکی  باشی  لباس   دنبال  نیست  نیازی  کن،  تعریف  برام  رو  چیز   همه  بعد  دفعه  -
 .دادم سفارش

 دادی؟  فارشس کی  کهاین  و فهمیدی  کجا  از  رو این   تو ولی ایوان ممنون -

 :خندید و کرد  جیبش  توی رو دستش ایوان

 دقیقه چند یه دادم سفارش منم دیدم، لباس یه بازار  توی گذروندن  وقت موقع -
 . برسه باید دیگه

 :گفتم  و زدم لبخندی

 . ایوان ممنون -

 موقع همون شد گرفته  حالش  یکم ایوان دیدن با. شد اتاقم وارد  لیام موقع همون
 .دش زده خونه در  هم

 :گفت  میلیبی  با ایوان

 .کنممی  باز  میرم من  -

 :گفت  و  انداخت باال ابرویی لیام ایوان، رفتن  از  بعد

 . توئه افتخاری همراه اون پس -
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 .اوهوم -

 !خوبه -

 . کرد  بیان تنفر  و پشیمونی احساس با رو حرفش این 

 ناراحت  هستم، ایوان همراه کهاین  بابت من  دست از ...که تو لیام -
 هستی؟...نیستی

 !بودم گفته  بهت رو راستش فقط کاش  ای -

 احساس . کنممی گناه  احساس سوزهمی حالش به دلم. رفت جمله این از  بعد و
  قلبم  ولی باشه ناراحت خوامنمی  واقعاً  من . کردم  نفرت از  پر  رو اون روح کنممی

 . بدم دوباره فرصت لیام به دیگه بار  یه نمیده اجازه کهاین  و گیره  ایوان پیش

  دقایقی،   از   بعد.  دوختم  چشم  سقف  به  و  دادم   تکیه  کمدم  به  جاهمون   و  کشیدم  آهی
 :گفت  و برگشت اتاق به بزرگ جعبه یه با ایوان

 .بیاد خوشت ازش امیدوارم لباس از  اینم خب -

  باورم. آوردم بیرون رو لباس و کردم  باز  رو جعبه و رفتم. برگشت لبم به لبخندم
 برام  لباسی همچین  ایوان نمیشه باورم! قشنگه حد از  بیش این ...این ... نمیشه
 .خریده

 چیه؟  نظرت خب -

 ست العاده فوق و زیبا این . ببرم کار  به ایکلمه چه دونمنمی واقعاً  عالیه، این  -
 . زیباست واقعاً  این  ممنون،

.  تداش  رنگ  سبز   تنه   پایین   و  رنگ  سفید  تنه  باال  دار   پف  و  بلند  دامنی  با  بلند  لباس  یه
 بود شده گلدوزی  رنگ سفید هایگل   اون، کوتاه  آستین  دور  و کمر   دور  بود باز  یقه
  خریده  برات عشقت که  وقتی مخصوصاً  زیباست خیلیخیلی که  بگم خالصه... و

 .باشه

 . ایوان ممنون -
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 : گفت  لبخند با و داد تکون سری ایوان

 .بدم انجام  تونستممی که  بود کاری  ترین کم  این  -

  بگم  چی بهش دقیقاً  دونمنمی ...شاید بگم،  بهش باید باشه وقتش  ایدب حاال خب
 مناسبی  زمان االن شاید بگم بهش روزی یه رو این  باید و عاشقشم واقعاً  من  ولی

 .بود انداخته گل  هامگونه  و کشیدممی خجالت باشه،

 ...ایوان -

 چیه؟ -

 چطور  آخه. بود دهش سرخ هامگونه   خجالت از  و داشتم استرس بود باال قلبم تپش
 :گفتم  لکنت با و کشیدم  عمیقی نفس بگم؟  بهش

 ...خواستممی...خواستممی من ...من  ایوان -

 چی؟  خواستیمی خب -

 :گفتم  و کشیدم  ایدیگه عمیق نفس! سخته چقدر 

 ...که  بگم...خواستممی -

 بگی؟  بهم خوایمی چی میرا -

 ...شاید گفتم...ولی دونممی خب -

 .میرا نیست  واضح و مرتبط  هم به تتکلما  اصالً  -

 ...که  بگم خواستممی...چیه دونیمی خب -

  موند،  تموم نیمه حرفم سالمش، گفتن   و برادرم کله  و سر  شدن پیدا با موقع همون
ی  این  آخه  خونه؟  برگشت ک 

 کنید؟   کمک  من  به شهمی  ایوان، میرا،: رایان

 . حتماً  باشه سالم،: ایوان
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 :فتگ  و کرد  من  به رو بعد

 میرا؟ کنیمی کمک  هم تو -

 !حتماً  -

 دنبال عمر  آخر  تا باید انگار  میشه؟  مزاحم نفر  یه بگم بهش خواممی وقتی چرا آخه
 . عاشقشم بگم بهش که  باشم خوب فرصت یه

. کردمی   تزئین   رو  شام  میز   داشت  لیام  رفتم،  پایین   طبقه  به  ایوان  با  عبوسانه  حالتی  با
 .کنیم  کمک  غذا پختن  توی رایان به تا تیمرف آشپزخونه به ایوان و من 

 کنیم؟   کار چی قراره خب: ایوان

 . کنیم  درست پر  شکم بوقلمون قراره: رایان

 . کنیممی درست غذا یه جشن  واسه سال هر  ما -

 !خوب چه: ایوان

 .جشن  میز  سر  واسه میره غذا این : رایان

 .باشه خودتون میز  سر   قراره کردم  فکر : ایوان

 و   بوقلمون  رایان.  کنیممی   درست  پر   شکم  مرغ  پس  نیست  زیاد  مونتعداد  ما  خب  -
 . کنممی درست رو غذا این  مخصوص سس منم کنه،می درست رو مرغ

ی  خب: ایوان  شیم؟ می کار   به دست ک 

 .االن همین  -

  رو   سس  تا  کرد  کمک  من   به  هم  ایوان.  کنه   درست  رو  بوقلمون  و  مرغ  تا  رفت  رایان
 . سبزیجات هم ایوان و کردممی خرد رو هاقارچ  من  کنم،  درست

 کنم؟ می درست غذا دارم که  باره اولین  شهمی باورت: ایوان

 . کردمنمی رو کارا  این  بودم تو جای منم -
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 بپرسم؟  سوال یه تونممی: ایوان

 .اوهوم -

 خبرن؟ بی  لیام بابت از  شهرتون مردم: ایوان

 .آره -

 کردن؟   اعتماد ناشناس دراکوالی یه به چطور  اصالً  -

 . کرد  جلب  رو  مردم  نظر   و  کرد  کمک  بهشون  کردم،  اعتماد  تو  به  من   که  طور همون  -

 چیه؟ لیام جریان زنید؟ می حرف چی مورد در  بپرسم میشه: رایان

 :گفت  و رسید سر  لیام لحظه همون

 بزنید؟  حرف من  مورد در  کمتر   نیست بهتر  -

 :گفتم  و برگشتم

 .پرسید سوال فقط اون -

 .کنن   وحشت ازم و بفهمن  رو من  جریان همه میشه باعث سوال همین  و: لیام

 !زنید؟ می حرف چی مورد در  دارید شما چی؟   ببینم، کن   صبر : رایان

 مهم برام قدر این . داد رو جوابم هم میرا و پرسیدم سوال من  لیام،  کن   گوش:  ایوان
 . بگم دیگران به رو کسی  قضیه  که  نیست

 کنی؟  متوجه حرفات با رو همه کنیمی سعی چرا پس: لیام

 : گفت  کالفه  و گیحوصله بی  با رایان

ی-  بده؟  توضیح یکی میشه خبره؟  چه جااین  نکنید دعوا ه 

 .کنید  َکلَکل   هم با قدر این  نیست الزم هستم  هم تو با رایان! بسه -

 خبره؟  چه بگید خب: رایان

 : گفت  عصبانیت و تشر  با لیام
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 دیگه نکنم فکر ! شدی؟  راضی حاال هستم، تمهف منطقه دراکوالی پادشاه پسر  من -
 .بزنی حرف باهام بخوای

 !شم؟ نمی متوجه چی؟ : رایان

 . شنیدی که  همین : لیام

 .دروغه هااین  همه مطمئنم: رایان

 . نیست نه،: لیام

 چیه؟ تو مشکل: ایوان

 .داری مشکل که  تویی این  ندارم مشکلی من : لیام

 جیغی و شده لبریز  صبرم دیگه کنن؟ یم دعوا قدر این  چرا گرفت،  درد سرم وای
 :کشیدم

 !کافیه  دیگه رفت، سر  امحوصله! دیگه بسه -

 . دنبالش به منم و  رفت عصبانیت با لیام

 روی  رو  دستم  و  نشستم   آرومی  با  کنارش  شد،  خیره  پنجره  به  و  نشست  کاناپه  روی
 : گفتم  آرامش با و گذاشتم  اششونه

 . باش آروم یکم لیام، -

 : تگف  عصبی لیام

 ها؟  بشم؟  آروم چطور  -

 : گفتم  خونسردی با

 . بکش عمیق نفس یه لیام، باش آروم -

 . کرد  خاموش رو درونش آتیش و کشید  عمیقی نفس

 شده؟ چی بگو حاال -
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 و عاشقتم من ...میرا میده آزار  رو من  این . اونی با که  ببینم تونمنمی کهاین  فقط -
 .دونیمی خودت رو این 

 بدجور  اون. گرفتم  ازش رو اون خوب احساسات  تمام ؟ کردم  کار چی باهاش من 
 اما   گیره  ایوان  پیش  قلبم  که  بگم  بهش  خوادمی  دلم  بگم؟   بهش  چطور   حاال  عاشقمه،

 .کنهمی داغون رو لیام حرف این 

 ...من ...لیام -

 :گفت  و شد بلند و کرد  قطع رو حرفم

 . نبودی من  عاشق هم اول همون از  تو! میرا خیالبی -

 !نه لیام ی،لعنت اوه

 . بزنم رو حرفم بذار ...لیام -

 اون  با که  دادم دست از  رو تو زمانی من  کنی،  اعتراف دیگه نیست الزم دونیمی -
 .رفتی خوناشام

 از  و برداشت رو بلندش  کت  لیام. شکوندم رو قلبش من  کردم،می گناه  احساس
 :گفت  و اومد عجله  با رایان موقع همون. شد خارج خونه

 شد؟ چی لیام -

 :بگم رو کلمه  یه همین  تونستم فقط

 ...رفت -

 . دنبالش میرم لعنتی، چی؟  -

 من . کردممی گناه احساس بودم، حالت همون توی هنوز  من  اما رفت رایان
 قلب  خواستمنمی بره همیشه برای اون خواستمنمی من بشه، طور این  خواستمنمی 

 .بود ایشیشه که  قلبی بشکونم، رو اشنداشته

 .اتاقم  توی رفتم و شدم بلند دردناک آهی با
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 :گفت  و  داد  تکیه  اتاق  در   به  سینه  به  دست  اومد،  اتاقم  به  ایوان  ایدقیقه  چند  از   بعد

 ...متأسفم -

 .فهمیدمی باید اون نیست، مهم -

 .عاشقته بدجور  اون -

 ! باشیم هم با تونیم نمی  ما که  بودم گفته   بهش کاش  ای -

 :گفت  و گذاشت  ستمد روی رو دستش و نشست کنارم

 قراره اگه. داره ما برای انگیزیغم  یعالوه به عجیب و جالب هایسرنوشت  دنیا -
 خودت   فقط  ماجرا  این   ته  باش  مطمئن   کنی   دشوار   و  سخت  خودت  برای  رو  چیز   همه
 .کنیمی  نابود رو

 :گفتم  و زدم  محوی لبخند ناراحت

 . کنممی گناه  احساس من  ولی ایوان توئه با حق -

 باور  اگه...بگیره رو خوشی از  ثانیه یک حتی جای تونهنمی دنیا هایسختی  امتم "
 عادی  روال به چیز  همه باشیم، داشته ایمان اگه کنیم، سعی اگه باشیم، داشته
  همه  بذاریم، زمان باد   دست به رو خودمون سرنوشت اگه اما...گذرهمی خودش

 ."میشه نابود چیز 

*** 

 درست  رو  شام  ایوان  و  من .  کنه  پیداش  نتونست  هم  ادرمبر   و  نشد  پیداش  دیگه  لیام
 . خورد افسوس رفته لیام فهمید کهاین  از  بعد پدرم کردیم،

  آینه   جلوی  اتاقم،  توی  منم.  افتخاریشون  همراه  دنبال  رفتن   پدرم  و  رایان  شام،  از   بعد
  سم لبا  داشتم  وقتی.  بودم  بسته  باال  رو  موهام  و  بودم  پوشیده  رو  لباسم.  بودم  نشسته
  حاال  تا که  بود عجیب این  و بود راستم پای روی کبودی  یه جای کردممی  عوض
 جشن  یواسه لباس یه تا بود رفته ایوان. کردممی فکر  لیام به بودمش، ندیده
 واسه  واقعاً . بود داده سفارش خودش واسه هم لباس یه من  لباس همراه. بپوشه
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  کنترل  که طوری میره، پیش عسری خیلی چیز  همه روزا این . بودم متأسف لیام
 .شده خارج  دستم از  زندگیم

 : گفت  لبخند با و داد تکیه در  به و اومد اتاقم به ایوان

 !شدی زیبا چقدر  نگاه، رو جااین  -

 . زدم غم با لبخندی

 .ساختگی هایخنده یعنی بغض -

 .نگفتم بهش که  کنممی گناه  احساس ایوان ناراحتم لیام بابت -

 نیستی؟ شعاشق نگفتی که  -

 .اوهوم -

 :گفت  و برد فرو موهام توی رو دستش کرد،  باز  رو موهام و اومد طرفم به ایوان

 . بهتره جوریاین  -

 و  خوردم  جا!  بوسید  رو  امگونه  اون.  افتاد  اتفاق  نداشتم،  رو  انتظارش  که  چیزی  بعد
 که   بگم  تونممی. کردمی نگاه بهم لبخند با فقط اون و بودم شده میخکوب جام سر 

 و بودم شده خیره چشماش به آینه توی از . رفت بین  از  دفعه یه ناراحتی این  تمام
 آروم و آورد گوشم  در  رو سرش. بردارم رنگش سبز  چشمای از  چشم تونستمنمی 
 :زد ب**ل

 جشن؟ بریم میای حاال -

  م *با*ل کردم،  نگاه ایوان به و برگشتم شدم بلند صندلی روی از  و اومدم خودم به
  و  گرفتم  رو دستش. کردم  تایید رو ایوان حرف لبخندی با و دادم فشار  هم روی رو
 .رفتیم بود، جشن  برگذاری محل که  شهر  میدان به

 .بود... و ساالد دسر، نوشیدنی، غذا، انواع از  پر  میزهایی
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 خوشحال مردم. شدمی زده تندی آهنگ و شدمی نواخته...و شیپور  و تبل ویولن،
 و کردنمی  صحبت هم  با هم هابعضی. رقصیدنمی سنتی رقص صورت به

 آرزو  فواره کنار  هم نفری چند خوردن،می  غذا میز  یه پشت دیگه هایبعضی 
 . بودن خوشحال و شاد همه. انداختن می حوض داخل سکه و کردنمی

 :گفت  بود شده زدهشگفت  حسابی تدارکات همه این  از  ایوان

 .باشه خوب قدر این  کردمنمی فکر ! واو -

 و داد بهم  سکه یه ایوان. شدیم خیره فواره به و نشستیم حوض لبه ایوان و من 
 :گفت

 کنی؟   آرزو خواینمی -

 :گفتم  و خندیدم

 . ستاحمقانه واقعاً  این  کنی؟ می شوخی داری -

 .باشه احمقانه و مسخره واسمون شده که  هم  شب یه بزار  پس -

 :گفتم  و گرفتم  رو سکه

 !قبوله -

 ...خب -

 :گفتم  و گرفتم  دست توی محکم رو سکه

 .باشه ماه یک این  تو شب بهترین   امشب کنممی آرزو -

 :گفتم  و انداختم آب توی رو سکه

 .داد دست بهم بچگی احساس -

 :گفت  و خندید ایوان

 .داره بستگی داری که  باوری به فقط اینا -
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  بهم  رو بودم داده بهش که  رو سنجاقی و کرد  بلندش کت  جیب  توی رو دستش
 لبخند با باشه، داشته همراهش رو من  هدیه باید ایوان چرا که  عجیبه. داد نشون
 :گفت

 .داره بستگی خودمون به اطرافمون اتفاقات تمام دادی نشون بهم که  بودی تو -

 . نگفتم بهت چیزی همچین  من ولی -

 منبع  بتونه شاید این کهاین  و بدم دوباره فرصت یه خودم به گفتی  ولی! درسته -
 .شده من  بخشالهام منبع این  داد، جواب واقعاً  این . باشه برات بخشهام ال

 .اومد سراغم به طبیشوخ  حس

 شدی؟  باهوش حاال تا کی  از  -

 :کرد  شروع هم ایوان

 منی؟  از  تر باهوش  قدر این  یعنی من؟  جون! بابا نه -

 !معلومه -

  فواره،  یبهل نشستن  کمی  از  بعد. کردیم  خندیدن به شروع دو هر  حرف این  بعد
  بردم می لذت جشن  از . کردیم  تماشا رو  رقص و خوردیم هم با نوشیدنی یه و رفتیم
 القا  بهم  خوبی  خیلی  حس  که  بود  بخشالهام  منبع  یه  وجودش  بود،  کنارم  اون  چون
 . بود ایوان به شهر  هایدختر  نگاه کردمی اذیتم جااین  که  چیزی اما. کردمی

 چون بود شده تعجبم باعث این و برگشته اون. سیدر  سر  لیام هالحظه  همون در 
 بدون و اومد طرفم به. کردنمی  عوض چیز  یه مورده در  رو نظرش  وقتهیچ اون
 :گفت  ایوان، به توجهی هیچ

 کنیم؟   صحبت تنها میشه میرا -

 با  ناچار . داد تکون برم باهاش کهاین  معنی به سری اونم که  کردم  نگاهی ایوان به
 :گفت  شدیم جنگلی پارک وارد وقتی رفتم، جنگلی اغب سمت به لیام

 بزنیم؟  قدم قبل مثل نداره که  اشکال -
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 .چیه اومدنش دلیل  بفهمم داشتم دوست و بودم خیره بهش متعجب فقط من 

 ...افتاد اتفاق روز  یه توی چیز  همه -

 !بودم گفته  بهت زودتر  کاش  ای لیام، ببخش رو من  -

 چیز  همه رفتی اون با وقتی ولی داشتی عالقه من  به هم تو نیست،  طور این  نه -
 .میشه مشخص باالخره چیز  همه ولی کرده  کار چی باهات دونمنمی. شد عوض

  از  کلماتش  تمام. کردممی گوش  لیام حرفای  به فقط و بودم کرده  اختیار  سکوت
 .بود پر  ناراحتی کینه،  تنفر،

 با رو تو تونممی من  بیا، من با پس منه با دلت هم هنوز  دونممی میرا کن   گوش  -
 .خواستی که  جایی هر ...ببرم خودم

 :داد ادامه و کرد  دراز  طرفم به رو دستش

 . بیای من  با الزمه فقط -

 : گفتم  و زدم کنار   رو دستش ناراحتی با

 ...جداست ما راه لیام، متأسفم -

 .امانتق از  پر  حسی و کینه  و نفرت روی از  ایخنده. خندید حرفم این  شنیدن با

 نداره اشکال ولی شدی دورگه اصیل یه عاشق نمیشه باورم میرا جالبه خیلی! هه -
 .شهمی تموم باالخره هااین  همه

