
 :خالصه

نکنه.    یگرفته تو گذشته زندگ  اد ی  لز یاستا  لیدن  یداره؛ ول  یاگذشته   یآدم  هر 
زندگ اتفاقات پشت سرش  تمام  اتفاق  یبا وجود  آموخته که هر  هم    یبهش 

!  ستیدست خودش ن بار نیا کهنیاما مثل ا چرخه؛یچرخش باز هم م وفتهیب
برعکس    بار نیا  ایگذشته نگه داره، چرخ دن  یهر چقدر اون بخواد گذشته رو تو

دن  ی ورکیوین  ی دختر ساده  هیو    چرخه یم به  م  ی ایرو  !  کشونهیمرموز شب 
 نیا  یاما برا  شه؛یسفت و سخت اداره م  ن یوانق  هیکه بر پا  هییشب جا  یایدن
  ی هزار ساله از زندگ  یآشامهم قراره چرخ برعکس بچرخه، چرا که خون  ایدن

 در خفا خسته شده.

 *** 

 مقدمه

  ی ای. دنستیهم ن  ها یباز مثل قطار وحشت شهر   ست،یمکان ن  کیشب    یایدن
خون  کیشب   از  است.  گرگآشامجامعه  تغساحره  ها،نهیها،    رشکلی ها، 

اغواگر و البته   ،یقو  با،یها زانسان یموجودات برا نیها و...ادهندگان، دورگه
  یبرا   ندارد،ها وجود  انسان  یبرا  یقانون  چیشب ه  یایمهلک هستند. در دن

زاد است؛ اما ندارد، کشتن و خوردنشان هم آ   یراد یها ابا انسان  یها بازآن
 تحت دو قانون سفت و سخت: 

 شب ببرند.  یایبه وجود دن یپ دی. هرگز نگذار۱

 . دیها نشواز آن  یکی. هرگز عاشق ۲



سال، هردو قانون کهن  یآشامکه خون  شود یشروع م  ییداستان از جا   نیا  و
 .کندیها را نقض ممربوط به انسان

 تخلص«  یشب با اندک یایاز رمان دن »برگرفته

 *** 

 صفر  فصل

به اواسط    ینداشت و هنوز حت  یاد یبه دو سال زندان محکوم شد، سن ز  زن
 رحمانه یبود. عشق را انتخاب کرده و عشق ب  دهیدوم عمرش هم نرس  یدهه

که بر   ی دستکی  ینارنج  یهااو را خراب کرده بود. سوار ون زندان شد، لباس
با د    ی لبان  و  روحیب  یها و چهره  سانکیمسافران داخل ون    گر یتن داشت، 

 بود. گرشان ید  کسانی یهاخشک از مشخصه

طور که  پرت کرد و همان  یصندل  یاو را رو  با  یخشن، تقر  پوشُفرمیونی  نگهبان
 کرد.   نییرا باال و پا ستشیل رفت،یفرو م یدر صندل دهیزن ترس

 مورگان؟  نیکاتر  -

و    عیسر  لیدن داد  تکان  صندلسر  به سمت  را  پنجره کشاند،    یخودش  کنار 
 زد.  یبود، پوزخند یایکلیه پوستاهینگهبان که مرد س

 . یبه زندان ما خوش اومد -

سرد    ی خودش را به پنجره  یگر یتر از هر وقت د جواب نداد و شکسته  لیدن
  ی ها یشده بود. پشت سرش زندان  دیسف  با  یتقر  نیو زم  دی باریفشرد، برف م

بگومگو م  گر ید  نگهبان  دن  کردند؛یبا  را جمع م  شتر یب  لیاما  و    کرد یخودش 



دستش دور    افتد،یون راه ب  نکهیتا بغضش را عقب دهد. قبل از ا  کرد یم   یسع
نحس را    یادگاری  ن یکه به گردن داشت مشت شد. آماده بود تا ا  یگردنبند
  سیخ  یتر کرد و با صورتمشتش را دور آن محکم  شیاما به جا  اندازد؛یدور ب 

 زمزمه کرد: 

 ازت متنفرم جس.  -

چشمان سبز    یکیبودند.    ستادهیدو مرد ا  ها،هیدورتر و در سا  یون کم  رونیب
 گفت:  اطیبا احت گر ی مرد د   گرفت،یداشت و نگاهش را از ون نم  یدرخشان

 الزم بود؟ -

 چشم سبز سر تکان داد.  مرد 

کردم تحت سلطه درش   ی که سع  یبار  نیآخر  ف،یشده و من ضع  یاون قو  -
 من کامل شه. یایاح یتا وقت می فعال  دور باش دی. باادتهیرو  ارمیب

 ست؟ین اد یآخه زندان ز -

 . دی چشم سبز خند مرد 

 .شناسمیتر نمجا امنشب به دوره، از اون یا یزندان کامال  از دن -

 *** 

 سال بعد  چهار 

 

 اول  فصل



 راه حل  کی فرار،

هم  آنجلسلس دن  اهویپره  شهیمثل  از  فارغ  مردم  به    دندیدویم  ای بود،  تا 
  لز یاوا استا  الیپنجم، دن  ابان یدر خ  ش،یهااز سقف  یکی  ر یبرسند. ز  شانیکارها
ناام م   یدیبا  نگاه  دقکرد یبه کالس شلوغش  هنوز چند  پا  قهی.  کالس  انیتا 

 . داد ینم یتیکالس اهم  نیعنوان معلم ابه او به  یمانده بود؛ اما کس

  ی هایقوط  ،ینقاش  یهابود. اطرافش را بوم  ستادهیوجورش اکالس جمع  یباال
 پر کرده بودند. یا یداشتندوست یرنگ و قلموها

 نیا  مینقو. باألخره تسلو نق  یآموزان خسته، سرتاپا رنگدانش یعالوه  به   البته
با صدا  دیرا بهم کوب  شیهاپاره شد. دستآموزان آتشدانش  یکه سع   ییو 

 کالس باشد داد زد:   یداشت بلندتر از همهمه

 ها! بچه دیخسته نباش -

  یی نماتوجه نشان داد و با لبخند دندان  ،یلیشاگردش، ه  نیبهتر  خوشبختانه
هم متقابال  لبخند زد و بعد رو به   لیدر جواب گفت. دن  یجلو ممنون   ف یاز رد 

 کالس بلندتر ادامه داد: 

  ادتون ی  نیو البته تمر  دیداشته باش  یخوب  یآخر هفته  نمتون،یبیفردا مپس  -
 .نمیبیرو حتما  م قلمتوناهیس ینره. نقاش

که    یبعد، با سرعت  هیزمزمه کردند و چند ثان  یاها، اخمو باشهاز بچه  یبعض
  یو سع  دیکش  یق یشد. نفس عم  یش را نداشت کالس خالاصال  انتظار   لیدن

.  ستین  یکه اصال  معلم خوب  اورد ین  اد یکرد طبق قانون جذب رفتار کند و به  



دوست   شتر یب  د،نبود که ابهتش زبان زد باش  یهرگز از آن دسته معلمان  لیدن
سبک   نیبرخورد کند. هرچند که در ا  فی داشت مثل درسش، هنر، مهربان و لط

 هم موفق نبود. سیتدر

آموزشگاه   نیکه تنها معلم هنر ا  ییجاکالسش بود و از آن  نیآخر  خوشبختانه
را برداشت و    فشیرا جمع کند. تنها ک  لش یتا وسا  دیخودش بود، زحمت نکش

 بلند کالس هنر را ترک کرد.  یهابا قدم 

ها  تاق معلما  د،یچیکرد و بعد به راست پ  یآموزشگاه را با سرعت ط  کیبار  سالن
 ن یب  نیتربزرگ  با  یها تقرسمت راست بود. وارد شد، اتاق معلم  قا  یو رختکن دق

برا  رنگیاسرمه  کیدست مبل ش  کیها بود.  کالس اتاق  استراحت    یوسط 
از آن  دهیچ باالتر  دفتر کار    ییجورها  کیقرار داشت و    یز یها مشده بودند. 

ها بود. هم کمد معلم  سمت چپ  شد،یمحسوب م   لیدن  سیو جور رئ  جمع
زمزمه کرد و    یزود هنگامش، تنها فرد داخل اتاق بود. بهتر  یلیخاطر تعطبه
بود که موقع   یبه کمد  هیها شبمعلم  یفلز  یسمت کمدش رفت. کمدها  به
دق  رستانیدب آهن  قا  یداشت،  و  قفل گرد  همان  قد  یبا  قفل  را   یمیمسخره. 

شش و آخر دوباره به راست   یسه بعد به چپ رو  یچرخاند، اول به راست رو
 باز شد. یکیت ی صفر، با صدا  یرو

و کوچکش، تنها    کیتار  مهین  یو کمد را باز کرد، داخل فضا  دیکش  رونیرا ب  آن
گذاشته بود.   ضهینبودن عر   یخال  یها را هم برادو جلد کتاب قرار داشت. آن

 را داخل کمد پرت کرد و باعجله مشغول باز کردن روپوشش شد. فشیک



مختلف    یهاحاال پر از لک  دشینبود؛ اما روپوش مثال  سف  یاآدم شلخته  اصال  
ن بود.  بود که  یشخندیرنگ  آن  وقت  افسوس    ن یگزیجا  زد، کامال   با  شود. 
آنجلس( در ذهنش شد. کدام  )مخفف لس  یال.ا   یهایحراج  ی مشغول بررس

 داد؟ یرا ارائه م متیق نیترحراج فصل بود و کم کی

از کمدها   ی کیکنار    لیکه بدون دل  یاو کهنه  رنگیشکالت  یصندل   ی را رو  روپوش
خستگ با  و  انداخت  و  دیبه گردنش کش  یدست  یبود  خانه  اجاره    خچال ی. 

بودند تا به خودش قول دهد با حقوق    یها کافآورد و همان  اد یرا به    اشیخال
هنوز   اشیمیقد  شروپو   کرد،یتر نگاه م. حاال که با دقتردیروپوش بگ  یبعد

 هم قابل استفاده بود.

از مسئله کینزد   ییهاقدم  یصدا تا حواسش  باعث شد  روپوش   یگوشش، 
 ها نبود. در اتاق معلم  گر یا برگرداند؛ اما د پرت شود. سرش ر 

 نیهمچ  ایتخت    کی   ،یصندل  کی  یهم نبود، پلک زد و متوجه شد رو  ستادهیا
کمک؛    یحرکت کند، خواست داد بکشد برا  توانستی. نمدهیدراز کش  یزیچ

 یدهانش را پوشانده بود، باال  یبزند. چسب  تواندیاما متوجه شد حرف هم نم
  ث و باع   زد ی. نورش چشم را م خورد یمصرف به چشم م المپ کم  کیسرش  

 .دیاز سمت راستش شن ییهاقدم ی. صداندیبب ی گرید  ز یتا نتواند چ شدیم

 ن؟یکاتر  -

دوباره   لیو ترس اطرافش رنگ باختند و دن  یاهیشد، س  دی ناپد  ایبالفاصله رو  و
ا بود.  لباس  دهستای در کالسش  و    ی هادر  قدکوتاه  به زن  نگاهش  و  خودش 

 رز بود. سشیرئ آمدیسمتش م که به  یخپل



  رونیاز زندان ب  یمطمئن بود تمام صورتش عرق کرده و گر گرفته، از وقت  لیدن
آماده بودند   یی. در هر لحظه و هر جاآمدندیبه سراغش م   اها یرو  نیآمده بود ا

دن واقع  ل یتا  از  رو  تی را  برا  ییاهایجدا کنند.  ن  ی که  حتما   به    از یدرکشان 
 کفاف نداد.  لیدن بیروانپزشک بود؛ اما فعال  ج

عج  رز  دن  یرو   یب یلبخند  به  ابدا   و  اصال   بود که  خوب  ل یلبانش  القا    یحس 
و ظاهر   خوردندیِوزش در هوا تکان م  ی اقهوه  یموقع راه رفتن موها  کرد،ینم

نظر  به  شهیتر از همخپل  نی. در آن شلوار و کت جبه او داده بودند  ی ابامزه
 .دیرسیم

 با حفظ لبخندش گفت: رز 

 .زمیعز ر یخشبت به -

 سرش را تکان داد.  لیدن

 شده؟ یزیچ  ر،یشب تو هم بخ -

و حس    زد یداشت تند م  ایکه در رو  ی بود، قلبش از ترس  شانیپر  یکم  هنوز 
  ش یکه به مچ دست و پا  یی. بندهازندیم  رون یاز صورتش حرارت ب  کرد یم

 پاها! یو آن صدا  کرد یچنان حس مبسته شده بودند را هم

 کرد تا تمرکز کند.  یگرفت و سع   نیرا از زم شانشیرز نگاه پر یصدا با

 زم؟ یعز نیکاتر  -

بلندش را تندتند برهم زد. حس    یهامژه  د،ی نظر آ کرد تا مهربان به  یمثال  سع  رز 
 اش با رز. کرد تا برگردد به مکالمه  ینش را باال داد و سع بدتر شد، ابروا  لیدن



 شده؟ یزیچ -

 . دی پر نییباال و پا جانیصبر کند، با ه توانستینم گر یکه د   رز 

 !یکنیدختر باور نم   یوا -

ا  قبل  ی و جوش رز رو  وقت کند تا اخطار دهد، دستان پرجنب  لیدن  نکهیاز 
 با انزجار جمع شد.  یسیخ قرار گرفتند و صورتش از حس اشیروپوش رنگ

کار   ن یقدر به ااش را کنترل کند، آنهم فشرد تا خنده   یرا رو  شیهالب  لیدن
شده آن را از دست ندهد. رز با همان صورت جمع  دنیداشت که با خند  از ین

باال آورد و به آن  شیهادست نگاه کرد. رنگ سبز، رورا    یی خودنما  شانیها 
 . لبانش کج شدند. کرد یم

 ست؟شلخته قدر نیا یخدا! کدوم معلم یمحض رضا  -

لرزانش او    یهانشست؛ اما شانه  شیهالب  یباال آمد و رو   ل یراست دن  دست
 را لو دادند. رز با حرص گفت:

 !؟یخندی! م ؟ یخندیم -

را کنترل    موقعشیب  یکرد تا خنده  یمصلحت   یتش چند سرفهداخل مش  لیدن
 مشهود بود.  ش یخنده در صدا یها چنان رگهکند؛ اما موقع حرف زدن هم

 کنم؟ یرو...باور نم یخب، چ -

  عیسر  ی به راست برداشت و با حرکت  ی سٔوال چند قدم  نی ا  دن یپرس  ن یح  در 
برگ دستمال داخل جعبه  یکاغذچند  . دیکش  رونیب  یاشهیش  ز یم  ی رو  یاز 



خر  یادهیا نقره  ست،یک  بایز  ی جعبه  نیا  دار ینداشت که    ی هاو گل  یارنگ 
. دندیدرخشیم  رنگاهیس  ز یم  یداشتند و رو   ییبایز  یهارمون  ش یرو  یبرجسته
زمان ا  یاز  رو  نیکه  م  دایپ  ز یم  یجعبه  بود، دلش  با    خواستیشده    ک یکه 

 کند.   نیبا آن مز اش رابچپاند و خانه فشیحرکت آن را در ک

ها را از دستش  سمتش دراز کرد، رز آنها را بهرز برگشت و دستمال  سمتبه
لکه  یو سع  دیکش تا  دن  یهاکرد  را پاک کند.  باره    لیسبز  تا سه  مجبور شد 

 بپرسد:

 رز؟ هیچ هیخب؟ قض -

دستمال    کهیدرحال  جانیبود تا حواس رز را پرت کند، با ه  یکاف  لیدن  سٔوال
 گفت:  فشرد،یسبز شده بود در دستش م  یرا که کم یکاغذ

 . رونیب میاز من خواسته شام بر انیبرا -

 پلک زد و ادامه داد:  اگونهیرو یحالت با

 ست؟ ین یعال نیا -

ش را در که کار   شیاز سه سال پ   ست،یک   انیبرا  نینداشت که ا  یادهیا  لیدن
که   لیآموزشگاه شروع کرده بود رز تاکنون عاشق هزاران مرد شده بود. دن  نیا

. در  ستیک  گر ید   انیبرا  نینکرد تا بپرسد ا  سکیر  شناخت،یم  یرز را به خوب
به جست مارپ  یوجوعوض  ابدا    یها چیتمام  البته ذهنش  پرداخت.  ذهنش 

رنگ  کم  ایو رو  تیبود و مرز واقع  اشیداریب  ی ایرو  ر ینکرد، هنوز تحت تأث  یاری
 .آمدیبه نظر م



شده و    ز یر  یهارز دهانش را کج کرد و با چشم  د،یکه به درازا کش  سکوتش
 :دی پرس یلحن مشکوک 

 !ادینم ادتی رو  انینگو که برا -

لب نشاند و   ی رو  داد یشاگردانش م  لیکه تحو  ییهااز آن دسته لبخند  لیدن
 کند.  ستیر و کرد تا اوضاع را راست  یسع

 .شناسم یالبته که م -

که در برابر مغزش    د یبه تکاپو افتادند، خودش را د   لیمغز دن  یهاسلول  جزءجزء
برا درگاه کائنات  به  و  زده  م  یزانو  التماس  دنکندیتمرکز  به    یسع  لی.  در 

وجود داشته باشد؛   انیکه در آن برا  یز یرز داشت، چ  ر یاخ  یها حرف  یادآوری
  ی آشنا گوشش را طور  ی زمزمه  کی.  ادآورد یپاها را به    یآن صدا  یاما به جا 

مغزش، لبخند    یصداها  انیدر م  لی. دناستینوازش داد که انگار هنوز در رو
تمرکز کند. رز دستانش را به  شتر یکرد ب  یداد و سع سشی رئ لیتحو یاابلهانه

در ذهن   یاهمان لحظه جرقه  کرد،یاه مکمر زده و طلبکارانه به کارمندش نگ
 شد.  نسرش روش یباال یزده و چراغ  لیدن

 به رز انداخت و گفت: یباال گرفت و با غرور از باال نگاه یرا کم سرش

!  شیدیت د کنار خونه  پرمارکتیها  یتو  شیپ  یکه هفته  یِی ارویاون    انیبرا  -
 هالل ماهه. هیش شبچال گونه یکه گفت  یهمون

 گفت:   یبیعج جان یزد و با ه غیبرد، ج اد یرا از  لیدن  یبه کل فراموش رز 

 خودشه! -



 کرد.  فیکلمات را پشت سر هم رد   تندتند

م  - تو  خواد یدلم  فرو کنم  رو  د  یانگشتم  هاللش.  بودم   روز یاون  رفته  که 
 !نیکاتر  ی. وا رونیب می. ازم خواست شام بردمشی باز د  پرمارکت، یها

و بند چرم    یانقره  یداد، صفحه  لیباال آورد و ساعتش را نشان دن  را  مچش
 . آمدندیو تپل او م دیبه مچ سف ش،یاقهوه

 خونم. اد یم   میونرأس هشت  ـ

دن هرچند زندگ  تیاهم  یاذره  لیکه  نم  نیا  ی عشق  ِی به  ناچار    داد،یزن  به 
 حال شده است. لبخند زد و وانمود کرد که خوش

 !هیعال -

 اضافه نکند: شخندیو ن هینتوانست با کنا یول

 برسه. جهیبه نت  یکی نیا دوارمیام -

 زد. ییربالبخند دل رز 

 .یمرس  -

سرش را   یایمیآشنا و قد  یبشاش رز ناگهان مظلوم شد، طبق حقه  یچهره
درآمد، دستش را خواند. سرش را با  لیم زد. آه دنرا بره شی هاکج کرد و مژه

 تکان داد و قاطع گفت: تیجد

- !  نه رز، عمرا 



ن  مخصوصا   نبود،  آماده  باشد و رو  از یامشب  تنها  تا  بنو  شیایداشت  .  سدیرا 
  ن یبر زم  یرا مثل کودک  شیکاغذ آورد. رز پا  یرا به رو   لشیکند و تحل  هیتجز
 گفت:  یلوس یو با صدا دیکوب

 !ما یمثال  ما با هم دوست زم،ی عز ن،یکاتر  -

اش را به صورتش بکوبد و داد بزند که تا مثال  جمله  خواستیدلش م  لیدن
! اما به زبانش را گرفت، سرش را کج کرد و    ی به موقع جلو  ازشیخاطر نمثال 

 : دینال

رو   نیو خودت هم ا  ترهنیروزا سنگ  یهام از همهرز من واقعا خستم! شنبه  -
 . یدونیم

هم قرار داد و سرش را به    یرا رو   شی هابود، کف دست  ر یناپذمیرز تسل  اما
احمقانه ژست  برد.  سع  یعقب  و  به خودش گرفت  در   یالتماس  از  تا  کرد 

 کند.  یرا راض  لیدن  یگرید 

سعادت    یخوایدارم؟! نگو نم  گهیاز تو چندتا دوست د   ر ی! مگه من غ نیکاتر  -
رو    نی! ااهامهیخودشه، همون مرد رو  انی! باور کن که برای نیدوستت رو بب

 . کنمیحسش م

 ن یروزها از دست ا  نیاز هم  یک یهم فشرد،    یرا محکم رو  شیهاپلک  لیدن
 شد. میتسل زشیت یخاموش کردن صدا  ی. فقط براکرد یزن فرار م