 .ترسوندمی رو من  حرفاش

 و  بستم رو چشمام همین  برای کنم  فکر  بهش خواستمنمی. زد  شیطانی لبخند بعد
  لیام  و بود ایستاده رومروبه  ایوان کردم،  باز   رو چشمام وقتی.  کشیدم  عمیقی نفس
 . ترسیدم کمی  ناگهانی اتفاقات این  خاطر  به. بود رفته

 !ترسیدم خدا اوه...ایوان -

 خوبه؟  حالت -
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 . خوبم آره ترسیده، دراکوال یه از  که  کسی  عنوان به آره، -

 :گفت  و خندید

 .نکن  فکر  بهش. جشن  برگردیم بیا -

 . برقصم باهاش  تخواس ازم ایوان جشن، برگذاری محل به برگشتیم وقتی

 . برقصم نیستم بلد من  ایوان -

 نرقصیدی؟  هم بار  یه حاال تا یعنی چی؟  -

 .نه -

  شاید  برقصم، بودم بلد اگه. نیستم بلد من  ولی برقصم باهاش دارم دوست خیلی
 .شد حیف شدمی رمانتیکی شب امشب

 :گفت  و گرفت  محکم رو دستم ایوان

 .ببند رو چشمات -

 :گفت  و گرفت  دهانم جلو رو دستش بزنم، فحر  خواستممی که  همین 

 .سوالی هیچ بدون -

 قفل دورش رو دستم و کردم  باز  رو چشمم کرد،  بغلم ایوان. بستم  رو چشمم ناچار 
 امیدی   رفتم،می  داخلش  اگه  که  بود  دریایی  مثل  بودم  شده  خیره  چشماش  به.  کردم
 . نبود نجاتم به

 راه این  پس زیاده خیلی هااشام خون سرعت. برد جنگلی پارک به رو من  سرعت با
 زود  قدر این   شب  اون  همین   خاطر   به.  میشه  طی  ثانیه  سه  عرض  در   فقط  ایوان  برای
 در   رو  من  وقتی  و  بودم  چشماش  غرق  هنوز   گذاشت،  پایین   رو  من.  کرد  پیدا  رو  من 
 :گفت  و رفت باال لبش یلبه دید، حالت اون

 !خوبی؟ ...میرا -

 : گفتم  و زدم کنار   صورتم توی از  رو موهام و اومدم خودم به
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 . خوبم آره آره، -

 .میاد که  هم موسیقی صدای بدم یاد  بهت رقص خواممی خوبی، که  خوبه -

 من   دست  بعد.  گذاشت  خودش  شونه  روی  و  گرفت  رو  چپم  دست  و  شد  نزدیک  بهم
  آروم   موسیقی.  کشیدممی   خجالت  کمی  و  بودن  شده  سرخ  کمی  هامگونه .  گرفت  رو
  رو  ایوان پای اول همون ولی رقصیدن به کردیم  شروع شد،می تهنواخ کالسیک  و

 . کردم  لگد

 .نیستم بلد که  گفتم  متأسفم، من ...اوه -

 :گفت  و زد  لبخندی فقط ایوان

 از  مرتبه پنج از  بعد جلو بیای قدم یه و عقب برای قدم دو باید ببین. نداره اشکال -
  عقب،  بیای قدم یه و جلو بری مقد دو باید یعنی. بری رو این  خالف باید کار   این 

 فهمیدی؟ 

 با کردم،  لگد رو ایوان پای دوباره اما تمرین  به کردیم  شروع باز  و دادم تکون سری
 : گفتم  ناامیدی

 . تونمنمی  اما بشم هماهنگ تو با باید من  ممکنه، غیر  این ! ایوان -

 :گفت  و کرد  بلندم و کرد  حلقه دورم رو دستش دو هر  ایوان

 مطلع من  پای بعدی حرکت از  تونیمی طوریاین  داری، نگه رو تخود کن   سعی -
 .بشی

  من  نظر  از  ولی دادمی  انجام رو کارش خونسرد اون. رفتمی  پیش آروم خیلی
 .آوردمی در  بازی جنتلمن  داشت

 : گفت  و شکست رو سکوت ایوان افتادم، راه کار   این  تو که  ایدقیقه چند از  بعد

 پس نیست کسی  االن گی؟ نمی رو بگی بهم خوایمی ماهه یک که  رو حرفی چرا -
 .کنهنمی  قطع رو حرفت کسی
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 گفتن  آماده  اصالً   بگم؟   بهش  چی  حاال  خدا  اوه  مونه؟ می   یادش  چطور   اون  آخه!  چی؟ 
 !بگم؟  چی خب... بگم چیزی یه باید دیگه حاال خب نیستم،

 :گفتم  استرس و لکنت با

 چی خواستممی نیست  یادم کن   باور  نیست،  یادم اصالً ...دونمنمی ...شاید خب -
 . بگم

 !جدًا؟ -

 ...خب آره...آره -

 ایوان .  بودم  نشسته  ایوان  کنار .  نشستیم  درخت  یه  کنار   و  کشیدیم  دست  رقصیدن   از 
 .زدمی لبخند و کردمی  نگاه آسمون به

 !جالبه -

 جالبه؟ چی -

 . بدم فرصت یه خودم به گفتی  بهم تو -

 !کرده؟   عمل من  توصیه به اون...اون عنیی خودم، جا حسابی جمله این  از 

  قلبم  توی کسی  اما دادم خودم به رو فرصت این  گفتی  بهم که  موقع اون از  بعد -
 .نگرفت جا

 دارم  دوستش کهاین  گفتن  پس نشده جا قلبش توی کسی اگه شدم، ناامید
 . ستفایده بی

 بود؟  فایده بی  یعنی...پس -

 . نزدم حرفی همچین  من  -

  کرد،  نزدیک صورتم به رو صورتش آرومآروم و انداخت ردنمگ دور  رو دستش
 ... بعد و نبود بینمون ایفاصله  دیگه. بود انداخته گل  هامگونه 

 :گفت  و زد بهم ایه *س*بو
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  تو  دونممی نگرفتی، جا قلبم توی تو نگفتم ولی نگرفت جا قلبم توی کسی  گفتم  -
 . داری مه االن و داشتی من  به نسبت رو حسی همچین  ماهه یک

 با بودم، شده خیره بهش فقط حیرت و تعجب  از  دونه؟ می کجا  از  رو این  اون آخه
 : گفتم  تعجب

 . بگم چی دونمنمی...خب...من  -

 : نشست باش..*ل روی کجی  لبخند

 .داری  تردید چون بگی رو این  تونینمی  تو -

ی  -  شدی؟  مطلع موضوع این  از  ک 

 . شدی عاشق که  روزی همون از  -

 و داد سر  ایخنده. بفهمه طوریاین  کردم نمی  فکر  بودم، شده  رخس خجالت از 
 : گفت  و نشوند موهام روی ایه *س*بو

 .دارم  منم  داری،  من  به  نسبت  تو  که  حسی  همون  کنی  کاری مخفی  نیست  نیازی  -

 به هازدهمسخ مثل. داره عالقه من  به اونم شهنمی  باورم میشه، پیچیده داره دیگه
 :گفت  و خندید بیشتر  ایوان هک  شدم خیره هاشچشم 

 خوبه؟  حالت میرا، -

 :گفتم  حیرت با بودم، چشماش محو کهدرحالی  و زدم لبخندی فقط

 ...من  بگم؟  چطور ...خب -

 من   کنار   که  روزی  از ...دارم  بهت  احساسی  همچین   منم  که  متعجبی  هنوز   دونممی  -
 از  بیش من . کرد قبل از  بهتر  رو من  که  دادی  نشون بهم های راه  کردی، زندگی
 .منه از  بیشتر  تو تجربه ولی کردم  عمر  سال ششصد

 داری؟  عالقه...من  به هم...تو یعنی -

 کردم؟ می اعتراف بهت باید چرا نداشتم، عالقه بهت اگه -
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 اما کنم  هضم و درک  جا یه رو همه سخته برام و میره پیش سریع داره چیز  همه
  موهای  توی رو دستم مآرو. داره بهم نسبت حسی همچین  اونم خوشحالم
  محو  هنوز . چسبوندم پیشونیش به رو پیشونیم و کردم فرو رنگشخرمایی 
 . بودم هاشچشم 

 ...من ... ایوان -

 .کنی   مخفی ازم رو چیزی نیست الزم دیگه -

 . بگم بهت چطور  دونستمنمی کهاین  فقط...دارم دوست منم -

  باألخره  کردم،  اعتراف بهش باألخره چون بود ماه این  توی روز  بهترین  قطعاً  این 
 . کردم  آشکار  بهش نسبت رو حسم تمام

 . نیست ملموس زندگی"

 .باشی داشته باور  که  شرطی به میشه، درست چیز  همه

 .باشی داشته ایمان

 .باشی امیدوار 

 .گیرهمی قرار  جاش سر  چیز  همه که  وقته اون

 ." است ناامیدی میشه، مانع که  چیزی تنها

*** 

 درد چرا سرم دونمنمی ولی بود شده صبح. شدم بلند جام از  د،خورشی نور  تابش با
  کنار   رو  پرده.  ایستادم  پنجره  رویروبه  و  شدم  بلند  تخت  روی  از   حالیبی   با  کرد؟ می
 مثل چیز  همه و بینم می کابوس  دارم باز . گفتم  لعنتی دیدم که  چیزی با که  زدم

 جنازه کلی  قبلی هایس کابو  توی که  اینه عجیبه که  چیزی ولی بود قبلی کابوس
 پر  شهر  توی هم پرنده یه حتی. بود خالی شهر  و نبود ایجنازه هیچ االن اما بود
 کسی  از   خبری  ولی  گذاشتم  پا  زیر   رو  شهر   کل  و  زدم  بیرون  خونه  از   عجله  با.  زدنمی 
 . بود معلق آسمون توی که  زنی اون...زن اون حتی نبود،
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 دستم  درد  با.  کشید  تیر   سرم دفعه  یه  ولی  مبود  افتاده  نفسنفس  به  زیاد  دویدن  از 
 :گفتم  زیرلب و گذاشتم  امشقیقه روی رو

 ... سرم آخ، -

 برام  داشت  االن  که  داشتم  شدهپاک   خاطراتی  انگار   اومد،می  یادم  چیزی  داشت  انگار 
 اتفاقات  از  خاطراتی. کرد پاک رو امحافظه ایوان که اومد یادم. شدمی روشن 

 .جشن  از  قبل وحشتناک

  دست   جای  یا  نبود  تختم  روی  لحافی  چرا  یا  بود  خیس  تختم  دور   چرا  اومد  یادم  حاال
 گذاشتم   سرم  روی  رو  دستم.  زدم  زانو  زمین   روی  و  شد  سست  پاهام !  راستم  پای  روی
 کشیدممی که  هاییجیغ. آوردمی در  پا  از  رو من  داشت سردرد این . زدم جیغ و

 توی   چیزی  یه  بعد  یلحظه  اما  بود  شده  قرمز   چشمام.  بود  زده  هم  به  رو  شهر   سکوت
 که درحالی. انداختم نگاهی رو اطرافم و شدم بلند داد، خاتمه دردها تمام به سرم
 زن اون رسیدم، شهر  میدان به وقتی. رفتم شهر  میدان طرف به  زدم،می نفسنفس 
 .نشسته فواره کنار   که  دیدم رو آسمون در  علق

 هستی؟ کی  تو -

 نه؟ قشنگه -

 هستی؟ کی  تو بده، رو من جواب -

  بود  سبزرنگ چشمایی و رنگنارنجی  موهای با زنی اون. اومد سمتم به و شد بلند
 .بود من  شبیه یکم و

 .باشی هااین  از  تر مهربون کردممی فکر  -

 حرفش  به توجهبی. کنهمی  صحبت من  با خونسرد قدر این  چرا که  کردم  تعجب
 : کردم  تکرار  رو حرفم دوباره

 هستی؟ کی  تو -

 . فهمیمی  وقتش به عجولی خیلی تو عزیزم، اوه -
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 االن؟ از  بهتر  فرصتی چه هستی، فرصت  یه دنبال اگه -

 ... دخترم داری سوال هااین  از  بیشتر  خیلی تو میرا، اوه -

 !دخترم؟  چی؟  ببینم کن   صبر 

 . هیوالیی یه تو چون نیستم تو دختر  من  هستی؟  کی  دقیقاً  تو -

 اینه خاطر  به فقط هاکابوس   این . نیستم هیوال من  کن   گوش  بهم لطفاً  میرا، لطفاً  -
 .مادرتم  من  میرسی بلوغ سن  به داری تو که

 !میگی دروغ -

 تر؟ محکم  این  از  مدرکی دیگه سپردم، ایوان دست به رو تو من  -

 .دیده رو مادرم مرگ ایوان مرده، من  مادر  -

  برقرار  ارتباط باهات خوامیم وقته خیلی چون مادرتم من  میرا،. الناست من  اسم -
 و  شده  آغشته  من   ارتباط  با  هاتکابوس   میرسی  بلوغ  سن  به  داری   تازه  چون  و  کنم
 .بده اتفاق یه اینا همه کنیمی فکر 

 خوای؟ می چی ازم منی، مادر  که  قبول اصالً  -

 . کنی  کمک  بهم خواممی ازت -

 کمکی؟  چه -

 . بردارم رو طلسم یه کنی  کمکم  باید -

 چیه؟  برای لسمط این  -

 دوستشون  که  کسایی  تمام  برنداریم،  رو  طلسم  این  اگه.  ساردنال  هایدیواره  طلسم  -
 . دیممی دست از  رو داریم

 :گفتم  و دادم تکون نه معنای به سری

 . برنمیاد کاری  من  از ...شرمنده -
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 بدون  و  برگشتم.  داشتم   بهش  نسبت  بدی  حس  و  کنم  کمکش  خواستنمی   دلم  اصالً 
  نزدیکش   من  که  ایمغازه  جلوی  سریع  اون  که  دادم  ادامه  راهم  به  زن،  ناو  به  توجه
 :گفت  و شد ظاهر  بودم،

 ...!میدی دست از  رو ایوان نکنی همکاری اگه -

 :غریدم عصبانیت با و اومد جوش به خونم ایوان، اسم شنیدن با

 . ندارم بهت  نسبت خوبی حس اصالً  چون کنمنمی  کمک  بهت من! شو خفه -

 . بیاری برام رو گردنبند  اون الزمه فقط عزیزم،  یستن چیزی -

 راحتی  نفس. بودم خوابیده ایوان کنار   تخت  روی شدم، بیدار  خواب از  موقع همون
! نبود؟  یادم چرا اوه، کردم  باز  بالفاصله و دادم فشار  هم روی رو چشمام و کشیدم

 و گرفت  کممح رو دستم بود خواب کهاین  با ایوان بالفاصله! برگشته حافظم من 
 . بشه عوض چیزی نیست قرار  انگار . پریدم  خواب از  دوباره

 خون  لیوان یه با پنجره رویروبه ایوان که شدم خیره اطراف به زناننفسنفس 
 :گفت  و زد بهم لبخندی محبت با و برگشت. دیدم

 خوبه؟  حالت -

 چاه  ته  از   انگار   که  صدایی  با  درمونده  و  خسته  نداشتم،  هیچی  حوصله  و  بودم  خسته
 :زدم ب**ل بود،

 .دیگه بسه -

 : گفت  و نشست کنارم  نگرانی با و شد محو ایوان لبخند

 !زنی؟ می حرف جوریاین  چرا شده؟  چی باز  -

 . پوشیدم و برداشتم تخت کنار   از  رو لباسم و شدم بلند توجهی هیچ بدون

 . زنممی حرف تو با دارم! میرا -
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. دیدم دستم روی دیگه کبودی  یه که  کردممی درست آینه جلو رو موهام داشتم
 نشسته   ابروهام  بین  که  چینی  با.  بود  دومم  کابوس  توی  ایوان  دست  جای  که  کبودی 
 زیر  و گرفت  رو دستم و اومد طرفم به و شد بلند ایوان. شدم خیره دستم به بود،
 . گفت  ایلعنتی ب**ل

 .شدنمی  طوریاین  االن کردینمی  پاک رو محافظه اگه خوابیدم،می نباید من  -

 :گفت  و انداخت باال رو ابروهاش تعجب از  ایوان

 !اومده؟  یادت چطور  ممکنه، غیر  این  چی؟  -

 .کنی  پاک رو حافظم نیست نیازی هست، هم بهتری  هایراه ایوان -

 :کشید  آهی ایوان

 !ممکنه؟   چطور  نمیشه باورم -

 :گفتم  و برگشتم سمتش به

 . کنی  اعتماد بهم  باید تو ولی بربیام خودم هایناراحتی پس از  تونممی من  ایوان، -

 !برگشته؟  حافظت چطور  موندم فقط -

 :گفتم  و زدم لبخندی

 .کنیم  تمرکز  آینده اتفاقات روی باید فقط نیست، مهم -

 

 .میشه شروع داره تازه چیز  همه که  دونممی"

 . بشه تموم دارم دوستشون که  کسایی  جون ازای به ممکنه این  که  دونممی

 . کنم  درست رو چیز  همه تونممی که  دارم امید ولی

 داره خاصی معنی هااین  تمام

 ." باشه االن اتفاقات از  دشوارتر  و سخت قراره چیز  همه مطمئنم و
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*** 

 درست  کیکپن  برادرم . رفتم صبحونه میز  سر  به ایوان با لباسم کردن  عوض از  بعد
  پدرم   که  بودیم  نشسته  میز   یه  سر .  خورد  خون  کیک،پن   جای  به   ایوان  ولی  بود  کرده
 :گفت

 افتاده؟  اتفاقی چه لیام و تو بین  بگی میشه میرا -

 .پیچیدست اشقضیه پدر، -

 . بشنوم دارم دوست -

 :گفت  عجله با و شد بلند رایان

 .برم باید من  -

  پدرم   رایان،  رفتن   از   بعد.  بکشه  کنار   موضوع  این   از   رو  خودش  پای  خواستمی  انگار 
 .ردک  قفل رو خونه در 

 کنی؟ می کار چی داری -

 . بری جایی نداری اجازه نکنی تعریف برام رو چیز  همه وقتی تا -

 ...!پدر ولی -

 : کرد  قطع  تشر  با رو حرفم پدرم

 ناراحته؟  لیام چرا بگو توضیحه وقت حاال نداره، اما و ولی -

 . بود ناراحت جهتبی اون: ایوان

 .نکشی وسط رو خودت پای ره بهت ولی داری احترام جااین  تو ایوان: پدرم

 .داره ربط منم به قضیه این ولی درسته: ایوان

 . باشه اعتماد قابل تونهنمی  لیام گفته  بهت رایان که  طوریهمون کن،  گوش  پدر  -

 چیه؟ قضیه. رفته  لیام که  گفت  فقط نگفته، من  به چیزی همچین  رایان: پدرم
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 نگفته؟ چیزی لیام مورد در  رایان یعنی پس -

 کردم؟ می سوال ازت باید چرا وگرنه...نه که  معلومه :پدرم

 من به لیام. اومده پیش سوءتفاهم یه ولی اعتماده مورد ما واسه هنوز  لیام پدر  -
 به رو اون من ناراحته، بابت این  از  اون. ندارم ایعالقه  بهش من ولی داشته عالقه
 .نداره قبول رو این  اون ولی بینممی دوست یه چشم