 باشه، باشه، باشه! -



  لیبه دن  یچشمک   زد،یبرق م   یحاله از خوشک  دیکه کرد صورت رز را د   بازشان
 زد و گفت: 

 عاشقتم! -

هم   شیپسرهابه چندتا از دوست نکهیکرد فکر ا  یاش گرفت و سع خنده لیدن
 جمله را گفته کنار بگذارد. نیا نیع

شلوغش که آن    ز ی عوض کند با عجله به سمت م  یرأ  لیدن  دیترسیکه م  رز 
  لیدن  شیسرعت پچنگ زد و به  ز یم  یرا از رو  شیدهای. کلد یطرف اتاق بود، دو
 سش ی. رئانداختیرا به خنده م   ل یاش، دنحرکات عجوالنه نیبرگشت، تمام ا

دو پنگوئن  دنیهنگام  سمثل  و  بود  باز  ش یهاتلفن  میها  هوا    یگوشی در 
 .کردندیم

 گرفت و گفت:   لی سمت دنرا به  دیکل

 . یخوایمن رو م یتو خوشبخت دونستمیم شهیهم -

 جور واجور دور حلقه   دیرا گرفت، شش کل  دیزد و دسته کل  یشخندین  لیدن
هم کنارشان    یونی نیم  یبامزه  یدیجا خوش کرده بودند و جاکل  ینسبتا  بزرگ

 گفت:  گشتیبرم زشیسمت مرو به رز که دوباره به لیبود. دن زانیآو

 !کنم یت رو مکله  یبار هم قرارت رو خراب کن نیاگه ا -

 . دیبدون برگشتن در جواب خند سشیرئ

 گمشدمه.   یمهیمطمئنم اون ن کنه،یفرق م بار نیا -



مشغول    کهی. رز درحالگفتیرا م  نیتٔاسف تکان داد، هربار هم  یاز رو  یسر
 شده بود گفت: لشیجمع کردن وسا

بعد هم در رو ببند و برو.   ،یها صبر کنبچه یتا رفتن همه  دیبا شهیمثل هم -
درا رو باز    ایکالس با خودته و ب  نی. دوشنبه هم اولستکشنبهیفردا هم که  

 .رمی گیرو هم اون موقع ازت م دایکن، کل

به  یا « خفه»باشه  لیدن برداشت و    فشی ک  د،یسمت کمدش چرخگفت و  را 
رز   زد،یداشت با قفل سروکله م  یگذاشت. کمدش را بست. وقت  یصندل  یرو

 کرد و رفت.  ییبلند باال یخداحافظ

  ی خال  با  یآمدند و رفتند، سالن کوچک آموزشگاه رنارد تقر  یک ییکیو مادرها    پدر 
داده    هیتک  یمنش  ز یبه م   ،یدر خروج   یرو سالن و روبه  یگوشه  لیشده بود. دن

فکر کند.    ایبه رو  توانستیبود، م  کراششیندک  یبود. تمام مدت مشغول باز
را فقط    نیا  شد؟یم   چندش  شماره  یا یرو  سد،یبردارد و بنو  یکاغذ و خودکار 

مشغول    اشیبه باز  الیخیب  حالنی. با ادانستیکه در خانه داشت م  یدفتر
 شد.

سه ستاره  یرا که رد کرد و لوگو ۱۳۵  یتمرکز نکند، مرحله کرد یم  یسع عمدا  
بچهاسمارت  شگر ینما  یرو تعداد  تا  بلند کرد  سر  بست،  نقش   یهافونش 
 را چک کند.  ماندهیباق

تنها    یشگفت  با شد که  د   کیمتوجه  را    یباق  گر یدختر  دخترک  است،  مانده 
هشناختیم موردعالقه  یلی.  شاگرد  دختر  یبود،  آرام،   با یز  یکالسش.  و 

آرام    یاد ینداشتند، ز  والیکم از ه  لینظر دنکه به  یامروز  یهاچهنسبت به ب



رو  دخترک  ب  رنگیاقهوه  یهایصندل  یبود.  و  بود  ص  سر ینشسته  با   دا و 
 ر ی کنار دستش قرار داشت و اسپن  یصندل  یرو   فشی. ککرد یم  یباز   نرشیاسپ

م را  م   انیقرمز  زچرخاندیدستان کوچکش  تمرکز  دن  ی اد ی.  و  بود    ل یکرده 
 نخواست که آن را بهم بزند.

را    شیباز  یبعد  یصفحه لغزاند و مرحله  یاز او گرفت، شصتش را رو  نگاه
جا کرد،  تقر  یفرنگتوت  کی   یشروع  و  کرد  عوض  را  پرتقال  نصف    با  یو 

از حرکتش را   یحالشدند. فرصت خوش  یخال  وهیحرکت از م  نیاش با اصفحه
 ی است« رو  فیضع  یو هشدار »باتر  د یلرز  لشیبانداشت، چون بالفاصله مو

خارج شد   یزمزمه کرد و از باز یدرصد! بهتر زدهیشد. س ان ینما اشیدیسال
موبا س  لیو  داخل گرمکن  ا  دشیسف  اهیرا    ش یبرا  ی گرمکن، کم  نیگذاشت. 

و به طرز    آمدیم  لیبه دن  یلیخ  اهش،یس  دستک یبا آن شلوار    یبزرگ بود؛ ول
 تابستان خنک بود. نیگرم ا  یهوا یبرا یبیعج

  یوار یساعت د   یلیسر ه  یباال  وار ید   یرا به دنبال ساعت چرخاند، رو   سرش
. داد یربع به نه را نشان م  کیبود و    زانیآو  ی اشکل ساده  رهیرنگ دا  یشکالت

نشده    شیدایدختر پ  نیا  ی مادر لعنت  ایساعت گذشته بود و پدر    کیاز    شتر یب
 بود.

 معلم او را صدا زد: کی ِی با مهربان  شده بود، ز یلبر صبرش نکهیا با

 ؟یلیه -

داد،    لیدر دست دخترک متوقف شد و سرش را بلند کرد و نگاه به دن  نر یاسپ
 دیآن صورت سف  انیگرد و معصومش م  یهابود. چشم  بایز   یریگبه طرز چشم



اش را قاب گرفته بودند و  چهره  یبلند  ی بلوط  ی. موهادندی درخشیم   یو بلور
 شاهکار! کی قا  یسرخش بود، دق یهالب یرو  ییبایلبخند ز

 بله خانوم مورگان؟ -

 دنبالت؟ اد یم یک   زم،یعز -

 بابام. -

 چنان مهربان نگه دارد. کرد تا لحنش را هم  یسع لیدن

 کرده؟   ر ید   یکنیفکر نم -

 باال انداخت. یاشانه

 .کنهیم  ر ید  شهیبابا هم -

برداشت و با چهار قدم سالن   ز یرا از م  اشهیچنگ زد، تک  لیبه دل دن  حنشل
 سمتش رفت.کرد و به  یکوچک را ط

 ؟ یخور یشکالت م -

دن  یلیه  یاقهوه  یهاچشم زدند،  و   یراض  لیبرق  نشست  او  از کارش کنار 
  لش، یبود گشت. مثل تمام وسا  دهیکه د   یشکالت   یوجورا در جست  فشیک
بود و    دیکامال  در د   اشیدگییهم عمرش را کرده بود. سا  یاسرمه  فیک  نیا

او   متسو به  دیکش  رونی. شکالت را بشد یم  دهیهم د   یاثرات پارگ  پشیکنار ز
 سوخته یاپوست قهوه  یدارک چاکلت، رو یو بلند بود و لوگو کیگرفت. بار

 ی لیلخ را خطعم شکالت ت لی. دنکرد یجلوه م زهایچ یهیاز بق شتر یاش بساده



  ی برا  یگرید   ز یچ  لیدختر هم بپسندد، وگرنه دن  نیبود ا  دوار یو ام  دیپسندیم
 عرضه نداشت.

 شد.  ز یتمام کردن شکالت، با لذت او را تماشا کرد؛ اما باألخره صبرش لبر تا

 .میزنگ بهش بزن هی دیفکر کنم با ؟یبابات رو حفظ شماره -

 کرد.   نیی و سرش را باال و پا  دیکش  اشیشکالت یهابه لب یدست

 آره، حفظم. -

 گرمکن کدرش کرد و گفت:   بیدست داخل ج لیدن

 که کجا مونده.  مینیپس بگو تا بب -

 . دیاز جا پر  یلی. هد ی به گوش رس  یبوق بلند  یصدا  دهینکش  رونیرا ب  لشیموبا

 اومدش.  -

 ؟ یمطمئن -

 گفت:  نانیرا برداشت و با اطم لشیوسا دختر 

 !شناسم یبوقش رو م یبله خانوم، صدا -

را چنگ   فشینداشت ک  نانیبوق اطم  یکه به صدا  لیدن  د، یسمت در دوبه  و
مزاحم    ی هااز ورود پشه  ی ریجلوگ  یرا که برا   یتور   یزد و به دنبال او پرده

 رفت.  رونینصب شده بود، کنار زد و ب



متوجه   یراحتبه    ظاهر آن دو کنار هم  دنیبا د   افت، ی  یرا در بغل مرد   یلیه
. برعکس دخترک مرد قد متوسط،  ستی به پدرش ن  هیشد که شاگردش اصال  شب

موها  یاندام و  به    یبراق  اهیس  یالغر  آفتاب   عالوهداشت.  و پوست  سوخته 
وشلوار  کت  ننبودند، در آ   یلیبه ه  هیکدام شب   چیروشن. ه  یاقهوه  یهاچشم
رسم  یمشک مبه   یجد  یلیخ   ،ی و  ه  یول  د؛یرسینظر  با   ، یلیهنگام صبحت 
 . شدیحس م ش یدر صدا  یمهربان

 زم؟ یعز یخوب -

 آره.  -

پا  دخترک آغوشش  از  دن  نییرا  نگاهش  و  نگاه    لیگذاشت  شکار کرد،  را 
 بپرند. رونیدستپاچه شود و کلمات از دهانش ب لیباعث شد تا دن شیبیعج

 سالم. -

  یاز موها  یاجا خورد، مرد سر تکان داد و دسته  موقعشیهم از سالم ب   خودش
 . ختیر اشیشانیپ یبراقش رو

 .ر یخبهسالم و شب -

 او به حرکت درآمدند.  اذنیدوباره ب  لیدن لبان

 دنبالش. دیایزودتر ب دیبا م،یوقته منتظرتون یلیخ یلیهمه رفتن و من و ه -

 زد و گفت:  یرنگلبخند کم مرد 

 .داد یم  لیها رو تحوقبال  رز بچه نم،یبیباره شما رو م نیمن اول -



را با نام  گر یکدیبودند که  یمیصم قدر نی مرد ا نیتعجب کرد، رز؟! رز و ا لیدن
را    شیهامرد شانه  ی به خودش گفت و برا  ی اکوچک صدا بزنند؟ به من چه

 باال انداخت. 

 .دمیم لی ها رو تحوجاش بچهامشب من به -

 کان داد.سرش را ت مرد 

و    امیم  ر یکه من د   دونستیعذرخواهم سرکارخانم. رز م  رم ی از تأخ  نم،یبیم  -
 نداشت. کاش به شما هم گفته بود! یمشکل

 زد.  یا در دل چند صفت آبدار نثار رز کرد و لبخند دستپاچه لیدن

 !نکه یبله، مثل ا -

 بود گفت:   ستادهیکه مؤدبانه دست پدرش را در دست داشت و ا   یلیرو به ه  و

 .زم یعز ر یخبهشبت -

 گفت:  یلیبچرخد و به قفل کردن در مشغول شود پدر ه نکهیاز ا قبل

 متأسفم. ر یبابت تأخ -

 انداخت و جواب داد:  یاش نگاهشانه یشده از رو هول

! شبتون -  .ریخبه نه ابدا 

 سرش را کوتاه خم کرد. مرد 

 خانوم.  ر یشب شما هم بخ -



در برابر جنس    شهیودش را به داخل پرت کرد، مثل همو خ  ستاد ینا  گر ید   لیدن
برق را    دیخودش تکان داد و کل  یتأسف، برا   یاز رو   یمذکر هول شده بود. سر

 فرو رفت.  یک یزد و سالن در تار

کرد و چندبار    دایپ  هی بق  نیبزرگ را ب  دی. کلدیآمد و در را پشت سرش کوب  رون یب
  ی پرت کرد. از گوشه  فشیخل کرا دا   دیداخل قفل چرخاند، بعد هم دسته کل

به در بسته   یشخندی. ندیها و راه افتادنش را د آن  نیچشم روشن شدن ماش
 را هم پرانده بود! گر یمرد د  کیزد، 

مترو برسد،   نیبود تا به آخر  دوار یرا به خودش فشرد و راه افتاد. ام  فشیک
ب بود که صدا   شتر یچندقدم  نشده  آشنا  یدور  بپرد.   ییبوق  جا  از  باعث شد 

ه  کر یپغول  نیماش و جلو  یبود. کم  یلیپدر  آمد  . ستاد یا  لیدن  یپا  یجلوتر 
سمت   به   اسرش ر   یلیرفت، پدر ه   نییو نرم پا  صدایسمت شاگرد ب  یشهیش

 گفت:  اشیجد یپنجره خم کرده بود. با صدا

 برسنمتون.  دیخانوم مورگان اجازه بد -

 را در دستش فشرد و با اخم گفت: فیعلنا  جا خورد، بند ک لیدن

 ممنون.  یل یبرم، خ تونمیم -

 اصرار کرد. مرد 

 باشه. رمی جبران تأخ دیبزار -

 به مترو کم بود. دنیاز جواب دادن مکث کرد، احتمال رس قبل

 د؟یمطمئن -



از    ی گریهم فشرد تا اشتباه د   یسرکشش را رو  یهابود؟ لب  یچه سوال  نیا
 . دی خند ینپرد. مرد به نرم رونیب انشانیم

 البته که مطمئنم! -

نفس    لیسمت در شاگرد خم شد و بعد آن را از داخل باز کرد، دن  به   شتر یب
و   دیسمت خودش کش  شود. در را به   میگرفت تا تسل  میو تصم  دیکش  یقیعم

رو را کامال  گشود،  را   ر یرجیج  یگرفت. صدا  یچرمش جا   یآن  چرم سکوت 
 برهم زد.

افتاد، ه  یلیه  پدر  راه  دنده  با عوض کردن  پشت    ی از صندل  یل یلبخند زد و 
 گفت:

 خانوم مورگان بابت شکالت ممنون.  -

  بایمرد از داخل هم ز  نیا  کر یپغول  نیزمزمه کرد. ماش  یکنمیخواهش م  لیدن
و فرمان به    زد یشدت لوکس. چرم کرم رنگش برق مو به    ز یو بزرگ بود، تم

 .آمدیبزرگ او م یهادست

 :دیکوتاه پرس  یل یرا دور زد و وارد بزرگراه شد، خ یفرع

 د؟یریکجا م   -

 جواب داد:  یهم به همان کوتاه لیدن

 جانستون.  ابانیخ -

 تکان داد.  سر 



 باشه. -

داخل را خنک نگه داشته    یهوا  نیها باال بودند، کولر روشن ماشپنجره  نکهیا  با
  دیچشم د   یاز گوشه  ل ی. دندیرسیه مشام مهم ب  ییبوادکلن خوش  یبود. بو

ه پدر  رانندگ  کی با    یلیکه  د   کندیم  ی دست  جا   یرو  گرشی و دست  دنده 
 خوش کرده است. 

 دوباره آن را شکست. یلیپدر ه نکهیبه سکوت گذشت تا ا قهیدق چند

 خوبه؟ یلیکار ه  -

 زد. ی رنگلبخند کم لیدن

 .می  من که ازش راض -

 را چرخاند. فرمان 

ا  یوقت  - برا   نیفرستادمش  فقط    یکالس،  تا   کیهردومون  بود  کالس 
 مند شد.ش سر نره؛ اما بعدش خودش هم عالقهحوصله

 قدر نیسن ا  نیبا ا  تونهیاز شاگردام م  یک ی   نمیبیم  یاستعدادش رو داره، وقت  -
 .شمیحال م هنرمندانه بکشه از ته قلب خوش

 . غرور داشت ی هامرد رگه یصدا

 حرفا باعث افتخاره. نیا دنیپدر شن هی یبرا -

 شکل گرفت. لیدن یهالب ی رو یلبخند



افتخار    یلیمثل ه  ی و پراستعداد  بایبه داشتن دختر ز  دیشما و مادرش حتما  با  -
 .دیکن

 گفت:  یآرام یانداخت و با صدا یلیبه ه ی نگاه نهیداخل آ  از 

! مادرش هم اگه ا -  . کرد یبود حتما  افتخار م نجایمن که حتما 

 . رد یرا بگ اشیکنجکاو  ینتوانست جلو  لیدن

 مگه کجاست؟  -

 سالش بود. کی با  یتقر یلیرفته، ه ا یهاست از دنسال -

ب  لیدن شد،  نزد   یز یچ  یمادر یمتأسف  از  هم  خودش  مغز    ک یبود که  با 
 زمزمه کرد:  یاستخوان تجربه کرده بود. به آرام

 متأسفم.  -

 ممنون.  -

 ساکت انداخت و ادامه داد:  لیبه دن یکوتاه  نگاه

 کنم، من ادموند وست هستم.  ینشد خودم رو معرف -

 هم نگاهش کرد و معارفه را کامل کرد.  لیدن

 مورگان.  نیمن هم کاتر -



  ی کس  لز،یاستا  لیدن  شناختند،یاو را م  آنجلس با آن لس  ی بود که اهال  یاسم
را هم پشت    لز یاستا لیرا ترک گفت، دن  ورکیوین  ینبود که بخواهد باشد. وقت

 سر گذاشته بود. 

 لبخند زد.  ادموند

 با شما باعث افتخاره. ییآشنا -

 خم کرد و گفت: یهم متقابال  سرش را کم لیدن

 .نیهمچن -

 شان را ادامه داد:مکالمه ادموند

 د؟ی ایوقته مرب یلیخ -

 شش سال.  -

 .دیوسط حرفشان پر یلیه

 رو بده. لتیبابا موبا -

سمت دخترش گرفت،  را از کنار فرمان برداشت و به  لشیموبا  حرفیب  ادموند
 گفت:  لیبعد رو به دن

 .دیتجربه دار یپس کل -

 تنها گفت:  لیدن

 سازگارم. یلیخ یبا نقاش -



 جانستون گفت: یآشنا  ابانیخ دنید  با

 . شمیم ادهیاطراف پ نیمن هم -

 م؟یدیرس -

 کرد.   اشاره

 جلوتره. یکم  -

 سرسختانه گفت: ادموند

 .میر یپس تا اونجا م -

  ی پا   دیرا برساند، پس با  لینزد. خودش اصرار داشت تا دن  یگر یحرف د   لیدن
د  مدرب  یمحله  دنیعواقب  هم  زندگماندیوداغانش  محل  آن    ل،یدن  ی.  از 

بگ  یادسته باال  را  با غرور دماغش  بگو  ردینبود که بخواهد   یکجا زندگ  دیو 
زندگ  یول  کند؛یم بود  دایپ  یاکه خانه  نیکه داشت، هم یایبا وضع  کرده 
 شکر داشت.  یجا

 یکه البته همه   وار یدر کنار هر د   با  یتودرتو بود، تقر  یهاپر از کوچه  جانستون
. نظافت دیزباله د   یهاسهیک  یبه راحت  شدیپر بودند م  یا شعار و نقاشها بآن

 نشده بودند.  فیمحله تعر  نیا یبرا یزیو تم

نم  یهاستون  نصف کار  هم  فضا  کردندیبرق  تار  یو  حالت    کش،ینسبتا  
به کل عوض  لیدن یپارسال، زندگ یبه آنجا داده بود. بعد از فاجعه یخوفناک

نم آپارتمانش عادت    یو بو  کیتنگ و تار  یهاکوچه   نیشده بود. هنوز به ا 



  اش یگدر زند   یشخص  یخال  یو جا  شدیها با کابوس بلند منکرده بود، شب
 . دیچرخیباز هم م یاوصاف چرخ زندگ نیا یبا همه یبود؛ ول انینما

 . دینگه دار  یفرع نیا -

 انداخت. ینگاه

 برم داخل. تونمیم -

 کرد.  ینوچ لیدن

 .شه یجا نم نتونی. ماشکهینه، کوچه بار -

 را تکان داد.  سرش

 باشه. -

 را برداشت و گفت: فشیک  لی دن ستاد، یا نیماش

 از محبتتون ممنونم.  یلیوست خ یآقا -

 ی هارفت، با قدم   رون یو ب  دیرا کش  رهیگفت و دستگ  ر«یخ بههردو »شب  به
آپارتمان اواسط کوچه قرار    ی. خوشبختانه ورودسمت آپارتمانش رفتبلند به 

 ی زدهزنگ  یکوچه برود. چند پله  یتا انتها  ی خستگ  نیداشت و الزم نبود با ا
دررفته  یآهن زوار  در  به  تا  رفت  باال  رسرا  د   د،یاش  را    فشیک  دیکل  نبالبه 

 وجو کرد. جست

 ل؟ یدن -



آشنا  یصدا و کل  ییبه شدت  بپرد  جا  از  پ یدیباعث شد  از   ادیکه  بود  کرده 
 لی. دندیچیدر سکوت کوچه بپ  رنگشانیج  رنگیج  یبخورد و صدا  ز یدستانش ل

صدا  خواستینم بدخت  ی کاف  شیبچرخد،  مسبب  شود  مطمئن  تا    اش یبود 
 برگشته!