 نیست؟  اعتماد مورد دیگه چرا الحا: پدرم

 !شد؟   تموم  هفتمه  منطقه  دراکوالی  پادشاه  پسر   اون  چون  شدم  کالفه!  بابا  ای:  ایوان

. شد خیره ایوان و من به حرکتی هیچ بدون زدهمات و بود مونده متعجب پدرم
 .کنه  باور  رو این  خواستنمی  اصالً 

 گی؟ یم چی داری فهمیمی اصالً  حرفیه؟  چه دیگه این : پدرم

 .پادشاهه پسر  لیام داره، حقیقت هااین  پدر  -

  بود   رفته  فرو  فکر   به  و  بود  کرده  سکوت.  بگه  چی  دونستنمی  و  بود  شده  گیج  پدرم
 :گفت  و شکست رو سکوت این  ایوان کهاین  تا

 . نمیاد خوشم سکوت این  از  بریم بیا شد معلوم حقیقت که  حاال خب، خیلی -

 : گفت  ایوان به خطاب عصبی ولی آروم صدای با پدرم

 ! ببری خودت با رو دخترم نداری حق -

 : گفت  عصبی و انداخت باال ابرویی ایوان

 ببرم؟  خودم با رو میرا ندارم حق من  گفتی  االن شد؟  چی نفهمیدم، -

 : گفتم  کنم  دعوت آرامش به رو ایوان داشتم سعی که  لحنی با شد، شروع دوباره

 .برد باال رو صداش باز  پدرم باش، آروم ایوان -

 خبره؟ چه جااین  بگو دیدم رو گندکاریات  تمام من ! خیر نه: پدرم
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 بودید؟  برداشته رو تختم روی لحاف که  بودی شما پس -

 .نیست من  تقصیر  هااین : ایوان

 .نیاورده میرا سر  بالیی  حاال تا لیام کهاین  و بودی میرا کنار   تو فقط شب اون: پدرم

 با  و کرد  تغییر  هاشچشم  رنگ و کرد  غلیظی اخم. دش عصبانی قبل از  بیشتر  ایوان
 :گفت  لرزید،می خشم از  که  صدایی

 . نکردم کاری  همچین  من  -

 :گفتم  داد با زدم، میز  روی محکم و شدم بلند صندلی روی از 

  جریان  بود اتاقم توی که  هاییخون اون بیا، کوتاه  بابا کردین   خستم! دیگه بسه -
 . باش آروم اً لطف هم  تو ایوان. داره خاصی

 رنگ  کرد،  باز   رو  هاشپلک   وقتی  و  بست  رو  هاشچشم  و  کشید  عمیقی  نفس  ایوان
 :پرسید و آورد پایین  رو صداش پدرم. بود برگشته اول حالت به هاشچشم 

 چیه؟ قضیه بگو میرا -

  کردم،   پیدا رو اون وقتی بمونم نفر  یه منتظر  باید فقط االن فهمید،می  موقعش به -
 . کنم  تعریف رو چیز  همه ممید قول بهت

 . رفتیم حرفی هیچ بدون ایوان با و  کردم  باز  رو خونه در 

 بریم؟  کجا  حاال: ایوان

 .کنیم  پیدا رو مادرت شاید طوریاین  باشیم، مردم بین  بهتره -

 . کنیم  کمک  دیشب جشن  وسایل کردن  جمع توی بقیه به بریم بهتره پس -

 .باشه -

 رو شهر  میدون که  کردیم  کمک  بقیه به ایوان و من  رسیدیم، شهر  میدون به وقتی
 چرا و کیه  این  که  پرسیدنمی سواالتی من  از  ایوان مورد در  هابعضی . کنن   تمیز 

 .بوده شلوغ سرش لیام که  دادممی جواب یه فقط منم و  نبودم لیام با امسال
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 : گفت  ایوان کردیم،می کار   کهدرحالی 

 دیدی؟  خوابی چه دیشب میرا، -

 .کیه  آسمون  در  معلق زن اون فهمیدم انگار  خب -

 کیه؟  اون جدی؟  -

 نه؟ مگه دیدی رو مادرم تو مادرمه، که  گفتمی اون -

 .دیدم که  معلومه خب -

 !کنی  شناسایی رو اون تونستیمی و بودی خوابم  توی کاش  ای -

 :گفت  و زد لبخندی ایوان

 . کنم  شناسایی رو اون تونممی  هم طوریهمین  نیست نیازی -

 :پرسیدم تعجب  با و انداختم نگاهی ایوان چشمای به

 چطور؟  -

 .کن   نگاه چشمام به فقط -

 :گفتم  و خندیدم

 ! چشماتم محو همیشه که  من  -

 :گفت  و  زد مّحبت با لبخندی

 .هستی که  دونممی -

  فقط  منم زد، زل چشمام به و گرفت  رو دستم  ایوان. کردیم  کوتاهی  یخنده دو هر 
  هم  تو قیافش یکم و شد محو لبخندش ثانیه  چند از  بعد. بودم چشماش یخیره
 . رفت

 خوبی؟  تو ایوان -

 !لعنتی -
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 شده؟ چی -

 روحش  انگار   شده،  عوض  انگار .  دارم  بهش  نسبت  عجیبی  حس  یه  ولی  مادرته  اون  -
  زنی  اون دیگه انگار  بگم چطور  دقیقاً  دونمنمی ...ولی مادرته خود اون. شده عوض
 . نیست شناختمشمی من  که

 ماجرا این اسیر  بیشتر  ذهنم شد باعث و کرد  تر نگران قبل از  رو من  ایوان هایرف ح
 .بشه

 تا چند دیگه، نفر  چند با و بودم شده جدا ایوان از  من و بود گذشته  ساعتی چند
 .بردممی جنگلی پارک به رو وسایل

 رکت ح  خورشید  نور   توی  تونهمی  چطور   اون  آخه.  دیدم  رو  لیام  جنگلی،  پارک  راه  توی
 خیلی  خیلی  دیگه  این   بایسته  خورشید  نور   زیر   نتونسته  هم  دراکوال  اولین   حتی!  کنه

 !عجیبه

 یکم  ولی نبود ناراحت نظر  به اصالً  البته بزنم، حرف باهاش تا شدم جدا بقیه از 
 . بود مضطرب

 ایستادی؟  خورشید نور  زیر  چطور  کنی؟ می کار چی جااین  تو لیام -

 :گفت  و زد لبخندی فقط

 .بشی خالص هاتکابوس   از  تونیمی که  راهیه تنها این  بیا، اهامب -

 !داره؟  خبر  هامکابوس   یقضیه  از  چطور  اون افتاد، ابروهام بین  چینی

 زنه؟ نمی  آسیبی  تو  به  خورشید  نور   چرا  دونی؟می  چی  من   هایکابوس   مورد  در   تو  -

 . کنم  تعریف برات رو چیز  همه تا بیا باهام فقط نیست مهم -

 خیلی رو هاشحرف  همه چون داشت عجله و استرس انگار  شده عجیب خیلی اون
 سوختگی  یه  حتی!  کنهمی   تحمل  خورشید  نور   زیر   چطور   دونمنمی   فقط.  زدمی  سریع

 .عجیبه واقعاً  این  و نیفتاده اتفاق هم کوچیک

 .بیا باهام فقط. خوبم من  -
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 .آوردمی زبون به رو کلماتش  کشیدهکشیده

 !ایستادی؟  خورشید نور  زیر  چطوری شدی؟  عجیب قدر این  چرا چته؟  تو لیام -

 :گفت  و کرد  بروز  رو َخشمش

 !بیا باهام فقط میرا -

 .خورمنمی  تکون جااین  از  اصالً  شده چی نفهمم تا! نه -

 :گفت  تشر  با و گرفت   محکم رو دستم

 . بیا باهام میرا لطفاً  میشه، پیچیده چیز  همه نیای باهام اگه -

 . گرفتمی  تر محکم   رو  دستم  بار   هر   ولی  کنم  آزاد  دستش  توی  از   رو  ستمد  کردم  سعی

. گرفتممی آتیش داشتم انگار  شد ایجاد سوزشی بدنم درون! چیه؟  دیگه این  لعنتی
 داره! من خدای اوه. شد بیشتر  و بیشتر  سوزش اون و کردمی اذیتم خورشید نور 
 و سوزش اون با همراه و سوختممی آتیش توی داشتم انگار  میاد؟  سرم بالیی چه

 .زدم جیغ کردم، می احساس که  فرساییطاقت  گرمای

 .خودته نفع به این  میرا، بیا باهام -

  محض   به  کردم  آزاد  هاشدست   توی  از   رو   دستم  چطور   دونمنمی  سوختم،می  داشتم
 یه که  گرمایی  شدت از  پوستم. گرفتم  پناه درخت یه سایه زیر  و رفتم زود کار،  این 

 دیگه  این.  بود  سوخته  بدنم  هایقسمت   از   بعضی  و  بود  شده  قرمز   کردم  سح  دفعه
 خورشید  نور   زیر   خیالبی  که  کردم  نگاه  لیام  به!  دیدم  حاال  تا  که  بود  چیزی  از   تر عجیب 
 : گفتم  زناننفسنفس . بود ایستاده

 شده؟  عجیب چیز  همه جااین  چرا...چرا خبره؟  چه جااین  -

 بیشتر  دیدمش، طور این  وقتی. بود کرده سکوت و کردمی نگاه  رو من  فقط لیام
 :گفتم  تشر  با و شدم عصبی

 خبره؟  چه جااین  لیام -
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  برم  سمتش به تا برداشتم قدم. کردمی عصبانی قبل از  بیشتر  رو من  سکوتش این 
 یه مثل درست. سوختم گذاشتم  درخت سایه از  بیرون رو قدم اولین که  همین  ولی

 :زدم داد بغض با و سایه  توی برگشتم! دراکوال

 سر  چیزی از  تونمنمی  نکن  فکر  لیام، زنی؟ نمی  حرفی چرا اومده؟  سرم بالیی چه -
 . دربیارم

 . رفت بعد و گفت  دیگه جمله یه فقط بود، شده خیره من به تفاوتبی خیلی

 . بیای من  با که  میشه درست چیز  همه زمانی -

  کرد   غروب خورشید کمکم .  ستمبای خورشید نور  زیر  نتونستم هم  باز  رفتنش، از  بعد
 سایه از  تونستمنمی ولی دیدممی رو خورشید  نور  هنوز . داد جهت تغییر  سایه و

 . بیام بیرون

 یه مثل دقیقاً  من  مثل عادی انسان یه چطور . درنمیاد جور  عقل با اصالً  دیگه این 
  حساس ا  تنها  و  برد  بین   از   رو  احساساتم  لحظه   همین   در   تغییرات  این!  شده؟   دراکوال
. کنم  پیدا رو خودم امید تونستمنمی دیگه حتی. نبود خشم جز  چیزی موندهباقی 
 خشم،  جز   رو  احساساتم  تمام  که  اعماقی  بودم،  شده  کشیده  سیاهی  از   اعماقی  در   انگار 
 بود  موقعی این. بکشم بیرون مخمصه این از  رو خودم تونستمنمی. بردمی بین از 
 .میده شونن رو خودش روال داره چیز  همه که

 حین   در   شهر،  به  برگشت  راه  تو.  بدم  ادامه  راهم  به  تونستممی  حاال  و  بود  شده  شب
 داد تشر  با و برگشتم که  بودم عصبانی قدر این  البته زد شونم به پشت از  نفر  یه راه
 :زدم

 نیست؟  خوب حالم بینینمی ! بردار سرم از  دست -

 . شد خاموش نمدرو ور شعله آتیش ایوان، مادر  دیدن محض به اما

 ...لطفاً  -

 . نداشتم بدی قصد اصالً  ببخشید،! متأسفم واقعاً  من  -



                  
 

 

 رمان یک انجمن کاربران  کارگروهی( |  اول جلد) دورگه یک پایان رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir        کنید  رمان مراجعهبرای دانلود رمان بیشتر به یک 

 

135 

 

 . کردم  پیدات که  خوبه هستم مارتا من  نیست، مهم -

 .متأسفم حرف این  بابت واقعاً  هستم میرا منم -

 .شناسیمی رو پسرم که  گفتی  -

 ایوان؟  -

 جاست؟ این  اون خودشه، -

 .میشه عجیب داره چیز  همه آره -

 آروم  کنیم  سعی  باید  کنیم،  ریسک  نباید.  میفته  عجیبی  اتفاقات  داره  چون  دونم،می  -
 . بریم جلو

 :پرسیدم نگرانی با

 خبره؟ چه دقیقاً  جااین  -

 . بریم باید االن فهمیمی وقتش به -

 کجا؟   -

 .کنیمی زندگی تو که  جایی معلومه، -

 .دیدم عجیب چیز  کلی  امروز  من ! ببخشید اوه -

 . بریم بیا -

*** 

 مادرش، دیدن محض به اما بود هاوسایل  درگیر  ایوان هنوز  رسیدیم، شهر  به وقتی
 سمت به زدههیجان و خوشحال هم مارتا و اومد سمتش به خوشحال و ناباور 

 .گرفتند   آغوش در  رو همدیگه و دوید پسرش

 .جاییاین  شهنمی  باورم مادر : ایوان

 .شده بزرگ چقدر  ولومکوچ  پسر  ببین  من  خدای اوه ایوان،: مارتا
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 :گفت  و کرد  جدا آغوشش از  رو مادرش ایوان

 . بینمتمی باز  که  حالمخوش خیلی مامان، خیالبی -

 .پسرم  طور همین  منم -

  مادر   کاش  ای!  داشتم  حسی  همچین   منم  کاش  ای  بودن،  حالخوش  هااون  هردوی
  چیزی پس کنم، خراب رو مالقاتشون نخواستم! بود ایوان مادر  مهربونی به منم

 : گفت  و گرفت  سمتم به رو دستش و کرد  من  به رو ایوان. نگفتم

 .میراعه این  مادر، -

 :گفتم  و زدم  مصنوعی لبخندی

 . برگردیم بهتره شدیم،  آشنا هم با ما -

 ناراحتی؟  چرا میرا: ایوان

 . نیستم ناراحت خوبم من  -

 فکر  داشتم و مبود برداشته رو مادرم گردنبند  و بودم نشسته تختم روی اتاق توی
 محکم   رو  گردنبند  و  کشیدم  دراز   کنم؟   باز   رو  گردنبند  پیام  تونممی  چطور   که  کردممی
 باز  که  کردم  باز  رو چشمام هاییثانیه از  بعد بستم رو چشمام و گرفتم  دستام توی

 از  جایی یه. بودم هوا روی معلق میشه؟  جوریاین  همیشه چرا. افتاد اتفاق همون
  کسی   خأل  این   توی.  بود  برگرفته  در   رو  جااون  کوچیک  خیلی  رهاینو   فقط  که  تاریکی

 خسته  واقعاً  دستش از . بود باردار  االن، اون اما مادرمه کردمی تظاهر  که  دیدم رو
 :گفتم  درمونده بودم شده

 خوای؟می چی ازم -

 ! میرا عزیزم دختر  -

 به  فقط  اون  م؟ دختر   بگه  بهم  خوادنمی   دلم  من   که  کنه  قبول  خوادنمی  اون  چرا  آخه
 .کنه  قطع رو جملش کهاین  بدون داد ادامه حرفش
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  تونم نمی   که  متاسفم  باشه،  سالت  سی  شاید  که  فهمیمی  رو  این   وقتی  مطمئنم  میرا  -
 . کنم  جلوگیری انتظارته در  که  چیزی از 

 !گی؟ می چی داری ببینم، کن   صبر  -

 .شنیدنمی رو مصدا  اصالً  انگار  داد ادامه کنه  توجهی حرفم به کهاین  بدون

 کنهمی  سعی  که  چیزی  یا  کسی  اون  به...کنی  گوش  من   به  باید  تو  دخترم،  متاسفم  -
 چیزی   اون  طرف  نه  شو،  پیمانهم  اون  با  و  کن   توجه  بکشونه،  خودش  طرف  به  رو  تو
 .هستی که  کسی  یا

 !چیه؟  منظورت -

 .شنیدنمی  رو صدام یا دیدنمی رو من  اصالً  انگار  داد ادامه بازم اما

 این  که  باشه  یادت  رو  این  فقط.  بذارم  ¹میرا  رو  تو  اسم  نبودم حاضر   وقتهیچ  من  -
 ...عنوان هیچ به...عنوان هیچ به توئه، سرنوشت

  اما  سخت براش جمله این  گفتن   جورایی یه بود شده هول و داشت تردید انگار 
 :کرد  تکمیل رو حرفش باالخره

 !نکن  اعتماد ایوان به عنوان هیچ به -

 :غریدم عصبانیت با! حرفیه؟  چه این  کنم؟   اعتماد بهش نباید چرا چی؟ 

 . کنم  اعتماد تو به نباید من! شو خفه -

 :داد  ادامه  بازم  و  کردنمی  توجه  حرفم  به  اصالً   اون  ولی  بودم  شده  سرخ  عصبانیت  از 

 . باش نداشته اعتماد قرمز  رنگ به وقتهیچ...دخترم آخرمه حرف این  -

 :گفت  و گذاشت  اشدهبرآم شکم روی رو دستش

  کورت   عشق نذار  و کن   گوش  اطرافت اخطارهای به کوچولوم،  میرا دارم دوستت -
 .برسه دستت به پیام این  امیدوارم. کنه
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 پیام  همون این  نمیشه، باورم. شد ناپدید دفعه یه ولی کردمی گریه  داشت اون
 !چی؟  حاال بود؟  گردنبند  درون

____________________________ 

 فانی معنی به: یرام 1

____________________________ 

  ایوان،  صدای با لحظه همون. کردم فکر  بودم که جایی به و بستم رو چشمام
 .اومدم بیرون تاریک مکان اون از  شد تموم باالخره. کردم  باز  رو هامپلک 

 خوبه؟  حالت عزیزم میرا -

 :گفتم  زدههول  یکم

 . خوبم آره...آره -

 .گهنمی رو این   نتکرد   صحبت طرز  -

 .خبرمبی چیز  همه از  من  ایوان، میفته داره اتفاقاتی یه -

 :گفت  و بوسید رو پیشانیم و گرفت  آغوش  تو رو من  ایوان

 تنهات  وقتهیچ  باش   مطمئن   و  کنارتم  همیشه  من  میفته،  اتفاقی  چه  نیست  مهم  -
 .ذارمنمی 

 متوجه که  کردم  نگاه ندگردنب  به لحظه یه برای و دادم فشار  اش سینه توی رو سرم
 ایوان  به رو گردنبند. بود گرفته خودش به قرمز  رنگ گردنبند شدم، عجیبی چیز 

 :گفتم  مکثی از  پس و دادم نشون

 کنی؟می فکر  چی -

 : گفت  و نشست ایوان ابروهای بین  چینی

 به  دست فردا گفت  بود، خسته یکم چیه النا  ینقشه دونهمی مادرم عجیبه، این  -
 . مشیمی کار 
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 بگم؟  چی برادرم و پدر  به -

 . نداریم ایچاره حقیقت، -

 دنیا  ولی باشم داشته عادی زندگی یه باشم، بقیه مثل داشتم آرزو زندگیم تمام
 هازودی  این  به نکنم  فکر  که  دارم سواالتی. کرده  تعیین  من  واسه دیگه سرنوشتی