 :دیپشت به او بود، نال همچنان

 ؟ یکنیم  کار یچ نجایتو...ا -

 . نمیاومدم تو رو بب -

 افتاد، با خشم برگشت و داد زد: لیآتش شد و به جان دن لشیدل

 !یتو غلط کرد -

  دارشان ید   نیسر و وضع معشوق سابقش جا خورد. نسبت به آخر  دنید   با
  یروزها  یپیتو به خوش  دیرسیکرده بود. کامال  سرحال به نظر م  ر یتغ  یلیخ
که عاشق جس شده   یایرستانیبا دختر دب  یلیخ  لیدن  یبود؛ ول  رستانشانیدب

. چشم ود شدت عوض کرده برا به    لیبود فاصله داشت. چهار سال فاصله، دن 
ز روبه  با؛یاز موجود  منفور  رو شیرواما  و  تا کل  نیزم  یگرفت  را    دیخم شد 

 بردارد. 

 دلم برات تنگ شده بود. -

 شیحبس کرد، ضربان قلبش به شدت افزا  نهیرا در س  لینفس دن  اشجمله
و بدون    ستاد یفلزش پناه برد، ا  یچنگ زد و به سرد   نیزم  یا از رو ر   د ی. کلافتی

 نگاه کردن به او گفت:



من    یزندگ  یواضح برات روشن کردم که نقشت تو  یلیخ  بار نیآخر  ادمهی  -
 ما نمونده!  نیب  یزیچ چیو ه هیچ

را داخل سوراخ در فرو    دیکرد تا با دستان لرزان کل  یو سع   دیسمت در چرخ  به
برا دستانش  اما  ز  نیا  یکند؛  داشتند. کل  یادیکار  رو  دیلرزش  در   ی مدام 

 .رفتیو داخل نم  دیلغزیم

هم فشرد، عمرا    ی را رو شیهابا هجوم اشک سوختند. دندان لیدن  یهاچشم
 دیاش باعث شدند تا کل. کف دستان عرق کردهکرد یم  هیمرد گر  ن یا  یاگر جلو
 .فتدیب نیزم یبخورد و رو ز یدوباره ل

 د یکل  د،یچک  رونیشد و ب  روز یپ  یخم شد تا آن را بردارد قطره اشک سمج  یوقت
باز کردن در آپارتماش تالش کند   یدوباره برا  نکه ی. قبل از استادیرا چنگ زد و ا
 .دیش لرزاز تماس لینشست، دن شی بازو یدست او رو

اما من هنوز   ؛یانداخت  رونیو من رو مثل سگ از خونت ب  ی فقط تو حرف زد   -
 عاشقتم.

 ر ید   یلیاما حاال خ  آورد؛ یاو بال درم  یاز ابزار عالقه  لیبود دن  یگریزمان د   هر 
 نگاه کرد و داد زد:  شیبایبود. با حرص به صورت ز

 !میدیعشق رو هم فهم یو معن   می نمرد  ؟یعاشقم -

  اد یدرآمد. بلندتر فر  دهایکل  یصدا  د،یاو کوب  ینهیدر دستش به س  یدهایکل  با
 :دیکش

 کاله گذاشتن سر معشوقت؟  یعنی عاشقونه نوشته عشق   یکتابا  یکجا  -



 :دیو با عجز نال دیکوب  دوباره

 ه؟ یعشق چ  یدونیتو اصال  م -

قدر بودند. آن  بایز  شهیچشمان او نشست، مثل هم  یسبز زمرد   ی رو  نگاهش
را بلرزانند. اگر   لیلحظه هم دل دن  نیاالن در هم  نیو دلربا که بتوانند هم  بایز

اراده که  بود  وقت  آن  بود،  بلد  را  راهش  معشوقش  اگر  تنها    ل یدن  یو 
 . افتاد یو در آغوشش م  شکستیم

من رو!   نیکه جبران کنم. بب  امآماده  زم،یهمه رو برات عز  کنم یمن جبران م  -
که پشت   یداد، همون  تیفرار  کلیکه از دست ما  یهمون  شه،یشدم جس هم
 و پناهت بود.

 زد و جمالت او را کامل کرد.  شخندیتلخ ن لیدن

 میکه من و زندگ  یگذاشت وسط، همون  یشرطبند  ی که من رو برا  یهمون  -
 سال برم زندان! که باعث شد دو  یباخت! همون یلعنت یاون شرطبند  یرو تو

 جس بست و محکم گفت:  یساختگ تی معصوم  یرو چشم

 برو جس! تنهام بذار. -

استفاده کرد و    یم یقد  یاجس آن را رها نکرد. از حقه  یول  د؛یرا کش  شیبازو
 او را صدا زد: 

 !یقنار -



دن  یقنار دل  لرزاند، چشم  لیگفتنش  سبز    شیهارا  به  و  شدند  باز  بالفاصله 
که متعلق به خودش    یها را مثل زمانشدند. آن  رهیچشمان جس خ  کران یب

 .ندیبب یمانیدو چشم پش  نیواقعا  در ا نکهیا دیوجو کرد. به امبودند جست

 گشت.  شیهاچشم نیب

 تو... .  -

تا از شر افکار مزاحم خالص شود، دن  سرش وجودش    ِی انهیک  لیرا تکان داد 
مرد از دست داده   نیخاطر اکه به  یاشد. خانه  ادآور یرا    شیهاو اشک  هاهیگر

 .دیبود را وسط کش

 .دیتر کشرا محکم شیبازو

-  !  جس، گم شو خواهشا 

 بود، با لحن خاصش گفت: دوار یجس همچنان ام  اما

 رو جبران کنم. ز یمن برگشتم تا همه چ -

 گذاشت.  لیدن یبازوها یدستش را رو   دو

باعث تب کردن   توانستیمرد هنوز هم م  نیا  د،یلرز  لی تماسش بدن دن  از 
 شود.  لیدن

 را پرت کرد.  لیحواس دن  جانشیه

 افتاده. ی اگه بهت بگم چه اتفاق شهیباورت نم -



در گوشش    انیتا م  سوختیم  لیدن  بدن برود و جس  فرو  او  بزرگ  بازوان 
خوانده بود »تنها بار اول اسمش اشتباه    یی. جاتوانستینم  یزمزمه کند؛ ول

 حماقت.«  یعنیاست و تکرار دوباره 

بازوها  با و  شد  موفق  باألخره  داد،  هل  را  جس  توان  او    شیتمام  چنگ  از 
 درآمدند.

با بهت   ابد،یعادلش را باز  به عقب هل خورد و بعد از چند قدم توانست ت  جس
 گفت:

 !لیدن -

 .یفکر کنم خانم خواست که تنهاش بزار  -

سمت او برگشتند،  بود که مداخله کرد. هر دو به  ینیخشمگ  یسوِم کم  یصدا
 پا یچل  نهیس  یرا رو  شیهاو دست  ستادهیها اپله  نییادموند وست با اخم پا
 کرد و رو به او گفت:  یظیکرده بود. جس اخم غل

 نداره وست! یبه تو ربط -

 شناختند؟یرا م گر یکدیپلک زد،  رتیبا ح لیدن

 زد. یپوزخند ادموند

 ؟ یینجایتو ا دونهیاربابت م -

نگاه  جس با فک سخت شده و  او گرفت و  از  دوخته شده   نیبه زم  ینگاه 
 گفت:



 وست بزن به چاک! -

را   گر یکدیدو    نیامکان نداشت ا  کرد،ینگاه م   یگریبه د   یکیاز    رتیبا ح  لیدن
 قدر کوچک نبود! آن ایبشناسند. دن

 .دیابروانش را باال داد و جس را به چالش کش یسردبا خون ادموند

 بهش زنگ بزنم؟ دیبا -

 : دیسمت او رفت و غربه یقدم جس

 .ستین نجایتو ا یبهت گفتم بزن به چاک وست، جا -

باألخره از شوک در   لیبود، دن  ستادهیآنجا ا  یترس  چیچنان بدون ههم  ادموند
پدر شاگردش و معشوق    یدعوا  خواستیکه م  یزیچ  نیآمد و اقدام کرد. آخر

که در مورد جس با خود گذاشته   ییاحمق سابقش بود. به تمام قول و قرارها
 سمتشان رفت.بود پشت کرد و به

 گفت:   یاکننده به ادموند با لحن قانع رو

 مرتبه.  ز یوست، همه چ یآقا  ستین یمشکل -

  ی و بدون نگاه  یت یگرفت و با نارضا  اش یباطن  لی رغم م  ی جس را عل  یبازو
 سمتش گفت:به

 تو. میبر ایب -



دوباره  بدون دنبال خودش کش  یانگاه  به  را  ادموند، جس  با   د ی. کلدیبه  را 
باز شدن در جس را به لرزش نداشتند داخل قفل چرخاند، با    گر یکه د   یدستان

 داخل هل داد و خودش هم داخل شد. 

مرد  نیهم دست کمک  شر  یاالن  نظر  به  و    آمدیم  فیکه  بود  رد کرده  را 
کرده بود. با ضعف از   یرا گرفته بود که در حقش نامرد   یاحمقانه پشت مرد

کار کردن    یجهیداد. عقلش را از دست داده بود؟ نت  هیدرک کارش به در تک
 بود؟  اد یز

 ل؟ یدن -

 سر او بود.  ر یز  دیکشیجس نگاه کرد، هرچه م یبایز  یبه چهره ضیغ با

 ؟یخوب -

مصمم از کنار جس گذشت، با    یهارا برداشت و با قدم   اشهینداد. تک  یجواب
کرد تا از او فرار کند. حماقت در برابر   یرا ط  کیتنگ و بار  یپلهتمام سرعت راه

آورد تا بتواند    اد یرا به    شیهاو درد   هیبود. در حال فرار تمام گر   یمرد کاف  نیا
بند است و    ییبه تار مو  دانستیکه م  یواریاش را دوباره بسازد، د اراده  وار ید 

 .شکندیفشار م نیتربا کم

رنگ واحدش انتخاب کرد و داخل قفل در کرم  دشیرا در دست کل  گر ید   دیکل
وارد شد. قبل   عیبودند. عجله کرد و سر  کیجس نزد   یهاقدم  یچرخاند، صدا 

 در را ببندد گفت: نکهیاز ا

 !یمدت بود  نیکه تموم ا  ییبرو گم شو همون جا -



بود با تمام شدن   یبسته شدن در مساو   د،یو در را کوب  نداختین  ی گرید   نگاه
به جس فکر کرد. چرا    یداد و با حس سردرگم  هیمقاومتش. با ضعف به در تک

 برگشته بود؟

  گرفتیم  اد یکم داشت  کم  لیبرگشته بود؟ دن  ییبا چه رو  یاز آن نامرد   بعد
کوبش   یدا. چرا آمده بود تا خاطرات را زنده کند؟ صدیایکه با زخمش کنار ب 

 را از جا پراند.  لیدر دن

 .لیدر رو دن نیباز کن ا -

  ی برداشت و رو  نی زم  یرا که رها کرده بود از رو  فشی! ککردیاگر باز م  عمرا  
رفتهرنگ   یکاناپه زندگخانه  یورو  بست.  چشم  حقارت  با  انداخت.    ی اش 

 مرد پشت در بود.  ر ی اش تقصکجا؟ همه  نیکجا و ا  اشیقبل

نبود،   تیکبر  یقوط  نیبا ا  سهیلوکس اصال  قابل مقا  لیبزرگ و وسا  یخانه  آن
  لیها به دنشب  شی وارهای. د کرد یرا خفه م  لینمش دن  یکه بو   یتیکبر  یقوط

م برا  آوردندیفشار  را  عرصه  م  دنینفس کش  یو  جاکردندیتنگ  که   یی. 
کهنه،    یکاناپه   نیهم   ی بود تا رو  مجبور   ل ینداشت و دن  یآشپزخانه و اتاق خواب

 مچاله شود. 