 !پاسخبی سواالت همه این  و هستم من  حاال. کنم  پیدا رو جوابشون بتونم

*** 

 بودن  نشسته  کاناپه  روی  برادرم  و  پدر .  رفتم  پایین   طبقه  به  و  کردم  عوض  رو  لباسم
 و بود داده تکیه دیوار  به نوشیدنی، لیوان یه با ایوان. بودن شاکی و نگران انگار  و

 دیدن  محض به. بود  نشسته برادرم و پدرم  رویروبه  صندلی یه روی هم مادرش
 : بپرسم شد باعث که  شد کشیده  تمسم به هانگاه همه من،

 شده؟ چی -

 :گفت  ناراحتی با و شد بلند پدرم

 کردی؟   پنهان خانوادت از  رو موضوع این  چرا -

 موضوع؟  کدوم  -

 نگفتی؟  بهمون هیچی  چرا نگرانیم، واقعاً  ما نزن راه اون به رو خودت میرا،: رایان

 . کنیم  کمکت  تونستیممی ما گفتی،می رو حقیقت بهمون اگه: پدرم

 :گفتم  و ایستادم ایوان کنار   و کشیدم  آهی

 . کنم  نگران رو شما خواستمنمی متأسفم واقعاً  من  -

 . نگرانیم بیشتر  االن ولی: پدرم

  خطریم   توی  واقعاً   ما  مطلب،  اصل  سر   بریم  وقتشه  االن  که  بگم  باید  خب  خیلی:  مارتا
  پس  دردسره؛  یه  آغاز   سر   اتفاق  ترین کوچیک   باشه،  اطراف  اتفاقات  به  حواسمون  باید
 .باشه جمع حسابی حواسمون باید
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 .چیه زن اون هاینقشه فهمیده مادرم: ایوان

 قراره؟ چه از  نقشه این  حاال خب: پدرم

 کنید؟  نقشه این  جزو هم رایان و پدرم خواین نمی که  شما -

 . بگیریم کمک  تونیممی که  هرکسی از  مجبوریم ما: مارتا

 .مسئولیم تو به نسبت پدر  و من  کنیم،  کمک  بهت خوایممی ما: رایان

 .بیفته خطر  به من خاطر به  شما جون خوامنمی من ولی -

 . خودمونه پای شد، چی هر  و خودمونه تصمیم این : پدرم

 ای چاره  کنم؟   کار چی  ولی  بیاد  سرشون  بالیی  خوادنمی   دلم  اصالً   ندارم،  ایچاره  انگار 
 . وسطه هم برادرم و  پدرم  پای دیگه کنم  قبول که  ندارم این  جز 

 خوبه؟ حالت میرا: ایوان

 . نیست خوب حالم اصالً  کهاین  با دادم تکون سری

 .بیار رو مادرت گردنبند   برو میرا: مارتا

 .میرم من : ایوان

 کتاب   یه هم مارتا و داد من  به رو گردنبند.  برگشت مادرم گردنبند  با و رفت ایوان
 . گذاشت  گلمیز   روی بزرگ

 چیه؟ کتاب  این  -

 دنبال مادرت فهمیدم من . هاستساحره ما واسه تاریخی و مقدس کتاب  یه: ارتام
 حد از  کمتر   هاشقدرت کهاین  برای خوادمی  کمک  تو از  اگه زنممی حدس و چیه

 .شده محدود مادرت قدرت هم شاید شده معمول

 پایین  رو ساردنال هایدیواره خوادمی اون که  بگی خواینمی چیه؟ اون نقشه -
 ه؟ بکش

 .بیشتره ما شدن برنده شانس البته کنه  رو کار   همین  خوادمی دقیقاً  مادرت: ایوان
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 لحاظ؟  چه از  -

 .طوالنیه یکم  این  توضیح: مارتا

 ایحرفه  طراحی  تا  چند  صفحه  درون  که  آورد  رو  ایصفحه  و  زد  ورق  رو  کتاب  مارتا
  به  تا و بود عجیب. بود شده نوشته کتاب  داخل اون با که  زبانی. بود شده کشیده
 !بودم ندیده خطی همچین  حال

 که ستکوهی رشته بین  پهناور، سرزمینی ساردنال دونیم،می که طور همون : النا
 واسه البته ست؛افسانه یه مثل ساردنال اما داده جای خود در  رو پادشاهی چندین 
 دنالسار   هایدیواره  طلسم    نوشته  جااین .  اندساردنال  هایکوه  اون  پشت  که  کسایی
  کسی .  هاستکوه  پشت دنیای در  گری،وحشی از  قبیله سه از  جلوگیری برای فقط
 کنه می  پیدا  دست  بسیاری  قدرت  به  بکشه،  پایین   رو  ساردنال  هایدیواره   طلسم  که

 .گیرهمی قرار  کشیده  پایین  رو طلسم که  کسی  فرمان تحت قبیله، سه که  قدرتی

 . قدرته دنبال من  مادر  پس -

 .باشه چیزی هر  دنبال مادرت مکنهم میرا: ایوان

 . داره بهایی چیزی هر  نره یادت ولی: مارتا

 بشه؟   نوشته  که  نبود  من   واسه  بهتر   این   از   سرنوشت!  نمیشه  بهتر   این   از   دیگه  عالیه،
 !باشه؟  پیچیده باید قدر این  چرا آخه

 .بده رو گردنبند:  مارتا

 تصویر . انداختم نگاهی ابکت  به و نشستم گلمیز   پشت و دادم مارتا به رو گردنبند
 مال   مثل  گردنبند  دو  روم،روبه   صفحه  توی.  بود  شده  طراحی  حکاکی،   دو  با  دیوار   یه

 دو این  وسط هم چرخش عالمت یه و قرمز  یکی و آبی یکی البته دیدم؛ مادرم
 . بود گردنبند  طراحی

 این   حاال  تا  دیشب  از   ولی  بود  آبی  اولش  شده؟   قرمز   مادرم  گردنبند  رنگ  چرا  مارتا  -
 .شده جوریاین 
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 .هستن  پیچیده واقعاً  هااین  دونیمی: پدرم

 .میشه تر عجیب  دیگه روز  از  روز  هر  کنیم؟   کار چی  قراره دقیقاً  ما: رایان

  نامفهوم  براش که  رو حقیقتی هر  باید میرا . بریم پیش آروم کنیم   سعی باید: ایوان
 . کنه  آشکار  رو هست

 . بیارم در  سر  هیچی از  تونمنمی دمکر می حس و بودم شده ناامید واقعاً 

 . کنم  کار چی باید دونمنمی  واقعاً  ندارم، چندانی امید من  -

 .ماست  دست برنده برگ نباش نگران: مارتا

 بزنی؟  رو حرف  این  تونیمی چطور  -

 .میدم حق میرا به فهمیدم، رو قضیه من  که  طور این : رایان

 . بریم پیش ومآر  باید ایوانه، با حق نکن  عجله رایان: پدرم

 :گفت   و کرد  اشاره دیوار  روی هایحکاکی به و نشست کنارم  ایوان

 هاقفل این از  یکی میدن؛ انجام کاری  یه هااین  از  کدوم  هر  قفل، دو و گردنبند  یه -
  ساردنال  هایکوه  طرف اون پشت دنیای و کشهمی پایین  رو ساردنال هایدیواره 

 از  دیگه وقتهیچ که  کنهمی ابدی رو طلسم هااین  از  یکی و...اندازهمی خطر  به رو
 .نره بین 

 کرده؟   عوض رنگ گردنبند  چرا ولی خوبه این  خب، -

  قرار  گردنبند درون پیام یه وقتی ولی قرمزه گردنبند اصلی رنگ واقع در : مارتا
 .میده رنگ تغییر  گیرهمی

 و  گذاشت شونم روی  رو دستش ایوان. کشیدم عمیقی نفس و بستم و چشمام
 :پرسید

 خوبه؟  حالت میرا، -

 :گفتم  و دادم تکون رو سرم
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 .خستم واقعاً  من  میاره فشار  من  روی داره موضوعات این  نکنم، فکر  -

 شناسم؛می رو تو خوب و کردم  بزرگ رو تو سال دو و بیست من  عزیزم، میرا: پدرم
 .شینمی تسلیم وقتهیچ و شیمی موفق همیشه تو که  دونممی رو این 

 . بده انجام رو درست کار .  داریم ایمان بهت ما :رایان

 . زدم بهشون خسته لبخندی بودم، آشفته کهاین  با بازم

 هم  تو  اگه  حتی  کهاین   دوم  کنیم؛می  مراقبت  ازت  ما  کهاین   اول  نباش،  نگران:  مارتا
 توی  رو گردنبند  تونیمی. باشی داشته رو امتیاز  این  تونیمی بازم بیفتی، النا گیر 
 . بدی قرار  گهدی قفل

 . کردم  باز  رو گردنبند  توی پیام من  -

 .خوبه که  این  جدی؟ : ایوان

 ! بود عجیب برام  واقعاً  گردنبند  داخل پیام آخه نکنم فکر  -

 بود؟  پیامی چه مگه: پدرم

 ...بوده آشفته انگار  یکم -

 تاحساسا اوج. بوده باردار  رو تو ساخته،می  رو پیام این  داشته وقتی احتماالً : مارتا
 . ستحاملگی  توی زن، یه

 که  زدنمی  حرف نبوده؟طوری نوشتنی و بوده ساختگی پیام که  دونهمی کجا  از  اون
 که  فهمید  کجا  از !  بوده؟  حامله من   سر   که  دونهمی  کجا  از   و  زنهمی  حدس  داره  انگار 

 به  رو موضوع این  بهتره عجیبه، چیزی یه جااین  بوده؟  حامله مادرم پیام تصویر 
 . نگم هم ایوان

 بوده؟  تصویری پیام یه این  که  فهمیدی کجا  از  تو -

 این  بهتره. کنن می استفاده رسانیپیام  نوع این  از  اغلب هاساحره معلومه،: مارتا
 . بذاریم بعد واسه رو موضوع
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 ایوان  موقع همون. نیست درست چیزی یه جااین  دارم، شک بهش واقعاً  من  ولی
 :گفت  و شد بلند

 . قصر به برگردم باید من  -

 االن؟ -

  داریم،   مهم  جلسه  یه  امروز   که  گفت  بهم  و  جااین   بود  اومده  الکسا  دیشب  آره،:  ایوان
 نداری؟  که  مشکلی برگردی مادرم با بعد تونیمی تو میرا. برسم بهش باید

 . نگو مادرت به راجع پدرت به چیز، یه فقط بینمتمی بعداً  نداره، اشکال نه -

 نگه؟ چی واسه: مارتا

 . زنیممی  حرف موردش در  بعد بود پادشاه و من  بین  قرار  هی -

 . فعالً  باشه،: ایوان

 . رفت و برداشت خونه در  بغل لباسی چوب از  رو بلندش کت  و زد لبخندی ایوان

 .بده نامه بهمون اتفاقات مورد در  حتماً  نذار  خبر بی رو ما رفتی اگه میرا: پدرم

 . وچولوک  خواهر  کنی  حساب ما روی تونیمی: رایان

 :زدم لبخندی

 .ممنون -

  به  قصر  طرف به مارتا با برادرم، و پدر  با  خداحافظی از  بعد و کردم  جمع رو وسایلم
 . افتادیم راه

 همه  به باید ولی ایوانه مادر  اون ولی نه  یا کنم  اعتماد مارتا به تونممی دونمنمی 
 پدرم  پای خوامینم هم طرف یه از  چیه؛ درست کار   دونمنمی  دقیقاً . کنم  توجه چیز 
 باشه وسط مادرش و ایوان پای که  خودخواهیه این  دونممی. باشه وسط برادرم و

 این  جزء قبل از  ایوان مادر  ولی باشه ماجرا  این  جزء برادرم و پدر  نخواد دلم ولی
 .بوده ماجرا
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*** 

 قلبم چرا دونمنمی ولی بود مهربون اون. زدیم حرف حسابی ایوان مادر  با راه، توی
 . کنم  اعتماد بهش دهنمی جازها

 داشت؟ حسی چه -

 :گفتم  و اومدم خودم به

 .بود ایدیگه جای حواسم کنی؟   تکرار  حرفتون دیگه بار  یه میشه ببخشید -

 داشت؟ حسی چه -

  اعتماد  کسی  به دیگه که  شده سخت برام...سخته برام واقعاً  جورایی یه...خب -
 . بربیام  پسش  از   بتونم   نیستم  ئن مطم  دیگه.  کنممی  بودن  ضعیف  حس  همش  کنم،

 :گفت  و خندید

 داشت؟  حسی چه ایوان با بودن که  اینه منظورم نیست این  منظورم نه -

 رو   دستام  و  گرفتم  دندون  به  رو  لبم  خجالت  از !  شدم  ضایع  نمیشه،  این   از   بهتر !  چی؟ 
 .دادم مالش هم به

 . داری عالقه بهش واقعاً   انگار . نداره خجالت -

 گفته؟   بهت ایوان فهمیدی؟  جاک  از  رو این  -

 من ولی کنهمی مخفی من از  داره، که  احساساتی همیشه ایوان. نه که  معلومه -
 اما ندیدم رو اون که وقته خیلی من  کنه،می کار چی پسرم دونممی و مادرم

 .شده عوض اطرافش اتفاقات به  نسبت احساساتش

 ...آم...اوف -

 . گمنمی  چیزی هم کسی  به اندازم،نمی ییجدا ایوان و تو بین  من  نباش نگران -

 :پرسید  مضطربم خیلی دید وقتی کوتاه،  سکوتی از  بعد

 مضطربی؟  قدر این  همیشه تو -



                  
 

 

 رمان یک انجمن کاربران  کارگروهی( |  اول جلد) دورگه یک پایان رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir        کنید  رمان مراجعهبرای دانلود رمان بیشتر به یک 

 

146 

 

 ...من ...نه! چی؟  -

  دقیقاً  ببیینم بگو. کنی  اعتماد بهم تونیمی میشه، درست چیز  همه نباش نگران -
 بود؟ چی بود گذاشته  برات مادرت که  پیامی

 دید،   رو  طوالنیم  مکث  وقتی  همین   برای  نه  یا  کنم  اعتماد  بهش  تونممی   داشتم  تردید
 :گفت

 درسته؟  کنی  اعتماد بهم تونینمی  تو فهمیدم، آها شده؟  چی -

 .بود عجیب نظرم از  اون بگم،  که  نداشتم چیزی واقع در  نگفتم هیچی

 .کنی  اعتماد من  به نخوای که  نداره دلیلی هیچ -

  کردن   اعتماد که  هستم  وضعیتی توی االن من  ولی امخومی معذرت واقعاً  ببین  -
 .شده سخت برام

 افراد  به موقعیت  این  تو بودم، تو جای منم داری حسی چه دونممی نداره اشکال -
 . کردمنمی اعتماد اطرافم و دور 

 از  ولی کنم   اعتماد بهش  تونمنمی  انگار  طرف یه از  کنم،  کار چی باید دونمنمی  دقیقاً 
 .کنهمی درک حالم که  کسیه  تنها اون کنممی احساس دیگه طرف یه

 گل  عصاره از  کمی شهر، به ورود از  قبل . بود شده شب رسیدیم، شهر  به وقتی
 : گفت  مارتا رسیدیم ایوان خونه به وقتی. خوردم پسندشاه

 .بودم نیومده جااین  وقته خیلی -

 .باشی داشته جااین  از  زیادی هایخاطره باید -

 . . ..تقریباً  -

 به  چشمم لحظه یه که  کردممی عوض رو لباسم داشتم. بود برنگشته هنوز  ایوان
 کنم،می  فکر   بهش  وقتی.  خورد  بود  خورشید  نور   خاطر به  که  بدنم  روی  هایسوختگی
  دیدن  محض به و اومد اتاقم به مارتا بالفاصله  کنهمی پر  رو وجودم تمام وحشت
 : گفت  بدنم، روی هایسوختگی
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 اومده؟ سرت بالیی چه...اوه -

 :گفتم  و پوشیدم رو لباسم

 . نیست چیزی -

 واست  اتفاقی چه بگی بهم تونیمی ولی نداری اعتماد بهم دونممی میرا، ببین  -
 افتاده؟ 

 :دادم جواب آهی، با باالخره ولی نه یا بگم بهش تونممی که  داشتم تردید

  انگار   بایستم،  نور   زیر   تمتونسنمی  شب  موقع  تا  صبح  از   کردی،  پیدا  رو  من   که  شبی  -
 خیره نور  به وقتی. خشم جز  نداشتم احساسی هیچ. بودم شده دراکوال یه مثل
 .افتادمی  سوزش به چشمام شدم،می

 باشه؟  عادی  باید این ...این  -

 .بودم شده  جوریاین  که  بود بار  اولین نه، که  معلومه -

 !باشه؟  عجیب برات که  دیدی هم ایدیگه چیز  -

 اتفاقات. انداختم پایین  رو سرم بعد و کردم  نگاهی اشزدهوحشت  چشمای توی
  نفسنفس. پیچید بدنم توی سوختگی هایدرد و گذشت  چشمم جلوی از  دوباره
  احساساتم   روی   داشت  هااین   همه  ولی  کنم   پرت  رو  حواسم  کردممی   سعی  و  زدممی
 روی رو امهدندون. نداشتم خشم جز  احساسی احساس، همون دوباره کردمی اثر 
. بود  رفته  سفیدی  به  هامانگشت  کهطوری به   کردم  مشت  رو  دستم   و  دادم  فشار   هم
  مارتا . اطرافیانم شایدم یا  زنن می آسیب من  به اتفاقات این  همه آخرش دونممی

 :پرسید  نگرانی با و گذاشت  امشانه روی رو دستش

 خوبه؟  حالت میرا -

 :غریدم  امشدهلیک ک  هایدندون با و زدم پس رو دستش شدت به

 !بردار سرم از  دست -

 :پرسید نگرانی با مارتا
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 !خوبی؟  که  مطمئنی -

 و  خشم هم اون و داشتم حس یه فقط افتاد اتفاقی چه لحظه اون دونمنمی 
  نورش  تا گرفته  رو  جلوش کسوف  که  بود  شده خورشیدی مثل قلبم . بود عصبانیت

 . نشه آرامشم  باعث

 به و گذاشته  سرش روی رو دستاش از  یکی مارتا دمدی اومدم، خودم به که  زمانی
 . کردمی  خودنمایی سرش روی خون و بود شده زخمی سرش. داده تکیه دیوار 

 و دست کردن  حرکت  و تکلم قدرت که  انگار  لحظه اون شدم خیره  بهش وحشت با
 وحشت و ترس با . بودم شده میخکوب جام سر  و بودم داده دست از  رو پاهام
 :زدم صدا رو اسمش

 !مارتا ...مارت...ما...م -

 دوید   سمتش  به  مادرش،  دیدن  محض  به.  شد  اتاق  وارد  عجله  با  ایوان  موقع  همون
 :گفت  شدههول و

 اومده؟  سرت بالیی چه شده؟  چی مادر  -

 ی خیره  تنها نگاهم دوخت، مادرش به رو  نگاهش دوباره بعد و کرد  نگاهی من  به
 .شدم زمین  بر  نقش بعد و شد تار  چشمام فقط شد، چی نفهمیدم. بود مارتا

 سینه بهدست صندلی یه روی که  دیدم رو ایوان که  کردم  باز  رو هامپلک آرومی به
 داشت  حق!  داشت  حق  بود،  عصبی  و  خونسرد  اشچهره.  انداخته  پا  روی  پا  و  نشسته

  وحشتناک   دردی  که  بشینم  جام  سر   خواستم.  باشه  عصبی  اومده،  پیش  اوضاع  این   با
 یادمه  فقط  و  افتاده  برام  اتفاقی  چه  دونمنمی  اصالً .  شد  بلند  آخم  و  یچیدپ  سرم  توی
 .بود افتاده زمین  روی مارتا که

 خوبه؟  حالت: ایوان

 :گفتم  بود، چاه ته از  انگار  که  صدایی با

 کنی؟ می فکر  چی خودت -
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 بد   روز   هر   دارن  اتفاقات  شده،  سخت  ما  همه  برای   شده،  سخت  برات  دونممی  میرا  -
 .هست  فشار  ما یهمه روی و شن می ر بدت و

 :گفتم  عصبی و کالفه  لحنی با و گذاشتم  هامچشم  روی دستم کالفه

  اطرافیانم  و من  به داره موضوعات این  ایوان، خستم من  کنم؟  کار چی گیمی -
 .زنهمی  شدیدی آسیب

 .داره بستگی  تو  تصمیم به فقط این  کنیم  درست رو موضوع این  تونیممی ما -

 چیه؟ رتمنظو -

 . نشست تخت  روی کنارم  و کشید  عمیقی نفس

  اصالً  کنه،  کمکت  تونهمی اون ولی کنی  اعتماد مادرم به تونینمی دونممی ببین، -
 نداری؟  اعتماد بهش چرا

 ...ایوان -

 .گمنمی  چیزی که  دونیمی نداره، اشکال -

 . عجیبه یکم مادرت -

 .شده رد یکم از  خوایمی رو من  نظر  اگه خب، -

 کهاین   از   انگار   اون  ولی  نزدم  حرفی  هنوز   خوابم  مورد  در   من   کنم،نمی  شوخی  ایوان  -
  حدس   یه  خوردنمی  بهش  و  بود  مطمئن   ازش  زد،  که  حرفی.  داره  خبر   بوده،  چی  پیام
 .داده شکل تغییر  که  باشه من  مادر  بلکه  نباشه، تو مادر  اون که  ترسممی. باشه

 :گفت  و خندید

 کنن؟ می اعتراض موضوع این  به همه چرا آخه -

 !گرفته؟   مسخره به رو چیز  همه واقعاً  این . بود دار خنده من   حرف کجای  دونمنمی 

 زندگی  از   زیادی  تجربه  اون.  ستساله  هفصد  تا  ششصد بین   زن  یه  من  مادر  میرا،  -
 های قدرت از  یکی درضمن  اومده، وجود به براش هم بدتر  این از  مشکالتی داره،
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  من . بدم تشخیص رو میده شکل تغییر  که  کسی  تونممی که  هاین من، خوناشامی
  بزنه  مادرم جای رو خودش بخواد کسی  اگه. شناسممی رو خودم  مادر  خون بوی
 خیلیخیلی ساحره یه حتی که  بدون اینم. برممی بین  از  رو اون رحمی هیچ بدون
 طور همون  کن،  اعتماد  بهش.  بده  شکل  تغییر   تونهمی  دقیقه  چند  عرض  در   فقط  قوی،
 . داری اعتماد من  به که

 : گفت  و  زد  لبخندی  کرد  وارد  دستم  به  کوچیکی  فشار   و  گرفت  دستش  توی  رو  دستم

 !دارم دوستت -

 .دارم دوست منم -

 .شرایط بدترین  در  حتی نذارم، تنهات وقتهیچ دممی  قول بهت -

 .دممی  قول بهت منم -

 که  بود  نکرده  برخورد  در   تگیرهدس  به  دستش  هنوز   رفت،  اتاق  در   طرف  به  و  شد  بلند
 : گفت  و برگشت

 برات  داره که  اتفاقاتی مخصوصاً  نکن  مخفی ازم رو چیزی وقتهیچ دیگه میرا -
 . کنم  کمکت  تونممی من  میفته،

 . رفت و کرد  باز  رو در  که  دادم تکون تأیید عنوان به سری

 بودم، آشفته

 ...چیز همه از 

 ...درمونده و خسته

 بیشتر  رو من  نگرانی و دلشوره همین . کنم  کنترل  رو خودم منتون کهاین  از  ترس
 افتاد؟  من  دست به ساردنال سرزمین  کل   سرنوشت  که  شد چی واقعاً  ولی کردمی

 !شد؟  چی واقعاً 

*** 
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 و بود نشسته کاناپه  روی ایوان مادر . رفتم پایین  طبقه به و کردم  عوض رو لباسم
  نوشتن   توی  ایوان  مادر   به  و  بود  اومده  الکسا.  بود  گذاشته  جلوش  رو  بزرگ  کتاب  اون
 به  بالکن،  داخل  خون  نوشیدنی  یه  با  همیشه  مثل  هم  ایوان.  کردمی   کمک  چیزی  یه

 .بود شده خیره منظره

 آوردم  ایوان  مادر   سر   که  بالیی.  بیشتره  یکم  از   خب  کردم،می  شرمندگی  احساس  یکم
 . کرده  شرمنده واقعاً  رو من  افتاد، اتفاقی چه دونمنمی  خودمم و

 . خوبه حالت حالمخوش شدی؟  بیدار : مارتا

 .شرمندم واقعاً  من  مارتا -

 .بشین  بیا میفته برات داره اتفاقی چه فهمیدم من  نبود، تو تقصیر  این  -

ی: الکسا  .گردهمی بر  عادی روال به چیز  همه نباش، نگران میرا ه 

  برگشت  دیگه ینوشیدن  لیوان یه برای ایوان. نشستم مارتا کنار   شرمنده و معذب
 :پرسید رو همیشگی سوال  دیدنم با و اتاق توی

 چطوره؟  حالت -

 . کنم  فکر ...خوبم -

 من  جلوی رو لیوان و نشست من  کنار   و برداشت دیگه نوشیدنی یه میز  روی از 
 :گفت  و گرفت

 . کنه  بیرونت حال این  از  شاید -

 :گفتم  و زدم کنار   رو لیوان

 . نیستم نوشیدنی چیزای اهل من  من ض  در  راحتم، طوریهمین  ولی ممنون -

 .راحتی طور  هر  باشه، -

 چیه؟ جریان حاال خب -
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  برقرار  ارتباط هاساحره  مخفی منطقه بزرگ  رئیس با خواب توی  دیشب من : مارتا
 . فهمیدم مادرت مورد در  چیزایی یه و کردم

 .باشه ناخوشایند یکم شاید...شاید بدیم توضیح میرا برای بهتره خب،: ایوان

 .کنم   تحمل اینم تونممی نیست، مهم دیگه -

 . کردمی  رسوام داشت چشمام اما ندم نشون رو نگرانیم  کردممی سعی

 یه  از  ترکیبی. کرده ازدواج دراکوال یه با مادرت فهمیدم، که جایی اون از : مارتا
 .بیاره وجود به هیوال یه ممکنه ساحره یه و دراکوال

 زد، می موج صدام توی که  ترسی با بیاد؟  من  سر   باید بالها این یهمه چرا! عالیه
 :زدم ب**ل

 دونم؟ نمی  که  هست حقایقی چه من  مورد در  دیگه...دیگه -

 . باشه وحشتناک  یکم شاید خب: الکسا

.  کرده  رد  وحشتناک از  واقعاً  این  کنی؟ می  شوخی باهام داری وحشتناک؟  -
 . ببرم کار   به واسش وحشتناکی یکلمه  چه دونمنمی 

 . وحشتناک همون دیگه خب: الکسا

 . نگیر مسخره رو موضوع این  قدر این  خیال،بی الکسا -

 !میشه؟  چی جریان این  آخر  یعنی شدم، خیره هامدست به زدهوحشت

 . فعالً  البته نباش، نگران: مارتا

 !چیه؟  منظورت -

 و  بشه خاموش بودنت دراکوال بخش که  گذاشته  تو روی طلسمی مادرت: ایوان
 خنثی رو تو تونهمی که  حالی در  طلسم این . باشه فعال بودنت حرهسا بخش فقط
 .باشه هم خطرناک  تونهمی کنه،

 !داشتم کم  رو همین  -
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 .هست حلی راه یه اینم واسه میرا، نباش نگران: مارتا

 .باشه ساز  کار   امیدوارم -

  رو اوضاع که فهمممی  رو حقایقی روز  هر . بودم داده دست از  رو امیدم کل به
 .بشه تموم  هااین  یهمه خوام،می چیز  یه فقط من . کنهمی تر طرناک خ

 !نباشم؟  نگران  تونممی چطور  -

  یا  حصار  مادرت اگه. داره بهایی یه چیزی هر  میرا باشه یادت خوب رو این : مارتا
  عزیز   بهترین   دادن  دست   از   کار   این   بهای  بکشه،  پایین   بخواد  رو  ساردنال  هایدیواره 
 .باشه هستن، هاکوه  پشت که  کسایی  مرگ تونهمی  یا دنیاست تو اون

 چی؟ دارم نگه ابد تا رو دیوار  بخوام اگه و -

 تونه می  این .  توئه  بهای  این  میدی،  دست  از   رو  هاتقدرت  تو دیگه  موقع  اون:  مارتا
 .بگیره رو بودنت دراکوال و بودن ساحره قدرت

 .بده جواب شاید ولی کرد  بهتر  رو حالم یکم این  -

 . ستحتمی نیست، شاید دیگه این : ارتام

 !خوبه خیلی...خوبه -

 .شهمی بهتر  داره اوضاع کردممی حس اما ترسیدممی کمی  هنوز  کهاین  با

 بگی؟ ما به چیزایی یه هم تو که  رسیده زمانش االن کنینمی فکر  میرا: ایوان

 گردنبند   پیام  ردمو  در   منظورش  احتماالً !  فهمیدم  آها  زنه؟ می  حرف  چی  مورد  در   دقیقاً 
 .روزست  اون اتفاقات و

 روز؟  اون یا خواب بگم، رو کدوم  اول خب -

 .کن   شروع گردنبند  پیام با: مارتا

 .شدم ظاهر  دیگه جای یه بستم، رو چشمام  و کشیدم  دراز   تخت روی که  وقتی -

 بود؟  جایی چجور : مارتا
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 اون دیدم، رو درمما بعد بودم خأل توی انگار  و بود تاریک جااون...بودم معلق -
 . بود ناراحت و  نگران انگار  کردمی گریه  داشت و بود باردار 

 باشه؟ ناراحت و باشه داشته تو واسه نامه یه باید اون چی برای: ایوان

  سعی  که باش کسی اون طرف: گفتمی زد،می حرف چیزی یه مورد در  اون -
 .چیزا این  از . بکشونه خودش طرف رو تو کنهمی

 !عجیبه واقعاً  این : الکسا

  کلمات   با هاساحره اغلب دونه،می خدا فقط رو باشه تونهمی چی منظورش: مارتا
 .چیه منظورش دونمنمی  منم حتی ولی کنن می  بازی

 !وحشت و نگرانی شد، سرازیر  وجودم توی نگرانی بازم

 هیچ   به  گفت  بهم  اون  که  اینه  بود،  عجیب  برام  که  چیزی  تنها  نیست،  عجیب  این   -
 .نکنم اعتماد  ایوان به انعنو

 :گفت  و  شد  خودبی  خود  از   یکم  ایوان  یهو  ولی  بودن  شده  خیره  بهم  زدهحیرت  همگی

 کنی؟  اعتماد من  به نباید چرا آخه داشتیم، کم  رو همین! بهبه -

 دارم اعتماد تو به من  کهاین  و بود مادرم حرف این  نیست، من  حرف این  ایوان -
 بزنه؟ حرفی همچین  باید چرا عجیبه برام فقط

 و داده؟ می ایوان دست رو تو باید چرا نداشته، اعتماد ایوان به مادرت اگه: مارتا
 بسته؟  خونی پیمان ایوان با چرا

 :زد غر  ایوان

 !دیگه معمای یه عالیه -

 به  رو  من   روزی  همچین   که  کردهمی  بازی  نقش  داشته  اون  شاید  باش  آروم  ایوان  -
 . بکشه خودش طرف

 ...یدشا: ایوان
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  قبل  معماهای به نشدنی، حل معمای یه ثانیه هر  و دقیقه هر  ساعت، هر  زمان،"
 ." میشه اضافه

 داره  دوباره  تو  دراکوالیی  نیمه  شد؛  مشخص  چیز   همه  که  هم  روز   اون  مورد  در :  مارتا
 .میره بین  از  زودی به که  میشه فعال

 :گفت  حال همون در  و شد بلند مارتا

 .گذاشتین   قراری چه هم با پادشاه و  تو که  گفت  بهم نایوا برم، باید دیگه من  -

 .هست هم دیگه چیز  یه مارتا، کن   صبر  -

 چیزی؟  چه:مارتا

 کنه؟   تحمل خورشید نور  زیر  دراکوال یه شده حاال تا -

 !نه راحته، جوابش کهاین  خب: ایوان

 . کردممی رو فکر  همین  منم -

 چیه؟  منظورت: مارتا

 اسمش که  دارم خانوادگی دوست یه من  ببین  که،  هاین جریان بگم چطور ... خب -
 .لیامه

 پادشاهه؟  پسر   همون منظورت: مارتا

 دونی؟ می کجا  از  رو این  تو -

 .گفتم  بهش من : الکسا

 !چیه؟  جریان: مارتا

 عوض در  ولی نمیومد سرش بالیی اصالً  و بود ایستاده خورشید نور  زیر  روز  اون -
 .شدم طوریاین  من 

 نگفتی؟ من  به رو موضوع این  وت وقت اون: ایوان
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 . بودی دیده رو مادرت تازه تو  کنم  خراب رو روز  خواستمنمی  ببخشید، -

 گفت؟   بهت چی اون: مارتا

 . نیست یادم دقیقاً . بفهمم رو حقایق تا برم باهاش برم، باهاش گفت  بهم -

 . مادرته طرف اونم احتماالً : ایوان

 .ندارم براش هم توضیحی هیچ و دیدمن چیزی همچین  حاال  تا میرا متاسفم: مارتا

 یه  بودم، من  که شکمش داخل بچه دونست می کجا از  مادرم دیگه، سوال یه -
 دختره؟ 

 قراره که  ایبچه که  بفهمن  تونن می دراکوالها حتی و هاخوناشام  ها،ساحره : مارتا
 . پسر یا دختره بیاد، دنیا به

 !گذشته  حقایق شدن آشکار  چیزه، یه سر  اتفاقات این  تمام

 ...کرده  دردناک رو سرنوشتم و شده متصل من  به هااین  همه

 دست   از   رو  دارم  دوستشون  که  رو  کسایی  همه...که  اینه...دنیا  این   از   من   ترس  تنها
 .بدم

 رو روز  هر . کنهمی کالفه  رو من این و شده جمع حقایق در  فقط من  وحشت تمام
 چی آخرش اما...میشم رو به رو زیادی هایترس  با روز  هر  گذرونم،می  نگرانی با

 میشه؟ چی زندگی این نتیجه واقعاً  بره؟  پیش خوادمی کجا  تا سرنوشت! میشه؟ 
 .ایوان و ...پدرم  برادرم، ست،خانواده این  دارم، دنیا این  از  که  چیزی تنها

 به  تونممی سختی به که  رسیده جایی به دیگه حتی شده سخت برام کردن  اعتماد
.  خودمم اونم و کنم  اعتماد تونممی نفر  یه به فقط کنم،  اعتماد وان ای و برادرم پدر،
 نظر  از ! من  نظر  از  البته بوده ضعف نقطه همیشه ترس ضعفم، نقطه شده ترس
  باور  رو این  نخواستم وقتهیچ ولی باشه هم قوت نقطه یه تونهمی  ترس هابعضی 
 . کنم

*** 
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 به  پادشاه. کردممی فکر  داده رخ اتفاقات به و بودم نشسته اتاقم پنجره رویروبه
 به   ایوان  موقع  همون.  کرده  برگذار   بزرگ  جشن   یه  برگشته،  همسرش  کهاین   افتخار 
 جذاب واقعاً  که  بود زده باال رو موهاش و بود پوشیده مشکی لباس یه. اومد اتاقم

 : پرسید نشستم، خیالبی که  من  دیدن با. بود شده کنندهخیره و

 . بریم باید باشی؟  آماده نباید مگه ی؟ نشست هنوز  چرا میرا -

 جای  جااون شده، برگذار  هاخوناشام  قصر  توی که  جشن  یه و مادرته جشن  این  -
 .نیست من 

 مشغوله؟  فکرت چرا شده؟  چی باز  -

 . بزنم حرف موردش در  خوامنمی  برو، فقط ایوان -

 :گفت  و کشید  آهی و نشست کنارم

 ده؟ش چی بگو بگی؟   بهم خواینمی  واقعاً  -

 . باشه پام و دست تو کسی  خوامنمی. بدم انجام رو کارها  همه خودم خواممی -

 :گفت  و کشید  صدادار  آهی کالفه  ایوان

 بگی؟ چی خوایمی دقیقاً  بگو -

 بنویسه؟  طور این  رو من  سرنوشت باید چرا آخه دارم، کینه  دنیا این از  دونهمی -

 ترسی؟می چی از  -

 ...تو و برادرم پدرم، بدم؛ دست از  رو همه کهاین  از  -

 :گفت  و زد لبخندی نیمچه

 داره هاجریان  این  همه. نمیدی دست از  رو من  برسه، زمین  به آسمون اگه حتی -
 کسی   که  نباش  این   نگران  اصالً   و  میشی  موفق  تو  بدون،  رو  این   ولی  میره  پیش  سریع

 . داریم ایمان بهت ما میدی، دست از  رو

 کنم؟   کار چی وقت اون چی؟  نتونم اگه -
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 .کنیم می تالش و سعی  دوباره دیم،می  انجام همیشه که  رو کاری  -

  خوشحالم  و کنه  آروم  موقعیت همه در  رو من  تونستمی که  بود کسی  تنها ایوان
 .داد رو جوابم لبخند با که  پاشیدم روش به لبخندی. دارمش که

 . بپوش رو لباست برو حاال -

 .کنم  خراب رو مادرت جشن  خوامنمی  نمیام، من ! ایوان نه -

 . نمیرم منم نیای اگه -

  چرا  واقعاً . شد پیداش الکسا لحظه همون گرفتمش آغوش در  و زدم لبخندی
 جاش   سر   هم،  آغوش  در   ایوان  و  من   دیدن  محض  به  نیستن؟   بلد  زدن  در   هاخوناشام 

 :زد ب**ل حیرت با و شد میخکوب  اتاق، در  کنار 

 !کردم  شک چشمام به کن   باور  -

 : گفت  و کرد  الکسا روبه و گرفت  آغوش در  رو من  دوباره نایوا

 جشن   برای  رو  لباسش  تا  کن   کمک  میرا  به  باش،  نداشته  شک  دیگه  دیدی  که  حاال  -
 .کنه  عوض

 .بود مونده متعجب  هنوز  هم الکسا رفت، ایدیگه  حرف هیچ بدون و شد بلند

 .خوبه...این  خب،  بشه عاشق بازم کردمنمی ...کردمنمی فکر  -

 رو  بودم پوشیده شهر  توی جشن  شب که  رو بلندی لباس تخت زیر  از  و شدم لندب
 :گفت  تعجب با لباس دیدن با الکسا. برداشتم