طرف در چشم    نیا  ل ینداشتند، دن  یجس تمام  یهامشت و درخواست  کوبش
 در آرام کردن خودش داشت. یسع  قیبست و با چند نفس عم

 باهات حرف بزنم.  دیبا کنم،یباز کن! خواهش م لیدن -



  ی برا   تشیکند؛ اما آنجا نبود. ظرف  دایرا پ  لشیخم شد تا موبا  فشیک  یسو  به
را سروته کرد    فی. کخواستیرا اصال  نم  لشیبود و گم شدن موبا  یامشب کاف

 شیدهایدستمال و کل  د،یسف  یپول، هندزفر  فیشود. ک  یخال  شیتا تمام محتوا
 نبود. لشیباز هم موبا یکاناپه پخش شدند؛ ول  یافتادند و رو  رونیب

  لی وسا  ی را رو  فیآموزشگاه جا نگذاشته است، ک   را در   لشی بود که موبا  مطمئن
فشار آورد. هر چند فکر کردن با وجود    اشیخاکستر  یهاانداخت و به سلول

استفاده کرده بود؟    لشیاز موبا  یبار ک  نیسخت بود. آخر  ی لیجس خ  ی دادها
 زنگ بزند. یلیبه پدر ه خواستیم یوقت

فونش را  گرمکنش کرد و اسمارت    بی آورد، دست داخل ج  اد یباألخره به    و
لدیکش  رونیب وارد  و  کرد  روشن  را  آن  آهنگ    شیهاآهنگ  ستی.  شد، 

بلندتر   با  یحد بلند کرد، تقر  نیآن را تا آخر  یکرد و صدا  یاش را پل موردعالقه
برابر   در تا رفتن جس    فشیضع  یبود که باتر  دوار یجس! ام  یادهایاز دادوفر
 قاومت کند.م یخاموش

 : دیچ ی اش پآرامشان مندس در خانه یصدا

«Oh, there she goes again . 

 .نجاستیهم اون ا باز 

Every morning is the same. 

 روز صبح، مثل همه هر 

U walk on by my house, I wanna call out ur name 



 اسمت رو صدا کنم.« خواد یو من دلم م  یزنیم قدم مکنار خونه   تو

داخل شود؟ در    خواستیجس را کم رنگ کرد. م  یادهای شان دادوفر  یصدا
که سرش    ییبال  ل؟یدن  یرا نشانش دهد؟ بدبخت  یزیتا چه چ  کرد یرا باز م
 آورده؟

 شیوارهاید  دیرنگ سف د،یرسیهم رفته به زور به شصت متر م یرو اشخانه
  ل یکوچک داشت که در آن وسا  یدو   اتاق دو در   کی. جز هال،  زد یم  یاهیبه س
 را چپانده بود. ینقاش

 نیهرگز چن  گذاشتینم  لیبود و دن  دهی خوار ند  قدر نیرا ا  لیدن  وقتچیه  جس
 خود جس باشد.  یخوار  نیاگر مسبب ا یحت فتد،یب یاتفاق

مجبور نبود   گر ید   لیداشت و دن   یواریرفت، حدٔاقل کمد د   یواریسمت کمدد   به
 ی عوض کرد، هوا  یوشلوارک ها را با تاپ. آنندیبچ  نیزم  یرا رو   شیهاتا لباس

 . داد ینم یگریانتخاب د  یگرم تابستان اجازه

 شان زمزمه کرد:  با

- «Or is this only me, in my imaginations ? 

 تصوراتم؟«  یفقط منم تو نینکنه ا ای

  کردیخودش حس م  یکه از جس برا  یااش بود. تمام عالقهموردعالقه   آهنگ
لعنت  یجزئ تصورات  ه  اشیاز  وگرنه  رها   ،یعاشق  چیبودند،  را  معشوقش 
 .کندینم



دودل  آهنگ با  شد.  ت  شیهوارها  دنیشن  یبرا  یخاموش  ول  ز یگوش    ی کرد؛ 
زمان  فرستاد، باألخره رفته بود. هم   رونیاش را ب. نفس حبس شدهامدین  ییصدا

  ی و برا  ماندیجس م  خواستیداشت و هم حس بد، دلش م  یهم حس خوب
 . کرد یبخشش التماس م

فکر نکردن به جس شد، از ظهر تا االن لب    یبرا   یخوب  یشکمش بهانه  یصدا
گرفتن رو آورد. احمقانه    می جس ترکش کرد به رژ  ینزده بود. وقت  یزیبه چ
حاصل    رفت،یمعشوقش هرگز نم  بود یها ماگر مثل مانکن  دیشا  د کر یفکر م
 که حاال برگشته بود.  یتخت بود و جس یاش، شکمساله کیتالش 

بس    سرش افکارش  اما  شود؛  بود گم  گفته  جس  به  داد.  تکان  محکم  را 
دِر  کردندینم د   دیسف  خچالی.  کنج  که  را  کل   وار ی کوچکش  کرد.  باز  بود 

و چند تکه   مویساالد کاهو، ماست تک نفره با طعم لبسته    کیرا    اتشیمحتو
 خودش سوخت. یدلش برا دادند،یم لیتست تشک

 گفت:  یکج عاقل وجودش ظاهر شد و با دهان لیدن

 جسه!  ر یش تقصهمه -

 زد: غیج یاحمق و عاشق وجودش مثل کودک  لیدن

 جبران کنه.  خواد یجس گفت م -

 انداخت و گفت: یاهانهیعاقل نگاه عاقل اندرسف لیدن

 !می شناسیطلب رو مجس فرصت یمون به خوبهمه -



زنگ باعث شد سر   یبه کل کور شده بود. صدا  شیاشتها  د، یرا کوب  خچالی  در 
نم  شیجا صدا  می تسل  خواستیبلرزد. جس  دوباره  به گوش   یشود؟  زنگ 
 . دیرس

 ر یرا گرفت؛ اما فلز سرد آن از ز  رهیتگکرد و دس  یفاصله را ط  یچند قدم عصب  با
لرزان    یهاکرد و با دست  یاسر خورد. تالش دوباره  لیدن  یدستان عرق کرده

 در را گشود و بدون مهلت دادن داد زد: 

 !یبهت گفته بودم گم ش -

باال    یفرد پشت در نطقش خفه شد، ادموند پشت در بود و با ابروها  دنید   با
 .کرد یرفته نگاهش م

 زد.  یرنگکم  لبخند

 ندارم خانوم مورگان. اد یرو به  یحرف  نیمن همچ  یول -

 .دیرا محکم فشرد و نگاهش را با خجالت دزد  رهیدستگ

 اشتباه گرفتم. خوام،یمن...معذرت...معذرت م -

 سر تکان داد.  ی رنگ با اخم کم مرد 

 .یرو به اون مزاحمت گفت نی! احتماال  ا دونم یم -

 : دیمردد پرس لیدن

 رفت؟ -

 باال انداخت و گفت: یاشانه



- .  احتماال 

 لیدو سٔوال مدام در ذهن دن  نیرا چه کرده بود؟ ا  یلیه  کرد؟یچه م  جانیا
 . شدندیم  نییباال و پا

 تو؟ امیب تونمیم -

 خط انداخت. لیدن یشانیپ  یبالفاصله رو اخم

 وست؟  یداخل راهتون بدم آقا دیبا لیبه چه دل -

 گفت:  عیسر

 ادموند صدام کن. -

باشد، لطف کرده    خواست؟ یواحدش چه م  یرونگاهش کرد، ادموند روبه   تنها
 نبود. یزیبر چ  لیدل نیا ی و تا خانه رسانده بودش؛ ول

 شد. میادموند تسل افت،یکه ادامه   لیدن سکوت

 . میحرف بزن دیبا -

 : دیپرس یخشک به

 در چه مورد؟  -

 نگاه کرد و گفت: لیسخت شده به دن یهاچشم با

 . زتیعز ی! عمولزیاستا کلیما -

 *** 



شدن    باتر یز  ی گذاشت، برا  یکوچک چوب  ز یم  ی داغ را رو  ی قهوه  دیسف  فنجان
  ی ز یبه آن نما دهد. روم  ینیتزئ  لیکرده بود تا با وسا  یاش سعساده  یخانه
 انداخته شده بود. نی هم یهم برا  ز یم یرو  یشده  یدوزگل

. چند سال بود  دیلرزیمبل دورتر از ادموند نشست، تمام بدنش با دلهره م   یرو
،  ۱۸  یمنها  ۲۷.  دیرسیشده بود؟ حساب کردنش آسان به نظر م  می قا  کلیاز ما

 بود.   نجایاو ا  لیدهه ادموند به عنوان وک  کی  با  یو حاال بعد از تقر  یساِل لعنت  ۹

 و باألخره مهر سکوتش را شکست. ساندیخلبانش را با زبان  لیدن

 ؟ یبود نجایا کلی ماه به خاطر ما هی نیماهه که شاگردمه، کل ا هی...یلیه -

  ی دوباره به رقص درآمدند و بعد رو  اهشیس  یموها  یارا تکان داد، تره  سرش
 اش قابل خواندن نبود.آرام گرفتند. چهره اشیشانیپ

 بله.  -

 :دیهم فشرد و پرس یاش را روکف دستان عرق کرده  دانهیناام لیدن

 کنم؟ یم  یآنجلس زندگلس یتو دونستینه سال م نیتمام ا -

 تکان داد.   نیرا به طرف سرش

رو    تیمن رو فرستاده تا وضع  د،یفهم  ی منابع به تازگ  یسر  هینه! با کمک    -
 کنم.   یررسب

چنان کف دستانش را بهم  هم  کهیدرحال  زند،یجوانه م  لیدل در دن  دیام  یکم
 :دیپرس فشرد یم



 یپوشم نوشتم از تمام حق و حقوقم چشمنامه  یازم؟ من که تو  خواد یم  یچ  -
 . کنمیم

. دیرسیبه نظر م  دهی نگاه کرد، زن کامال  ترس  لیرا برداشت و به دن  فنجانش
جز به    کرد،ینگاه م  یی و به هر جا  شدیم  نییباال و پا  شیآدم گلو  بیمدام س

 او.