 !زیباست خیلی واو -

 .خرید جشن  برای برام ایوان رو این  -

 .داره خوبی خیلی سلیقه ایوان -

 ...آره -



                  
 

 

 رمان یک انجمن کاربران  کارگروهی( |  اول جلد) دورگه یک پایان رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir        کنید  رمان مراجعهبرای دانلود رمان بیشتر به یک 

 

159 

 

  تاج  یه و بستم باال رو موهام و کردم  عوض رو لباسم. بود گرفته  حالم یکم هنوزم
 .گذاشتم  سرم روی رو بود لباسم رنگ دقیقاً  که  گلی

 روبه. بود نشسته کاناپه  روی ایوان. رفتم پایین  طبقه به خودم، کردن  آماده از  بعد
 : نشست لبش روی کجی  لبخند که  ایستادم روش

 !زیبا همیشه مثل -

 . بریم بیایید دیگه خب، خیلی: الکسا

 هر   از   و...هانوشیدنی  غذاها،  از   انواعی  گل،  انواع  قرمز،  فرش.  بود  شده  چراغانی  قصر 
 !هاخوناشام  تر مهم  چیزی

 سعی. شدمی شدنم معذب باعث این  و شدن خیره بهم همه ورودم، محض به
 . بندازم پایین  رو سرم مطیع و نکنم  نگاه بهشون کردممی

 و  الکسا همراهان و من و نشستن  شونسلطنتی  تخت روی جرج و الکسا ایوان،
 صدای با و شد بلند پادشاه. ایستادیم خودمون هایهمراه صندلی پشت هم جرج
 :گفت  همه به خطاب رسا

 جشن  رو همسرم بازگشت تا شدیم جمع جااین  امروز  ما محترم هایخوناشام  -
 . بگیریم

 لباسی  و  بود  گذاشته  سر   به  درخشنده  و  براق  تاجی.  رسوند  جشن   به  رو  خودش  مارتا
 . بود تنش بود، ملکه یه هبرازند که

 مادرم قضیه این، بر  عالوه گذشت،نمی  خوش بهم اصالً  بودم هاخوناشام  بین  چون
 من  اما  گذشتمی  زمان.  بود  ریخته  هم  به   رو  اعصابم  و  مشغول  بیشتر   رو  ذهنم  هم
 باهاش  که کرد درخواست ازم ایوان رقص،  موقع. شدمنمی گذرش متوجه اصالً 

 . کردم  رد رو درخواستش نداشتم، خوشی دانچن  حال چون اما برقصم

 برای  داشتم سعی واقع در  کردممی تماشا رو منظره و بودم ایستاده بالکن  توی
 . کنم  پیدا ایچاره  دردسرها،
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 . شدی افسرده کنممی احساس: ایوان

 .درگیره ذهنم فقط -

 !کردممی  پاک اتفاقات این  مورد در  رو اتحافظه کاش  ای -

 .دادنمی جواب -

 . اومدیمی بیرون حال این  از  شده که  هم ساعت چند برای حداقل -

  کردم، می زیادی خستگی احساس. نبود خوب اصالً  حالم کشیدم،  صدادار  آهی
 .اخیر اتفاقات  از  بودم خسته

 . بزن حرف باهام لطفاً  عزیزم میرا -

 . کردم  خودم مثل هم رو تو روز  و حال دیدی جشن، به نیار  رو من  گفتم  بهت -

 . نگیر سخت قدر این  لطفاً  ناراحتم خودت خاطر  به فقط من  -

 :گفتم  و کشیدم  آهی ناراحتی با

 .ایوان کنینمی درک رو حالم تو -

 ترسی؟ می چی از  بگو -

 !ایوان بسه -

 .بگو نه -

 . بزنم حرف موردش در  خوامنمی -

 ترسی؟ می چی از  گینمی چرا -

 : گفتم  تند یلحن و عصبی صدایی با و اومد جوش به خونم

 .بدم دست از  رو تو که  ترسممی این  از  -

 .شده این  تو ترس تنها -
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 خوادنمی   دلم  و  ایوان  دارم  دوستت  من !  افتادنمی   اتفاقات  این   وقتهیچ   کاش  ای  -
 .بدم دستت از 

 و  گرفتم  آغوش  در  پشت از  بود، شب یمنظره به خیره من  مثل که  حالی در  ایوان
 :گفت

 . نمیدی  دست  از   رو  من   هاراحتی  این   به  که  دونیمی  نترس،  بتبا  این   از   وقتهیچ  -

 طور همون و گذاشتم  اشسینه روی آروم رو سرم و بست نقش لبم روی لبخندی
 .شدم شب یمنظره  به خیره هم

 :گفت  و اومد اتاق به زدنی در  هیچ بدون الکسا دقایقی، از  بعد

  شرکت  سخنرانی تو که  خوادمی هم ما از  و کنه  سخنرانی یه خوادمی پدر  ایوان -
 . کنیم

 .میایم  االن باشه: ایوان

 :گفت  و گرفت  سمتم به رو دستش ایوان رفت، ایدیگه حرف هیچ بدون الکسا

 . بریم بیا -

 .امخسته یکم من  برو، تو -

 :گفت  و داد تکون سری

 .باشه -

  همش  شده، سخت واقعاً  زندگیم. وجودم دردهای و موندم من  و رفت هم ایوان
  برای  اتفاق این  چرا من؟  چرا افتاد؟  اتفاقات این  که  شد چی واقعاً  که  اینه المسو

 با موقع اون حتی افتاد؟  داشتم که  راحتی زندگی سر  به چی نیفتاد؟  ایدیگه کس
 !نه دیگه االن ولی...بودم راضی زندگیم از  کردن،می  مسخره رو من  حسابی کهاین 

 به رو من  صدایی  که  بودم خودم حال توی   کردم،  فکر  غرق رو خودم سواالت این  با
 . کرد  جلب خودش
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 !کردیمی انتخاب رو درستی طرف کاش  ای -

  وارد  چطور  اون! جاستاین  اون نمیشه باورم کردم،  نگاه رو سرم پشت و برگشتم
 شده؟ قصر 

 کنی؟ می کار چی جااین  تو...تو لیام؟  -

 .کن   فکر  چیز همه به بیفته، اتفاقی کهاین  از  قبل -

 !میگی؟  چی داری تو -

 که  ایزندگی  داشتم، عالی زندگی یه خودم من  عاشقتم، بگم بهت  که  نیومدم من -
 ... داشتم رو آرزوش

 ...لیام ببین  -

 :گفت  و کرد  قطع رو حرفم

 ... کن   گوش  حرفم به فقط دارم همسر  خودم من  نبودم عاشقت من نه، تو! نه -

 :گفتم  اشک از  پر   چشمایی با ناامیدانه،

 !کنی؟ می کار   اون با تو -

 . نکردی زندگی اون با که  تو کنی؟ می رفتار  بد قدر این  مادرت با چرا -

 .شناسیمی تو که  نیست کسی  اون -

 .شناسینمی رو اون اصالً  تو کنیمی اشتباه موردش در  تو کنی،می اشتباه -

 :زد ب**ل و شد  نزدیک بهم آرومآروم 

 !متأسفم -

 !چی؟  -
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  بازم نیمه   هایچشم   با.  شدم  زمین   بر   نقش  و  خورد  سرم  توی  زیچی  یه  موقع  همون  و
 هم روی هامپلک  ناخودآگاه بعد و ببینم رو لیام ناراحت یچهره  تونستممی تنها
 . نفهمیدم هیچی دیگه و رفت

 تنها  رو تو هم مرگ  از  بعد حتی که حسی تنها...موندگار حس تنها خاموشی،
 هام چشم   زدم،  پلک  آرومی  به.  کنهمی  پر   نفرت  و  کینه  از   رو  درونت  فقط.  گذارهنمی 
  باعث  و کردمی درد بدجور  سرم. دیدممی  تار  و بود نکرده عادت تاریکی به

  فقط  کجام، که نبودم متوجه هنوز ! بود افتضاحی وضعیت بود، شده امسرگیجه
 دو هر  اومد، جاش سر  حالم مرور  به. کردم  گیر   ماجرا این  توی بدجور  دونستممی

 !جاماین  نمیشه باورم. بود شده بسته ستون به زنجیر  و قفل با طرف دو ز ا دستم

 بأالخره.  داشت  قرار   من   جلوی   دیوار   این   بود،  مارتا  کتاب  داخل  نقاشیش   که  دیواری
 دیدتر  قابل کمی برام رو اطراف خاموشی که بودن هامشعل تنها! شد شروع
 جا یه کهاین  از . کنم   تونستمنمی  کاری  هیچ منم و نبود جااون کسهیچ. کردنمی
 :زدم داد و شدم کالفه  بودم، ایستاده شکل یه به و

 نیست؟  جااین  کسی!  کمک  -

 طوریاین  چطور  آخه. کردممی حس رو گلوم  سوزش که  زدم فریاد و جیغ قدر اون
 که هایجیغ خاطر  به و گرفتم آروم نیست، نجاتم برای راهی دیدم وقتی! شد؟ 

 . زدم سنفنفس  بودم، کشیده

 اومد،نمی بر  دستم از  کاری  کهاین  از  و زدمی  فریاد چشمام در  وحشت و نگرانی
  دیوار  روی حکاکی دو به فقط بعد و انداختم دقیق نگاهی اطراف  به. بودم کالفه
 .شدم خیره

 این  درگیر  فکرم و بودم شده خسته نشد، پیداش کسی و گذشت ساعتی چند
 چه  زندگیم. کردمی  نرم پنجهودست اخیر  اقاتاتف با حسابی ذهنم. بود موضوعات

 . اتفاقات از  غافل من  و پاشید هم از  زود
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 ی کله  و  سر   کردم،می  احساس  وجودم  در   رو  مختلفی  هایحس  که  لحظات  همون  در 
 من،   دیدن  از   بعد  اما  بود  مضطرب  بود،  پریشون  اون  شد؛  پیدا  واقعیم،  مادر   یعنی  النا

 :گفت  مالیمی یصدا با و زد آمیز محبت  لبخندی

 ! عزیزم میرا -

 یه  به  حتی  نیستم  حاضر   دیگه  که  متنفرم  زندگیم  کردن  خراب  خاطر   به  ازش  قدر این 
 .بدم گوش   حرفاش از  کلمه

 : گفتم  خشم با

 . کشیدینمی تباهی به رو زندگیم بودم،  مهم برات من  اگه! عزیزم نگو من  به -

 .کنیمی اشتباه چیز همه مورد در  تو کن   گوش  میرا -

 .میفته اتفاقی چه  بکشی، پایین  رو حصار  اگه دونممی من  -

 . بکشم پایین  رو حصار  خوامنمی من  عزیزم، نه! چی؟  -

 .گفتی  من  به رو این  خودت تو -

 !نگفتم چیزی همچین  من  -

 :پرسید و کرد  لیام به رو النا. شد پیداش لیام یکله  و سر  موقع همون

 کردی؟   پیداش -

 . کردم  یداپ رو این  ولی نه: لیام

 به  رو  بعد  و  انداخت  بهش  نگاهی  اون  و  داد  النا  به  رو  بود  دستش  تو  که  گردنبندی
 :زد ب**ل و کرد  من 

 کجاست؟   من  گردنبند  میرا، -

 چیه؟ دستته، تو که  این  پس -

 .بود رنگآبی من  مال نیست، من  گردنبند  این  -
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 .داد رنگ تغییر  کردم،  دریافت رو پیامت کهاین  از  بعد -

 کجاست؟   گردنبند  بگو بگی، رو راستش بهتره میرا :لیام

 .همینه کن   باور  -

 !نیست نه،: النا

 طور همین   هااون  دوی  هر   اون،  فقط  نه.  زدمی  فریاد  صورتش  توی  آشفتگی  و  نگرانی
 :زد ب**ل و ایستاد روشروبه و رفت شده حکاکی دیوار  سمت به النا. بودن

 .نمیشه من  گردنبند  بدون -

 :گفت  و ایستاد رومروبه و داوم جلو لیام

 .بدونی رو حقایقی باید -

 . درآوردم سر  چیز همه از  من  -

 ! برادرتم؟  من  کهاین  حتی -

! آخه؟   چی  یعنی  برادرمه،  اون  که  کنم  قبول  تونمنمی.  شد  درشت  خودخودبه   چشمام
 !ممکنه؟  چطور 

 !میگی دروغ داری -

 .حقیقته این  نه، -

 ...هفتمی همنطق دراکوالی پادشاه پسر  تو -

 نه؟  یا داری اعتماد من  به -

 .نیستم مطمئن  حتی. نه یا دارم اعتماد بهش دونمنمی واقعاً  کردم،  سکوت

 ...افتاده اتفاقی چه قبالً  که  بگم بهت بذار  -

 :گذاشت  ناتموم رو لیام  حرف ای،جمله اما

 ! لیام بگیری فاصله ازش بهتره -
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 :گفت  ایوان به خطاب لیام الکسا، و مادرش همراه به بود ایوان اون

 کنی؟   کار چی خوایمی -

 .نیست کسهیچ نفع به این  ایوان،: النا

 . ستهمه  نفع به برعکس: ایوان

 .اندازهمی  خطر   به  رو  همه  کنیمی  تو  که  کاری  این !  بگی؟  رو  این   تونیمی  چطور :  النا

 .کنیمی اشتباه تو نه،: ایوان

 استفاده  فرصت از  الکسا. شدن درگیر  هم با و کرد  حمله لیام به ایوان ناخودآگاه
  ایوان، . کرد  آزاد رو من  و کرد   باز  رو هازنجیر  قفل  سریع دوید من  سمت به و کرد
 ب**ل  آروم  و  کرد  فرو  لیام  پای  توی  تیز   اینقره  تیغ  یه  و  چسبوند  ستون  به  رو  لیام
 :زد

 .کردی می قضیه این  قاطی رو خودت نباید -

 از  پر  چشمایی با! لیام نه، اوه. بخوره تکونی نتونست گهدی و افتاد زمین  روی لیام
 :گفت  که  زدم صدا رو اسمش و کردم  نگاه ایوان به وحشت و ترس خواهش،

 . کردم  ضعیفش فقط میرهنمی اون نباش، نگران -

 !اشتباهه کار   این : النا

 : گفتم  سردی لحن  با و کردم  النا به رو

 !مهمم؟  برات من  النا -

 .منی ر دخت تو معلومه، -

 کنی؟   رو کار   این  خوایمی چرا پس -

 . کنم  محافظت ازت خواممی چون -

 .نیست راهش این  -
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  جلو  مارتا. شد نمایان چشماش توی دلشکستگی و غم و کرد  تغییر  النا نگاه رنگ
 دونستمی  و  بود  شده  ناامید  حسابی  النا.  گرفت  النا  از   رو  گردنبند  راحتی  به  و  رفت
 .نمیاد بر  دستش از  کاری  دیگه که

 :گفت  مارتا به خطاب النا

 . نیست راهش این  که  دونیمی خودت مارتا، -

 .باشه همه نفع به که  کنممی  کاری  من : مارتا

 :گفت  من  به خطاب ایوان. داد بهم رو گردنبند  و اومد سمتم به مارتا

 . راست سمت حکاکی داخل بذارش کلیده،  یه این  -

 میشه؟  چی بذارم وقتی -

 .مونهمی بسته همیشه برای حصار : ایوان

 : گفت  اشک از  پر  چشمایی با و افتاد زمین  روی زانو با النا

 تونهنمی کسی  دیگه که  کشیمی عذابی کار،  این  از  بعد کن   باور ! خودکشیه این -
 !مرگ جز  بگیره ازت رو این 

 با لیام. نیست درستی کار  این  کنممی احساس چرا دونمنمی. داشتم تردید یکم
 :زد ب**ل دردناک و بریدهریدهب صدایی

 ...داره سنگینی بهای این ...نکن  رو...کار  این ...لطفاً  میرا -

 .میشه شروع دوباره چیز  همه بشه روشن  هوا اگه وقتشه،: الکسا

 : گفت  بخشیاطمینان   لحن   با  و  گذاشت  من   امشونه  روی  رو  دستش  روروبه  از   ایوان

 .داره بستگی تو به چیز همه -

 دلم. انداختمی تردید و شک به رو من  زدن،می  که  حرفایی یهمه راچ دونمنمی 
 . کم  خیلی زمان و داشتم سوال کلی  و زدمی شور 

 کنم؟   رو کار   این  باید من  چرا -
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 و داره نگه همیشه برای رو حصارها تونهمی شده متولد تازه ساحره یه چون: مارتا
 . کنه  نابودش یا

 و خورده تَرک دیوار  رویروبه و رفتم جلو ولی دبو ناراضی کار   این  از  دلم چند هر 
  گوش   مادرم به میشه چی. دارم عجیبی خیلی یدلشوره  یه. ایستادم شده حکاکی
  یا  کنم  گوش  مادرم به باید دونمنمی. کردمی امدیوونه داشت راهی دو این ! کنم؟ 
  پرت  عقب به رو اون نیرویی یه ولی دوید سمتم به و شد بلند سختی به النا. ایوان
 :گفتم  صحنه این  از  ترسیده و زدهحیرت. کرد

 !شد؟  چی من  خدای اوه -

 سد خوانمی که  کسی  به جا،این  نیروهای. بگیره رو تو جلوی تونهنمی اون: مارتا
 .زنهمی شدیدی آسیب بشه، شده متولد ساحره راه

! راهه  خر آ   این .  شدم  خیره  بود،  قفل  یه  جای  که  حکاکی  به  و  گرفتم  ازشون  رو  نگاهم
 وجود به ایکننده  خیره نوری اولش که  کردم  فرو عمیق حکاکی داخل رو گردنبند

  همون  اما بودیم مونده متعجب همه. شد خاموش لحظه یه برای و اومد
  پرتاب   سمتی  به  نیرویی  اثر   بر   همه  دونممی   فقط  و  افتاد  اتفاقی  چه  دونمنمی ...لحظه
 . ردیمک  برخورد جایی به ما از  کدوم  هر  و شدیم

 که  نیرویی این . اومدم هوش به  کردم،  احساس راستم پهلوی سمت از  که  دردی با
 فرو بازوم توی چوبی. رسوند شدیدی آسیب بهم کرد،  پرتاب گوشه  چند به رو همه
 رو زیادی درد کهاین  از  زدممی  نفسنفس. بود پوشونده رو دستم  کل  خون و رفته

  سوزناکم   جیغ  باعث  آورشوحشت   درد  که  گذاشتم  چوب  روی  دستم.  هستم  متحمل
 و   میزد  موج  درونم  شکستگی  و  درد.  کشیدم  بیرون  بازوم  از   رو  چوب  سریع  ولی  شد
 .کردمی نابود رو من  داشت انگار  زیاد درد این 

 هایی قسمت   این  از   غیر .  بشه  کمتر   ریزیخون  تا  دادم  فشار   بازوم  زخم  روی  رو  دستم
. بود شده زخمی هم سرم و بود اشتهبرد خراش هم امسینه و دست صورت، از 

 . بود هازخم این  خون از  پر  لباسم و کردممی حس بدنم جایهمه رو سوزش
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  برام  دردها این  یهمه  ای،صحنه دیدن با اما انداختم نگاهی اطرافم و دور  به
 پشت   به  رو  دستاش  و  بود  ایستاده  دیوار   رویروبه  من،  به  پشت  ایوان.  شد  معنیبی
 به کمی  رو سرش. بودن سرش پشت هم مادرش و الکسا و بود دهکر   قفل هم در 