 ؟یاول بشنو یخوایدوتا خبر دارم برات، خوب و بد. کدومش رو م  -

آرزو کرد که خبر خوب، خبر    یرحمیجواب شگفت زده شد. با ب  نیاز ا  لیدن
 باشد.  ز یانگ نفرت کلیمرگ ما

- .  خوب لطفا 

 چشمان ادموند نشست.  یباال آمد و رو اشیباألخره نگاه خاکستر و

لبخند به لبش آورد.   ذشیمزه کرد، طعم لذ  یسرداش را با خونقهوه  ادموند
ب استرس  تا  رو   یشترینخواست  را  فنجان  پس  و    ز یم  یوارد کند،  برگرداند 

 خالصه گفت:

 !یپول بش  یقراره صاحب کل -

  یاگرد شدند و حالت بامزه  اشیچشمان خاکستر  دند،یباال پر  لیدن  یابروها
به صورت گردش دادند. کامال  معلوم بود که توجهش جلب شده است. ادموند 

 ادامه داد: 

 لب گوره.  کلیما یپا -



  ماند،یم   ر یکفتار پ  کیمثل    کل ی. ماکرد یبه مبل چنگ زد، باور نم  لیدن  دست
 بود. دهیچسب یبه زندگ یکه دودست   یکفتار

 گفت:  ی شخندیبا ن ادموند

 !یقدر ناراحت شدچه -

 : دیداد و پرس رونیب اشیلبان صورت انیبازدمش را از م لیدن

 ره؟ی میچرا داره م -

 سرطان مغز استخوون.  -

. دستانش  دیرا از فرستادن ادموند فهم  کلیهدف ما  عا  یاحمق نبود، سر  لیدن
 مشت کرد.

 .مدینم یمغز استخوون  چیه ی من به اون عوض -

 :دیو غر دیمبل کوب  یرا رو مشتش

 !رهیبره بم یبهش بگ  یتونیم -

 و به در اشاره کرد.  ستاد یا

 ام یگفت...گفت روز مرگش م  لیحرفامون تموم شد، برو بهش بگو...بگو دن  -
 .رقصمیقبرش...م  یو...رو

 خنده گفت:  انیادموند بلند شد، به مبل اشاره کرد و م یخنده یصدا

 ! هنوز حرفمون...ادامه داره. نیدختر. بش لکس ی...ری...ریر -



گوش دهد خم شد و    گر یمزخرف د   یجمله  کی  یکه حاضر نبود به حت  لیدن
 :دیغر  نیاو را چنگ زد و در همان ح یبازو

 . رونیبرو ب -

 . دیرا کش شیکرد و بازو  یظیاخم غل ادموند

 بود؟  نجایجس چرا امشب ا یکنی! فکر م یبهم گوش کن دیهنوز با لیدن -

 شناخت؟ یبر خشمش غلبه کرد. جس را از کجا م  یآوردن اسم جس کنجکاو  با
کاناپه   یآورد، مغزش فرمان داد و دوباره رو   ادیکوتاهشان را به    یمشاجره

 کنار ادموند نشست.

 گفت:  یمظلوم بود به آرام  یاد یز  هالهیآن ت یپراشک که برا یهاچشم با

 بگو!  -

 گفت:  عیسمتش خم شد و سربه دید  یرا خال دانیکه م  ادموند

  ی باشم، اون جسه. اون دو واقعا لنگه  دهید   کل یتر از ماعمرم اگه طماع  یتو  -
 همن.

تنها دو مرد داشت و هردو به    ش،یای از ادموند چشم گرفت. در کل دن  لیدن
 ود بودند. او، به فکر خ یجا

 ادامه داد: ادموند

  رمیپولم رو از اون کفتار بگ  نکهیو به محض ا  اممیمن فقط حامل پ  ل،یدن  نیبب  -
 رو... . تی وضع زندگ نیو ا دمیتو رو د  یوقت یبه چاک! ول  زنمیم



  ی حس کرد حقارت مشت شد و رو  لی دن  د،یچرخ  لیدن  یاطراف خانه  نگاهش
 بود.  یجس لعنت ر یتقص هانیا یصورتش نشست. همه

برگرداند و حرفش را کامل    لیدن  یچشمانش را رو  یبعد از مکث کوتاه  ادموند
 کرد. 

 کمکت کنم.  خوامیمن م -

 کرد و گفت:   پایچل نهیس یرا رو  شیهاغرور، دست  یبا ته مانده لیدن

 خوام؟یگفته من کمک م  یو ک -

پا   یز کرد و پا روتاج کاناپه با  یرا رو  شی هاداد و دست  هی به عقب تک  ادموند
 انداخت. 

وارث کمپانتیزندگ  تیوضع  - با  لز،یاستا  یسرگرم  ی!   ن یهمچ  یتو  دیچرا 
 کنه؟  یزندگ یاخونه 

کردن نبودند، چطور به    انیقابل ب  زهای چ  ی. بعضدیلبش را به دندان کش  لیدن
 است؟ تیوضع نیمقصر ا ش یاهایمرد رو گفتیم  یابهیغر

 اصرار کرد.  ادموند

 . لیبهم بگو دن -

 :دینداشت، حق به جانب پرس نانیکه اصال  به او اطم  لیدن

 ؟یبهم کمک کن دیو چرا تو با -

 گفت:  عیسوال را داشت سر نیکه انتظار ا  ادموند



 !یشخص  حسابهیبذار به حساب تسو ،ی شخص لیدال -

 :دیو پرس دیکش  یقینفس عم لیدن

 به جس داره؟  یچه ربط نایو ا -

 آخر را رها کرد.  ر یت ادموند

 جسه! یکن یم یزندگ نجایخبر داده تو ا کل یکه به ما  یکس  -

د   ل،یدن را  چپ    دیجس  سمت  سقوط کرد.  سخت  چشمانش  پرتگاه  از  که 
آمدند. ادموند    نییداغش پا   یهااشک  اش،ی سوخت و با پلک بعد  اشنهیس
 ادامه داد: یرحمیبه حالش با ب توجهیب

. پس تنها  رهی میداره م  کل یما  دونهیکردم م   دایکه من ازش پ  یو با شناخت   -
 پوله!  شت،یبرگشت پ ی برا لشیدل

اسمش    ی. با مهرباندیجا خورد، خودش را جلو کش  دیرا که د   ل یدن  یهااشک
 را صدا زد:

 کمکت کنم.  خوامیلطفا  بهم نگاه کن! م ل،یدن -

ت  لیدن  چشمان آن  آمدند.  لرزاند،    یخاکستر  یهاله یباال  را  ادموند  پرآب دل 
 :دیبه مات شدن او نال توجهیب ل یها شد. دنداخل آن  تیمات معصوم

 من...احمقم! -



  ده یبخش  کرد یم  یپافشار   شتر یب  یقدر که اگر امشب جس کمبود، آن  احمق
ادموند فرود آمد. بدن    ی شانه  یخم شد و رو  یگاههیتک  یبرا   لی. سر دنشدیم

 دلش را به درد آورد.  لیهق دنهق .دیادموند آشکارا لرز

 *** 

. ندیبیخواب م  دانستیم  شهیهم  یب یبه طرز عج  ند،یبیخواب م   دانستیم
 ها کابوسش بود.اکثر شب اشیسال زندگ ۲۷ یکه در ط  یخواب

ساله    ۵  لیبودند، او به عنوان دن  شانی در همان اتاق بزرگ خانه  شهیهم  مثل
 و پدرش.

. کردندیلگو پر م  یادیبزرگ و حجم ز  ی واریدونفره، کمد د   ی بزرگ را تخت  اتاق
جا  نیا بود.  پدرش  آرامش  منبع  برا  ییاتاق  ا  ی که    ش یهادهیخلق کردن 

. کردیخلق م  بیعج  یزهایچ  شیو با لگوها  گذراندیها در آن وقت مساعت
  ی ندبل  یعروسک  دی رقم خورد. لباس سف  لیدن  یکه اتفاق شوم زندگ  یمثل روز

کنار پدرش    یحالرا بافته بود. با خوش  شیبه تن داشت و پرستارش، آنا، موها
 هردو اتاق را پر کرده بود.  یو قهقهه کرد یم یباز

 ی اجازه  نانهیپشت در بود و خشمگ  کل،ی ما  ش،یدر زدن آمد. عمو  یبعد صدا  و
 . خواستیورود م

 رو باز کن. یدر لعنت  نیا کیم -

 ده یرا فهم  کلیراز ما  یگذاشت، از وقت  نیزم  یبالفاصله دخترکش را رو  کیم
م م   دانستیبود  سراغش  به  باألخره  سعدیآ یکه  ق  ی.  تا   ی افهیکرد 



را نوازش    لیسر دن  یساختگ  یندهد. با آرامش  لیاش را نشان دنزدهوحشت
 پدرانه گفت:  یکرد و با لبخند 

 بابا، باشه؟  یساکت باش دیبا لیدن -

 ک ی بود سرش را تکان داد. م  کیم  یشخص زندگ  نیترکنکه حرف گوش    لیدن
اتاق را    کلیما  یدادوهوارها  یبرد. صدا   یواریاو را بغل کرد و به سمت کمد د 

 را داخل کمد پنهان کرد. لیعجله کرد و دن کیپر کرده بود، م

 . باشه؟یاینم رون یعمو داخل اتاقه ب یتا وقت اد،یازت درنم ییصدا چیه -

 باشه بابا. -

و با غم فراوان در کمد را بست، با   دیبار بوس  نیآخر  یدخترش را برا  یشانیپ
 از سرنوشتش به سمت در رفت و آن را گشود.  یآگاه