 دیوار  به باز  و زد نیشخندی. انداخت نگاهی  بهم چشم گوشه  از  و کرد  خم عقب
 :گفتم  و دادم خودم به تکونی درماندگی حالتی با. شد خیره

 شد؟ چی...ایوان -

 :گفت  خودخاهانه و مغرور  خیلی و برگشت

 .نبود ممکن   هیچی تو کمک  بدون اما! شدم موفق بگم، بهتره یا...شدی موفق -

 ایوان، به متعجب. بود داده رنگ تغییر  چشماش و مغرور  خودش به خیلیخیلی
 .بودم شده خیره خواهرش و مادرش

 !ایوان؟ ...ایـ...ایـ -

 گیر   گلویم  توی بغضی. بودم خیره رنگش قرمز  چشمای به و  بودم کرده  وحشت
 . بودن شده چشمام شدن اقبر  باعث اشک حلقه و بود کرده

 شده بسته هاستون  اون به لیام و النا. انداختم نگاهی تر طرف  اون ستون چهار  به
 .بود افتاده پا از  اول همون از  که  هم لیام و بود شده زخمی النا. بودن

 خبره؟ چه جااین  ایوان -

 : گفت  زنی هم به حال لحن  با ایوان

 . رسیدیم خواستیممی که  چیزی اون به ما! عزیزم نباش نگران -

 . نبود قبل مثل ایوان زدن حرف طرز  اصالً 

 شده؟ چی -

 نابود رو بودن معروف  ساردنال هایدیواره به که نیرویی ما  تو، لطف به: ایوان
 . کردیم
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 !چی؟...چـ -

. ساردنال هایدیواره کردن   نابود بود، این  اول همون  از  نقشه! همینه آره،: ایوان
 .هستن  من  فرمان تحت بگم بهتره یا...آزادند قبیله سه یه هم تو، لطف به حاال

  مارتا  و الکسا کنار   هم اونا. رسیدن سر  پادشاه و جرج برادرم، پدرم، موقع همون
 مخمصه این  از  و خودشون کردن سعی و اومدن هوش به لیام و النا. ایستادن
 .بود فایدهبی ولی کنن   خالص

 :زد ب**ل و کرد  نگاه من به وحشت، و گریه  از  پر  چشمایی با النا

 خوبی؟  تو عزیزم میرا -

 و ایستاد من  جلوی و اومد جلو ایوان. کردممی نگاه همه به سردرگم و گیج  هنوز 
 و  کشید  بود، سرم زخم از  که  خونی به دستی انگشت با. نشست زانوش دو روی
 :زد ب**ل محسوس خیلی و آروم بعد

 ...دارم دوستت -

  روی   هایخون  به  و  برداشت  رو  بودم  گذاشته  راستم  هلویپ  زخم  روی  که  دستی  بعد
 :گفت  و کرد  نگاهی دستم

 .ناجوره خیلی دراکوال یه برای زخم این  -

 :گفتم  و کشیدم  خشم با رو دستم

 کردی؟   چیکار  تو -

 : گفت  و زد پوزخندی

 کشتن   به رو تو بودنت ساده این ! عزیزم ایساده خیلی تو...میرا میرا، میرا، اوه -
 .میده

 . ایوان بگیر  فاصله ازش: النا

 :گفت  خونسرد خیلی و کرد  نگاهی النا به و شد بلند ایوان
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 که فرصتی تو! بکشی؟  رو من  خوایمی کنی؟  کار چی خوایمی نگیرم اگه -
 اومدنمی   دست  به  سادگی  به  فرصت  اون.  دادی  دست  از   بکشی،  رو  من   تونستیمی
 .نداد تو به رو اجازه این وجدانت عذاب اما

 خبره؟ چه جااین  -

 النا به رو کنه،می بازی کلمات  با داره فقط و نمیده پاسخی بهم ایوان دیدم وقتی
 :گفتم  و کردم

 !خبره؟ چه جااین  النا -

 . برادرت طور همین  نداره، ایاجازه همچین  چون بزنه حرفی تونه نمی  مادرت: ایوان

 . کردمی تر عصبانی رو من  شنیدم،می ایوان از  که  ایکلمه  هر  لحظه، هر 

 خبره؟  چه جااین  بگو -

 . میشه آشکار  حقایق همه نکن  ،عجله عزیزم نباش نگران: ایوان

 چه واقعاً  که  موندم هنوزم. هزندگیم توی اتفاق ترین وحشتناک  و ترین سخت این 
  جمع   عشق  درون  دنیا   وحشت  چرا!  عاشقشم؟   که  کسی  چرا  ایوان؟   چرا  افتاد؟   اتفاقی
 . گذاشتم  هم روی رو هامپلک و انداختم پایین  رو سرم! چرا؟  خهآ ...من  چرا...شده

 خیالت  با تونیممی پس. داریم زیادی زمان ولی عزیزم شدی گیج  دونممی: ایوان
 . کنیم  آشکار  رو حقایق همه راحت

 :گفتم  غم و درد از  پر  صدایی با. شد جاری هاماشک  و شکست بغضم

 !چرا؟  آخه...ایوان چرا -

 .دادمی دست بهم رو شکستگی حال یه اشکم، قطره هر 

 .کنهنمی درست  رو چیزی گریه  این ! نکن  گریه:  ایوان

 . کردم  نگاهی برادرم و پدر  به و گرفتم  باال  تمام جرأت با رو سرم

 خبره؟  چه جااین  پدر  رایان، -
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 :گفت  و خندید ایوان

 .بخوام من  مگر ...کنه  روشن  رو حقایقی تو برای تونهنمی کسهیچ -

 من کنی؟  بازی باهام تونستی چطور . داری کنترل تحت رو هااون یهمه تو -
ت  .داشتم دوس 

 ! داری هم هنوز : ایوان

 هم هنوز . عاشقشم هنوزم ولی کرد  رو کار   این  من  با کهاین  با گفتمی راست اون
 . ببخشم این  خاطر  به رو خودم نتونم احتماالً  و دارم دوسش

 .من  زیبای یفرشته نکن  بغض: ایوان

 !ایوان؟  چرا -

 :گفت  و کرد  نگاهی النا چشمای به و رفت النا سمت به ایوان

 .بگی رو چیز همه کوچولوت  دختر  به که  آزادی حاال -

 . کرد  گریه  و انداخت پایین  رو سرش النا

 دختر  به رو اصلی حقایق تونینمی که  ایشرمنده قدر اون حتی دونستم،می: ایوان
 شدی  بزدل چقدر  ببین . بدی نجات رو اون تونستین چرا که  پشیمونی . بگی خودت
 . نداشت ضعفی شناختممی من  که  النایی! النا؟ 

 :گفت  و کرد  لیام رو بعد

 .بگی رو حقایق کوچیکت  خواهر  به تو دارم انتظار  لیام، خب خیلی -

 .بود عصبی و بود کرده  سکوت کرد،می شرمندگی احساس  هم لیام انگار 

 .شدم ناامید ساردنال والیهی از . نمیشه باورم: ایوان

 . رفت رایان و پدرم طرف به زنانقدم  آرومآروم 

 بگی؟  چیزی کردی،  بزرگ که   دختری به خوایمی تو ریک، خب: ایوان
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 . بزنه حرفی نشد حاضر  اونم! هیچی

 .نکن  دلسرد رو من  رایان؟  چی تو: ایوان

 :گفتم  و زدم فریاد ور،شعله خشمی با

 !هستی عوضی خیلی تو -

 داری؟  دوسش که  بگی کسی  به رو این  تونیمی چطور ! میرا اوه: نایوا

 !دلشکسته داشتم، رو حس همین  فقط . بگیرم رو هاماشک  جلوی تونستمنمی 

 عشق  خوادنمی  دلم. نریز رو زیبات مرواریدهای اون قدر این  عزیزم، بسته: ایوان
 . باشه ناراحت قدر این  زندگیم

 !آوردینمی  مسر  رو بال این  بودی، عاشقم اگه -

 :گفت  سرد و جدی و ایستاد من  رویبهرو ایوان

  جای  سر  هم هدف و خودش جای سر  عشق میرا، خودشه جای سر  چیزی هر  -
  من  پس بود مرتبط هم عشق به داشتم، من  که  هدفی بدون، رو این  ولی خودش

 .عزیزم نکن  سرزنش رو

 : گفت  هاشگریه   میون و زد فریاد خشم با النا دفعه یه

 سر  از  دست! بگی؟  دروغ بهش خوایمی کی  تا...بردار سرش از  دست! ایوان سهب -
 کرده؟   کار چی باهات مگه آخه...نکن  اذیتش کنممی خواهش...ایوان بردار  دخترم
  التماست ...بذار  راحتش...ستگذشته  در   شکستگیدل  یه  خاطر   به  فقط  هاجریان   این 
 !کنممی

 رو  من  عشق  اما  کنه  کمک  بهم  خواستهمی  مدت  تمام.  چیه  مادر   عشق  فهمممی  حاال
  که   کسی  به تونینمی ...ضعفه نقطه یه عشق. کرد  کور   رو من  عشق آره،. کرد  کور 

 !آسیب به برسه چه بدی، نه جواب داری، دوستش
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  من  ولی رفت رژه چشمام جلوی اتفاقات همه شدم، کور   که  بودم عاشقش قدر اون
 مادرم  مدت این  تمام و بودم ضعیف که  مزار بی  زارم،بی خودم از  چقدر . شدم کور 
 . گرفتم  نادیده رو

 :گفت  و کرد  بهم روبه ایوان

 تموم  خوب  خیلی  آخرش  که  انگیز غم   داستان  یه!  بشنوی؟   داستان  یه  داری  دوست  -
 .میشه

 .کنه  خیس  رو صورتم اشک  گذاشتم  و نزدم حرفی

 ها،کوه نمیا سرزمینی در  پیش سال هزار  ده حدود روزگاری روزی خب،: ایوان
 دو. کردندمی زندگی آزاد صورت به قبیله  دو بود، معروف ساردنال به که  جایی
 ها،گرگینه  هایدهکده از  یکی در . داشت قرار  عادی هایانسان  یقبیله کنار   قبیله

 ارشد پسر  جز  به البته...بودن گرگینه  خانواده  اون عضو یهمه که  بود ایخانواده
 و  پسر  دو خانواده این . بودن عادی هاییانسان  دوتا اون. خانواده مادر  و خانواده

 .دادمی  جای خودش درون دختر  یه

 !گفتنه؟   داستان وقت چه االن اعصابه، رو واقعاً  این 

 .بگو رو چیز  همه خودت میگی راست اگه ایوان، بسه -

 .نباشه حرفی داستان وسط کنم،می  تعریف داستان دارم وقتی: ایوان

 .دادم گوش  استانشد به و کردم  سکوت

 عادی خودش مثل اونم که  شد النا نام به دختر  یه عاشق خانواده، ارشد پسر : ایوان
  یک  کهاین  تا داشتن  هم با رو خوبی رابطه هااون . بود پسر  اون عاشق هم النا بود،
 رو النا و کردن  حمله دهکده اون به دراکوالها. کرد  جدا هم از  رو هااون شوم، روز 
 . شد نابود درون از  پسر  اون بردن، خودشون قلمرو به دیگه اسیر  تا ندچ همراه به

  پیش  به پسر  گذشت  که  روزی چند. برگشت خونه به دختر  اون سال، چند از  بعد
 . کرد  ازدواج درخواست ازش و رفت النا
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 .کردمی گریه  و بود انداخته پایین  رو سرش. کردم   نگاهی مادرم به

 همزاده، یه فقط تو  مادر . نیست تو مادر  داستانه، خلدا که  النایی! میرا نه: ایوان
 !خودت مثل دقیقاً 

 :داد ادامه که  شدم خیره ایوان به زدهحیرت و متعجب

 عاشق  هم  هنوز   النا!  دراکوال  یه  از   بود  باردار   چون  داد،  رد  جواب  پسر   اون  به  النا  اما  -
 پسر   اون  میاد،  النا دنبال  به  دراکوال  اون که  شبی.  نداشت  ایچاره  ولی  بود  پسر   اون
 دلی با النا. میرهمی و خورهمی شکست جنگ این  تو و کنهمی حمله دراکوال به

 اما کنه،می حفر  پسر  اون دفن  برای گودالی  و برهمی درختی زیر  به رو اون شکسته
 به پس! بود ساحره یه النا. دونستنمی النا مورد در  کسهیچ که  بود چیزی یه

  تبدیل   دیگه  موجودی  به  رو  پسر   اون  داشت  که  قدرتی  با  سر،پ  اون  کردن  خاک  جای
 پسر   چون.  بیفته  در   اون  با  نتونه  خودش  نوعهم  جز   کسی  که  داد  بهش  قدرتی.  کرد
 به  اون از  دیگه هاشرگ  در  که  خونی. بود  سرد برف مثل پوستش پس بود، مرده
 دوباره  الهادراکو از  کینه  با پسر  که  دونستمی اون. بود شفابخش داشت قرار  بعد

  اون  به متعلق قدرت. بشه خوار خون  هم پسر  اون که  کرد  کاری  پس میشه، متولد
 هیوالیی همچین  ساختن  با دونستمی اما بایسته، خورشید نور  زیر  بتونه تا داد

.  آورد  وجود  به  اون  برای  ضعف   نقطه  چند  پس   بندازه؛  خطر   به  رو  همه  جون  ممکنه
 و نوشت نامه یه پس  داره، بهایی یه چیزی هر  فهمید پسر، اون شدن زنده از  بعد
  فرو  ابدی خوابی به  خودش پسر، اون کردن   زنده و دخترش آوردن دنیا به از  بعد
 کرد   درست جادو از  حصاری بشه، خارج کنترل  از  چیز  همه ترسیدمی چون و رفت
 ساردنال  از  هاانسان از  غیر  به کسهیچ تا شد معروف ساردنال هایدیواره به که
 به اما برگردونه رو النا کرد  سعی فهمید، رو چیز  همه پسر  اون وقتی. نشن  ارجخ

 .بود میرا النا، دختر  اسم داشت احتیاج النا دختر 

 . بکشم پایین  رو حصار  این  تونممی من  فقط  چرا فهمممی حاال

 : گفتم  ایوان به خطاب

 . بکنم رو کار   این  تونستممی من  فقط  هستم، واقعی میرای همزاد من  چون -
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 . کرد  کور   رو تو زود عشق البته میرا، باهوشی تو: ایوان

  دلیل   دونمنمی  بستن،  ستونی  به  زنجیر   و  قفل  با  رو  من   و  اومدن  جلو  برادرم  و  پدرم
 پهلوم  زخم. بود فایده بی اما کنم  آزاد رو خودم کردممی سعی. چیه کارشون  این 

 .شدمی وارد بهم دیزیا درد کردم،می حرکتی هر  و کردمی امدیوونه  داشت

. اومد  من   طرف  به  و  ریخت  جام  داخل  انسان  خون  و  گرفت  مادرش  از   جام  یه  ایوان
 :گفت  و ایستاد رومروبه

 منتظر  باید پسر  نتیجه در . برگردونه رو مادرش نبود حاضر  میرا یعنی النا، دختر  -
 کسی  پسر  اون...برگردونه رو النا که  کنه  قانع رو اون جوری یه تا موندمی همزاد
 .اومدن وجود به هاخوناشام  چطور  که  داستانی اصلیه، داستان این ! من  جز  نبود

 . کنن   کمک  بهت جااین  تا کردی  تبدیل رو خانوادت تو -

  کمک   بهم خواستمی  اون دیدم، رو مادرت وقتی. باهوشی واقعاً  تو! آفرین : ایوان
  نیاز  من  پس. کرد  رآبب نقشه رو هامنقشه یهمه  فهمید رو حقیقت وقتی اما کنه،

  تو  یعنی دخترش، به مربوط که بکشم موضوع این واسه دیگه نقشه یه داشتم
 خواستنمی  مادرت.  خوردنمی  من  درد  به  و  بود  لیام  که  مادرت  یبچه  اولین.  شدمی

 .شد باردار  تو سر  بأالخره قرن، چندین  بعد ولی بشه حامله دوباره

 .انداختی خطر  به رو همه تکار   این  با ایوان، کردی  اشتباه تو -

 .ستهمه نفع به این  برعکس نه،: ایوان

 :گفت  و  رفت مادرم سمت به

 بگی؟  کوچولوت  دختر  به چیزی خواینمی النا، -

 !ایوان جهنم به برو: النا

 :داد ادامه و سمتم به برگشت
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 من . نبود راضی مادرت اصالً  که پیمانی. بستم خونی پیمان یه مادرت با من  -
 به رو تو تا  ببندم پیمان اون با تونستم و آوردم دست به رو مادرت خون  مجبوری

 .کنه  واگذار  من 

  رو  خودم تونممی  فقط حاال و بودم کور   واقعاً  من . هیوالییه چه ایوان فهمممی حاال
 . کنم  سرزنش

 دومین کردم،می برقرار  ارتباط مادرت با که  خوابی هر  از  بعد چرا فهمممی حاال -
 .ساختیمی کابوس  برام تو اوقات بعضی. زدیمی آسیب بهم که  بودی تو کابوس

 از  رو النا من  رسیده وقتش حاال. عزیزم میشی متوجه رو چیز  همه خوب تو: ایوان
 . بدم نجات آسامرگ خواب این 

 باشه؟  مونده باقی اون از  چیزی هم هنوز  سال هزار  ده این  تو معلوم کجا  از  -

 . برخورد ایوان به کمی

 باقی   خودش  جای  سر   هم  هنوز   اون  مطمئنم  من   و  کرده  کار   خوب  طلسم  این :  نایوا
 .مونده

 .کنی  پیدا رو اون اسکلت کهاین  مگر  -

 : کرد  زمزمه گوشم  کنار   بعد و زد بهم محکم سیلی یه و اومد جلو

 چون بگیری رو جلوم نکن  سعی. نبودم منم نبود، اون اگه بدهکارم اون به من -
 . تونینمی دیگه

 :گفت  و داد برادرم دست به رو خون جام بعد

 .بینینمی کابوسی  دیگه شد، درست چیز  همه دیگه این، از  اینم...میرا خب -

 پیدا  دست  زیادی  قدرت  به  بکشه،  پایین   رو  ساردنال  هایدیواره  که  کسی  گفتی  تو  -
 .هستن  اون فرمان تحت همه و کنهمی

 داره؟ مشکلی...خب: ایوان
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 .هستن   من   فرمان  تحت  همه  پس  کشیدم  پایین   رو  هادیواره  من   منه،  دست  قدرت  -

 :گفت  هاشخنده بین  و خنده زیر  زد دفعه یه

 !نیستی متوجه هنوز  تو میرا -

 :گفت  و آورد بیرون مشکیش کت  جیب از  رو  مادرم آبی گردنبند

 کلید  دو دیوار، داشتن  نگه ابد تا یا کشیدن  پایین  برای النا. داره کلیدی  قفلی، هر  -
 به   متعلق  رنگ  قرمز .  بود  خودش  به  متعلق  یکی  و  من   به  متعلق  یکی.  آورد  وجود  به
 استفاده حالت دو در  گردنبند  از  تونممی من . بود خودش به متعلق رنگ آبی و من 
 باز  رو قفل کدوم  کنهمی  تعیین  که  هدفه این  اما النا، خود گردنبند  طور همین  کنم
 .کنیمی

 ه؟دختر  یه خاطر  به همش هااین  -

 .میرا دارم دوست هنوزم من : ایوان

 از  پر  هامچشم . کشید تیر  که طوری اومد، درد به خیلی حرفش این  با  قلبم
 .بود نشسته تلخ لبخندی لبم، روی و بود  اشک مرواریدهای

  تو . بود قدرت تو هدف  ولی بودی، راضی ساده زندگی یه به داشتی دوستم اگه -
 .یداد اهمیت داشتی که  هدفی به بیشتر 

 به رو من  خودت دوباره فردا و کردی  عوض باره این  در  رو من  نظر  بار  یه تو: ایوان
 .کشیدی  راه این 

 : گفتم  متعجب

 !چی؟  -

 بودم،  کرده  پاک رو اتحافظه  که  زمانی...جشن  شب بودیم، هم با که  شبی: ایوان
 خیالبی   خواستممی .  بیام  بیرون  رابطه  این   از   خواستمنمی   که  داشتم  آرامش  قدر این 
 با صبح فردا ولی باشم، داشته کنارت  در  کامل  و ساده زندگی یه و بشم کار   این 

 اینه من  هدف. داشتم هدفی چه که انداختی یادم دوباره ات،حافظه  برگشتن 
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 دفعه مثل نه کنم،  محافظت دارم دوستش که  کسی  از  تا خواممی قدرت من ...میرا
 .دادم دست از  رو النا که  قبل

. کردنمی  خودنمایی امگونه  روی اشک، سرد هایقطره و بود مین ز  خیره نگاهم
 باید  چطور  حاال و  سپردم عشق  دست به رو خودم که بودم احمق بودم،  احمق

 ! بدم؟  پس رو تاوانش

  بهش  تعجب با همه . خنده زیر  زد کرد،می گریه  کهاین  با مادرم لحظه، همون در 
 :گفت  ایوان که  شدیم خیره

 خندی؟ می چی به -

 دادی؟  نجات  رو النا کارت  این  با کنیمی فکر  تو: النا

 !چیه؟  منظورت: ایوان

 !خودت کثیف  هایدست  با کشتی،  رو النا خودت تو: النا

 :زد داد تقریباً  و رفت  مادرم طرف به زود و آورد جوش ایوان

 .ستزنده  هم هنوز   النا کنم،نمی  کاری  همچین  من! شو خفه -

 همین خاطر  به. نیارم زبون به رو حقیقتی هیچ تا یکرد مجبور  رو من  تو: النا
 .بیارم زبون به نتونستم هم  وقتهیچ. بگم بهت رو قضیه نگذاشتی

 میزنی؟  حرف چی مورد در  -

 .شده دیوونه مادرت کنم  فکر : ایوان

 گردنبندها  از  که ایساحره همون گردنبند، دنبال فرستادی رو من که زمانی: النا
 رو خودم آینده اون. بود داده چهره تغییر  فقط. بود النا خود کرد،می محافظت

 ساخته هیوال یه ازت  که  فهمهمی کنی،  رو کار   این  تو اگه که  گفت  بهم. داد نشون
 ... کردی  ثابت بهش رو این  کشتی،  رو اون خودت وقتی ولی

 چون بودم گیج.  شدمنمی متوجه درست رو قضیه شدم،می بیهوش داشتم کمکم 
 .بود رفته زما زیادی خون
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 !ترسید  حسابی   گفت،  بهش  رو  موضوع  این   مادرم  که  زمانی.  بود  کرده  وحشت  ایوان

 ...!میگی  دروغ داری تو: ایوان

 .ببین  برو خودت کنینمی باور  اگه: النا

 .بود مطمئن  خیلی موضوع این  از  مادرم انگار 

  تموم  مهنی کار   یه اول اما میگه راست کی  که  فهمیممی  بعد نیست، ضرری: ایوان
 .دارم

 . کرد  آشکار  برام رو اخیر  حقایق همه اون! چیه؟  تمومش نیمه کار   یعنی

  چشمای  با کهحالی در  و اومد من  سمت به و گرفت  برادرم از  رو خون از  پر  جام
 :زد  ب**ل محسوس خیلی بود خیره چشمام به اشکنندهمجذوب

 از  رو قدرت دیگه که  حاال. کنممی  اعتراف همه جلوی رو این  و میرا عاشقتم من  -
 . بمونی  کنارم  ابد  تا   خواممی  من   اما  کنیمی  زندگی  عادی  انسان  یه  مثل  دادی،  دست

 .نمونده ما بین  عشقی بگی؟  رو این  تونی می هنوز  چطور  -

 ...کنیمی اشتباه: ایوان

 بود   دستش  هم  جوب  یه.  بود  کرده  پاره  رو  زنجیر   اون  پرید،  ایوان  روی  لیام  دفعه  یه
  اصالً   که  طوری  رفت،  پیش  سریع  خیلی  چیز   همه.  کرد  فرو  ایوان  قلب  توی  ور   اون  و

 !شد چی دقیقاً  دفعه یه دونستمنمی 

 کردی؟   رو کار   این  چرا لیام،! ایوان نه اوه -

 ایقهوه  رنگ به پوستش روی بدنش هایرگ  تمام و شد خاکستری ایوان پوست
  سخت  خانوادش برای  ،ایوان سریع مرگ چرا که کردم تعجب این  از . اومدن در 

 . شکست رو محوطه سکوت هقمهق. شد جمع چشمام توی اشک. نیست

 ی نقره  خاطر   به  اون.  کرد  پاره  رو  زنجیر   و  اومد  طرفم  به  کنانلنگ لنگ   و  ضعف  با  لیام
 .بود شده ضعیف پاش داخل
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 خوبه؟  حالت: لیام

 :دادم جواب  گریه  و بغض با

 کردی؟   رو کار   این  چرا! چرا؟ ...لیام -

 روی  رو  دستم.  کرد  آزاد  هم  رو  اون  و  رفت  النا  طرف  به  بده،  رو  جوابم  کهاین   دونب
  پاهام  روی رو سرش. دویدم ایوان طرف به داشتم، که  دردی با و گذاشتم  زخمم

 اومدنمی بند امگریه.  کردم  گریه  و آوردم بیرون اشسینه توی از  رو چوب گذاشتم،
 چیزها  این   االن  اما  بود  عجیب  واقعاً   این .  بودن  شده  خیره  بهم  سکوت  با  فقط  بقیه  و

 دست  از  کرد،می بیشتر  رو امگریه   و قلبم درد که  چیزی تنها  و نداشت  اهمیتی برام
 هم  کاری  هر . کنه  باز  رو چشماش خواستممی ازش و زدممی جیغ. بود ایوان دادن
 .دارم دوستش وجود تمام با بازم من  کنه،  که

 ...یمبر بیا...عزیزم میرا،: النا

 ...دارم دوستش هم هنوز ...تونمنمی  من ...تونمنمی -

 . نداره رو تو لیاقت اون خواهر، بریم بیا: لیام

 :کرد  جلب رو همه نظر  مارتا، یجمله اما

 !خورهنمی  شکست وقتهیچ من  پسر  -

  و  عجیب طرز  به ایوان ناخودآگاه لحظه یه که کردم نگاهی مارتا به تعجب با
 . گرفت  رو دستم و شد بلند وحشتناکی

 زد  ایقهقه . رفتم عقبعقب  ناگهانی، اتفاق این  از  شده درشت چشمایی و ترس با
 .ایستاد لحظه یه  برای قلبم که

 !داری دوستم هم هنوز  دونستممی: ایوان

 :گفت  و دوخت لیام به رو نگاهش. ترهترسناک  و تر عجیب  چیزی هر  از  دیگه این 

 ناامید  ازت.  شده  نابود  قبالً   کشه،می  رو  من   که  یچیز  تنها!  سخته  واقعاً   من   کشتن   -
 ! لیام نشدم
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 یه اما بود تر وحشتناک  چیزی هر  از  این . بودیم شده زدهحیرت النا و لیام و من 
 . بود خوشحال ستزنده ایوان کهاین  از  قلبم، َته جایی

 لدمتو دوباره اون زیر  که  درختیه چوب بکشه، رو من  تونهمی که  چیزی تنها: ایوان
  کردم   نابود  رو  درخت  اون من .  بود  کرده  حفر   قبر   اون  زیر   برام  النا  که  درختی.  شدم
 .نیست من  کشتن   به امیدی پس

 :زد  ب**ل نفرت با لیام

 .کنم   قطع رو سرت و بکشم بیرون اتسینه از  رو قلبت کهاین  مگر  -

 :داد جواب پوزخند با ایوان

  نزدیک  من  به تونهنمی کسی  حتیرا این به چون! بکن رو کار   این  تونستی اگه -
 .بشه

 و اومد طرفم به. کرد  خون از  پر  رو اون دوباره و برداشت زمین روی از  رو جام
 :گفت

 . اینه فقط تو، درمان راه تنها. کنهمی خوب رو تو زخم این  -

 :گفتم  و دادم تکون سری

 ... تمومه چیز  همه...ایوان نه -

 .رفتیمی برادرت و مادر  با  د،بو تموم چیز  همه اگه! نیست نه،: ایوان

 :ایوان به بعد و انداختم جام به نگاهی

 . خورمنمی رو این  من...من  -

 :گفت  ناامید حالی با و کرد  اخمی ایوان

 . کنم  تبدیل رو تو  تونمنمی من  دراکوالیی، یه تو...میرا لطفاً  -

 . کنم  فرار  دنیا از  خوامنمی  چون بمیرم، بذار  پس -

 ...دیکر   ناامیدم: ایوان
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 به  لیام. کرد  فرو اون پای اون داخل نقره مقداری یه دوباره و رفت لیام طرف به
  رفت  باال لیام فریاد. کنه دفاع خودش از  تونستنمی  داشت، که ضعفی خاطر 
 .انداختمی وحشت به رو من  کشید،می که  هاییزجه

 ...ایوان بسه نه، -

 ستونی به اون و داد هل سمتی به رو اون ایوان اما دوید ایوان طرف به مادرم
 .ببینم رو چیز  همه تونستمنمی بود باال ایوان سرعت چون. کرد  برخورد

 من خاطر به رو بقیه حاضره که داره دوستم قدر این  یعنی کشیدم، بنفشی جیغ
 !کنه؟   شکنجه

 این   از   خستم.  تپهمی  هنوز   که  کنممی  شک   گاهی  که  قدریاین   داره،  درد  خیلی  قلبم
 . نمونده باقی امیدی چون...میشه چی آخرش دونممی. ناگوار قاتفا همه

 :زدم جیغ

 !ایوان بسه -

 بود، خورده که  هاییکتک  از  ناشی دردی و حالیبی با لیام. کرد  رها رو لیام ایوان،
 .افتاد زمین  روی

  کنم،   التماس  خواستممی  فقط.  دوید  لیام  طرف  به  هم  النا  و  اومد  من   طرف  به  ایوان
 . بشه تموم باید فقط شدم، خسته واقعاً  دیگه که  مکن   التماس

 :کردم  التماس گریه  با

 . کنممی التماس! کن   تمومش بسه ایوان -

 :گفت  و نشست زانوهاش دو روی من  رویروبه ایوان

 .نده نشون ضعف خودت از  قدر این  -

  وضعیتم  خواستمی انگار  گلوم  ته بغض و بود کرده  خفه رو من  صدابی هایگریه 
 .کنه  دتر ب رو
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 رو   صورتم  دستش  با.  گرفتم  رو  جام  لرزان  دستایی  با  من   و  گرفت  من   جلوی  رو  جام
 :زد ب**ل آروم و کرد  نوازش

 ...دارم دوست -

  نگاه  ایوان وحشی چشمای به بعد و خون جام به ترس و وحشت از  پر  چشمایی با
 ولی  خوبم، گفت  که  دارم رو مریضی اون حال. کشیدم  سر  رو جام جا یک و کردم

 ... بعدش ولی بود بد برام اولش خون یمزه . مُرد فرداش

 !لعنتی -

 مثل   کرد،می  درد  هامدندون  بیشتر   همه  از .  افتاد  درد  به  بدنم  تمام  و  کشیدم  جیغی
 جلوی رو دستم. بکشن  بیرون جوری همین  رو دندونام خواستن می که  بود این 

 هر  کردم،می احساس گلویم  توی بدی سوزش. کشیدممی جیغ و گرفتممی دهانم
 حس زدم، فریاد و جیغ درد از  قدر اون. شدنمی بلند داشتن  نیشم دندون تا چهار 
 !شده پاره گلوم  کردممی

 حس رو چیز  همه. شد نمایان پوستم روی چشمم زیر  هایرگ  و شد قرمز  چشمام
 و رفت بین از  دردها این همه دفعه یه اما داشت، سوزش بدجور  زخمم! کردممی
 .شدم زمین  بر  قشن من 

 رسید می  گوشم  به  که  بود  صدایی  تنها  کشیدم،می  که  هایینفس.  زدممی  نفسنفس 
 . بود ایوان آشفته و ناراحت چهره  تصویر، تنها و

 نفره  دو تخت یه روی. بودم پنجره بدون و بسته در  اتاق یه توی  شدم، بیدار  وقتی
  پایین  تخت از . بودم عیفض و داشتم درد  هم هنوز . بود برده خوابم رنگ سفید و

 رو  پاهام. کردم  اثابت  زمین با گذاشتم،  زمین  روی رو پاهام که  همین  ولی اومدم
 این  توی انداختم؛ نگاهی اطراف به. تشنه هم و بودم گرسنه  هم کردم،نمی حس
  پنهان  ایپرده  پشت که  بود توالت و وان گوشه،  یه. بود کتاب  قفسه یه بزرگ اتاق
 .ساده میز  یه و صندلی یه چوبی، کمد  یه و قدی و بزرگ هآین یه. بودن شده



                  
 

 

 رمان یک انجمن کاربران  کارگروهی( |  اول جلد) دورگه یک پایان رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir        کنید  رمان مراجعهبرای دانلود رمان بیشتر به یک 

 

185 

 

 گیر   گلویم  توی بغضی  خودم دیدن با. ایستادم آینه رویبهرو و شدم بلند زور  به
 پیوستم، روی چشمام، زیر . دادن شو و شست رو صورتم آروم آروم اشکام. کرد
.  نبودم  پریده رنگ اما بودن شده خاکستری چشمام. بود شده پیدا خونی هایرگ 
 دراکوالها  مثل  که  نیشم  دندون  تا  چهار   به  و  کردم  باز   رو  دهانم  آروم  تردید  و  ترس  با

 . کردم  نگاه بود شده

 وارد و کرد  باز  رو در  ایوان. کرد  جلب رو نظرم در  صدای که  بودم خودم حال تو
 .دادم قورت  رو دهانم آب نبود، خوبی نشونه ایوان یآشفته صورت. شد اتاق

 . خوبه حالت حالمخوش : ایوان

 .نیستی خوب هم تو...نیست طور این  نه، -

 پایین  شرمندگی با  رو سرش . گرفت  رو دستام  و شد نزدیک بهم آروم، هایقدم  با
 :گفت  و انداخت

 . کشتم  رو النا خودم دست با من  بود مادرت با حق -

 تو از  رو دستم. بود  مونده باقی برام که  بود حسی تنها نفرت داشتم، کینه ازش
 :گفتم  و کشیدم  دستش

 !کنیمی کار چی که  نیست مهم برام دیگه -

 رو خودم من . کنم  نگاه چشماش توی تونستم نمی من  ولی شد، خیره چشمام توی
 . دونستممی مقصر  اون جای

 .ایوان متأسفم -

 کارم،   این  با. ببینم رو  اون که  نخواستم دیگه و کردم  پشت بهش حرف، این  از  بعد
 خودم فقط کار   این  با کردم،  پشت خودم به انگار  کار   این  با ستمشک رو خودم دل
 .شدم  نابود ایوان از  قبالً  من  ولی کردم  نابود رو

 رو  خودم عاشقشم، هم هنوز  نگفتم بهش چرا که  شدم پشیمون ایوان رفتن  از  بعد
 .میاد بر  ازم که  کاریه  تنها این   چون کنممی  سرزنش



                  
 

 

 رمان یک انجمن کاربران  کارگروهی( |  اول جلد) دورگه یک پایان رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir        کنید  رمان مراجعهبرای دانلود رمان بیشتر به یک 

 

186 

 

*** 

 راوی 

 

 زندانی بسته، اتاق همان در  همچنان میرا و گذردمی اقاتف آن از  سال چهل حدود
  خاطراتش  با روز  شبانه هر  و بود یکی روزش و شب سال، چهل  این  تمام. است
 . کردمی  نرم پنجه و دست

 برایش را اخیر  اتفاقات همه و آمدمی اتاقش  به ایوان شب، پایان از  قبل همیشه
 همیشه  او  بزند،  حرف  ایوان  با  مهکل  یک  نتوانست  حتی  مدت  این  در .  کردمی   تعریف
 میرا اما دارد دوستش که  بود این  گفت،می میرا به رفتن  از  قبل که  چیزی آخرین 
 اتفاقات تمام مقصر  را خود کهحالی در  ببخشد را خودش توانستمی  چطور 
 . نداشت زندگی برای امیدی دیگر  او دانست؟ می

 هم   روی  بر   را  هایشپلک   و  نشست  وان  درون.  شود  پر   وان  تا  کندمی  باز   را  آب  شیر 
 .کشید  تصویر  به خود برای را گذشته  اتفاقات دوباره و گذاشت

 با   بار،  اولین   که  بود  ایلحظه   باشد،  داشته  یاد  به  خواستمی  دلش  که  ایلحظه  تنها
 رقصید می چشمانش جلوی همیشه لحظه آن. سید*و*ب را ایوان قلبش، تند تپش

 .گریستمی او و

 . نیست نیز  زندگی نباشد، امید وقتی و بود نمانده رایشب امیدی دیگر 

 نقره این . شد له نقره، خاطر  به دستش اول همان از  که  برداشت را اینقره  خنجر 
 برایش  درد که  بود ناامید و شکستهدل قدر آن  اما کرد،می عمل اسید مانند برایش 

 از  خونین نجر خ. برید اینقره خنجر  با را دستش دو هر  رگ. بود شده معنیبی
 را چشمانش و کرد  فرو آب زیر  در  را خود . کرد  اثابت زمین  با و افتاد دستانش

 . بست

  تنها  این  بود؛ درد فقط دنیا حس تنها. نداشت معنایی هیچ برایش زندگی دیگر 
 و وحشت ناامیدی، شکستگی،دل کینه، و نفرت فقط...بود او به دنیا یهدیه
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 زندگی خود زندگی، این  خوب یهدیه تنها...ندبود زندگی های هدیه  تنها... ترس
 . بود

 ی هدیه  تنها  همان  ولی  دهد،نمی  بهت  خواهیمی  که  را  چیزی  آن  وقتهیچ  زندگی
 !است زندگی آمیز محبت 

 از  که اینتیجه تنها...دارد شکست از  حکایت چیز  همه که است میدانی زندگی
 تالش خواست، او! تنیس توانستن  خواستن، همیشه کهاین  برد، خودش زندگی
 . نتوانست آخر  در  اما داشت، اراده داشت، امید کرد،

 زمین  با که  است موقعی همان شود،می آشکار  حقایقی تالش هر  از  بعد که  زمانی
  عاشق  چطور  که بدانی باید. است ضعف نقطه یه عشق. شویمی  یکسان
  که   بود ضعیف قدر آن او اما...داد نه جواب عشق به باید اوقات بعضی حتی...شوی

 . کند  برطرف را ضعف این  نتوانست

 !اوست پایان این  که  زیرا...خواندمی را او افق...نمانده جانی دگر  حال

 