 و داد زد:  دیاو کوب ینهیداخل شد، محکم به تخت س ی مثل گردباد  کلیما

 ؟ یکرد  یمعلوم هست چه غلط -

 زد.  یشخندین کیم

 . یمونیدور م  لیاز دن کردم،یم نیتر از اقبل دیکه با  یکار  -

 :دیغر کلیما

 اومدم.  نجایاون ا ی من برا   یدونیم -

 :دیهم غر کیم



 . مونهیکنن، دستت تا ابد ازش کوتاه م  افتیم رو دراونا نامه  نکهیبه محض ا  -

 .دیکش  رونیرا از داخل کتش ب یا برگه کلیما

 ن؟یا -

 رنگ باخت، تته پته کرد:  کلیاش در دستان مانامه دنی با د  کیم شجاعت

 کنه؟یم کار یدست...دست تو چ نی...انیا -

 ملموس بود. شی سپر کرد. غرور صدا نهیبه جلو گذاشت و س ی قدم کلیما

 ده_صفر جلوترم؟ شهیرفته من هم  ادتی -

خنجر را درون قلبش   کیبه م  یدر دستانش ظاهر شد و بدون دادن فرصت  یبرق
 د. فرو کر 

 :دیغر پرخشم

 . دارمیمکه حقمه رو بر   یزیکارته، من چ  یجزا نیا -

 نیو آخر  نیاول  یاتاق را ترک کرد. برا  یبا پوزخند  کلی افتاد. ما  نیزم  ی رو  کیم
 درون کمد نشد.  یدهیمتوجه حضور دخترک ترس  اش،یطوالن  ار یبار در عمر بس

چشم  یدخترک با  ش  یهاکه  از  شده  نگاه    یارهایگرد  پدرش  جسد  به  کمد 
 . کرد یم

شدند. چند نفس   رهی چشمانش باز و به سقف خ  د،یبزرگ از خواب پر  لیدن
 .دیو به پهلو چرخ دیکش  قیعم



پنج ساله را باور نکرد   لیهرگز حرف دن  ،ی شناسو روان  سیپل  چیه  کس،چ یه
شان و او  پدرش، خانه  یصاحب کمپان  ل،یدن  یکودک  یاهایقاتل رو  کل، ی و ما
 شد.

 گر یکه خواب د   دانستیدرازش م  انیسال  یتخت نشست. طبق تجربه  یرو
  دار یبود و به لطف کابوس زود هم ب  دهیخواب  ر یبه چشمانش نخواهد آمد. د 

به شدت    لیکاناپه اوا  نیا  یرو  دنیشده بود. مالفه را کنار زد و نشست، خواب
 شده بود.  شیهااز عادت یک یسخت بود و حاال 

وتروقش سکوت را بر هم زد. به  ترق یاش را چرخاند و صداشدهخشک گردن
 یهم در ا  لشیوسا  ر یمجبور به فروش سا  نشیاز خانه و ماش  ر یلطف جس، غ

 ( شده بود.نیآنال دوفروشیخر تیسا) یب

کوچکش را   یخانه  دید. نور سفکاناپه را روشن کر   یباال  وارکوب یو د   ستاد یا
 نسبتا  روشن کرد، دور اتاق به دنبال قهوه ساز چشم گرداند.

  یباق  شیبرا  یاد یز   یهارا علم کرد. بوم  ینقاش   لیاش وساآماده شدن قهوه  تا
 فکر کرد.  شی ازهایبلند ن ستیبه حقوق کم و ل  یچارگینمانده بود، با ب

پاندا    وانیرا آرام کرد. با ل  ل یکم دنکنار بوم قطار شدند و تنوعشان کم  هارنگ 
رو قهوه  صفحه  یشکل  به  و  نشست  خ  دیسف   یکاناپه  شد.   رهیبوم 

 تا کنون همدم و مونسش بودند.  یاز کودک شیهایمدادرنگ

 نیها خشمگآن  دنی با د   کلیو ما  دیکشیقتل پدرش را م  یصحنه  یوقت  چه
او هدر    یچهره  یرا پا  شیهاکرده بود و بوم  شیس رهاج یو چه وقت  شدیم
 . داد یم



مرا مزه  ذیلذ  یقهوه  کهیدرحال فکر    یهاآدم  یبه چهره  کرد،یمزه  اطرافش 
. دیسمت ادموند پر کشنظرش را جلب نکردند. ذهنش به  کدامچیکرد؛ اما ه

 چشم بست و صورتش را تجسم کرد. 

موها  دهیکش  یصورت  با،یز  یاقهوه  چشمان قاب گرفته    یکوتاه  یکه  را  آن 
  پرتره   دنیکش  نیسه را برداشت، ح  یشماره  یبودند. چشم باز کرد و قلم مو

 در ذهنش مرور شد. شیهااو حرف

شده بود    شیدایپ  ش یجس چگونه چند ماه پ  نکهیگفته بود، ا  کلی جس و ما  از 
با وعده دن  و  دادن  ما  شی پا  یجا  لیلو  بود.  فرصت  هم    کلیرا محکم کرده 

بود و ادموند را خبر کرده بود. از کل آن   ده یهوا قاپ  یرا رو  لیبرگرداندن دن
 ی . زنکرد یم حفظاش را با مردها  فاصله دیگرفت، با  جهینت کی لیها دنحرف

 موجودات شانس داشته باشد.  ن ینبود که در برابر ا

که سر    ییاعم از بال  ات،یجزئ  یسر  کیرا گفته بود؛ اما    لیدن  قیآدرس دق  جس
راحت  لیدن به  را  بود  آنجا  یآورده  از  بود.  انداخته  ادموند    ییجا  از    یکیکه 

برا  کلیما  نیمعتمد اخ  تیمامور  نیا  یاست،  مدت  تمام  و  شده  را   ر یاعزام 
فکس   کلیما  یااش را چک و همه را بر بوده است. تمام سابقه   لیمراقب دن
 کرده بود. 

رنگ  از  و سفر   یخاکستر  یهامخلوط  زدن کنار گوشش    ه یسا  یبرا  دیوشن 
 استفاده کرد. 

بوده است و اگر جس    یعال  گر ید   یتیاستفاده از هو   یده ی گفته بود ا  ادموند
 کند.  یچنان در خفا زندگهم توانستیم  لیاسم و آدرسش را نداده بود دن



زندگ  د،یکش یآه پ  کلیما  شهیهم  لیدن  یدر  و  بعد مرگ    روز یموفق  از  بود، 
در برابر    شهیهم  لیقدر طول بکشد، دناالن. مهم نبود که چه  نیپدرش تا هم

 مرد بازنده بود.  نیا

آنجلس، آن کفتار  در لس  نجایشود، از اتاقش گرفته تا ا  مینداشت کجا قا   یفرق
 بود. روز یپ یباز باشکمیقا نیدر ا شهیهم ر یپ

 شیهااشک  شهیمثل هم  د،یکش  دست از کار   یبا شگفت  شیشدن بازو  سیخ  با
مو را با حرص پرت کرد. به بوم خورد و رنگ شده بودند. قلم   ر یاو سراز  اجازهیب

هنر  یرو  یمشک رو  اشیاثر  صدا  با  سپس  انداخت.  و    نیزم  یخط  افتاد 
 کرد.   فیرا هم کث هاکیسرام

کرد،    هیخسته نشده بودند؟ پدرش را کشتند و او گر  شیهاچشم  چ،یه  خودش
 یکرد. جس او و اموالش را سر شرطبند  هیمتنفر بود و گر  کلیبا ما  یاز زندگ

او گر و  نه سال ما  هیوسط گذاشت  از  بعد  را   کلیکرد، حاال  استخوانش  مغز 
 رفت.  نکی. بلند شد و به سمت سکردیم هیباز هم گر  لیو دن خواستیم

آ   یزن خسته  به موها  رهیخ  نهیداخل  دوره  اهیس  یشد.  اش کرده  نامرتبش 
چشم رو   ش یهابودند،  از  لبانش  و  بودند  خسته  فشرده    ی هم  بهم  غصه 

 .شدندیم

. رفتندیسرد و روشن در هم فرو م  یهاکرد. رنگ  ر یاطراف تغ  ی ایدن  سپس
 ی . وقتکردندیعوض م  ی گرید   یزهایرا با چ   شانیو جا  دیاطرافش ناپد  لیوسا

البته به   ستاده،یکه همچنان ا  افتی  ی نقل مکان تمام شد، خودش را در حال 
 بود.  یگر ید  یاش در جا خانه یجا



  ک ی زده به    هیبه سراغش آمده. متوجه شد که تک  گر ید   یایرو  کیبود    مطمئن
ا  وار ید  پنجره  به  نگاهش  د   ستیو  نصف  پوشانده.   شیروبهرو  وار یکه  را 
پنجره را در هم گرفته بودند؛ اما   یبه صورت عمود   نیبزرگ فوالد   یهالهیم
 . پوشاند جوره  چیه شدیشب را نم  یکننده ماه نصفه و پرده  رهیخ ییبایز

را   شینشست. پاها  نیزم  یکنترل نداشت، حرکت کرد و رو   شیکه رو  یبدن
دن  رمقیب و  داد  پوش  ل یتکان  لباس  شد  وقت  یادهیمتوجه  ندارد.  تن    یبر 

دن  شیهادست داد،  تکان  از   لیرا  اما  است؛  خودش  در کالبد  شد  مطمئن 
 هنش بود. دهیهم زا دیشا ای آورد ینم  اد یکه به   یاخاطره

متفاوت و    یهازخم  یبود. بدنش پر از جا  ر یزنج  ا،یداخل رو  لیدن  یهامچ  دور 
  ، یتفاوتیو حس ب  کرد یدون مکه پوستش را دون  یسرد ی. هوافیکث  ار یبس

بود که   یواقع   یبه قدر  ای. روکرد ی...همه را کامل حس میتو ناراح  یخستگ
 انگار همان لحظه در حال اتفاق است. 

  ی باال رفت و ترس جا  ایداخل رو  لیضربان قلب دن  د،یرا شن  ییهاقدم  یصدا
  ن یافتاده بود، خودش را به زم  ر یکه در آن کالبد گ  یلیرا گرفت. دن  یخستگ

 .فتاد ین یزمان زد تا خودش را نشان دهد؛ اما اتفاق

 ک یکه سمت راستش بود، باز شد.    یزمان درسرش را چرخاند و هم  ایرو  لیدن
داخل    لیباز وارد سلول شد. دن  مهیدر ن  یاز ال  ی. نوریمیقد  ار یبس  یدر چوب

 .گرفتیهر دو را در بر م  شتر یفشرد، ترس هر لحظه ب  وار یخودش را به د   ایرو

نشسته بود. تمام   نی زم  یداخل خانه خودش رو   لی. دنافتی   انیپا  ایرو  پسس
بلند و مقطعش کل خانه را برداشته بود.    ی هانفس  یتنش عرق کرده و صدا



 دیترسیبود که م  ی واقع  یبه قدر   ایبا وحشت سرش را به اطراف چرخاند. رو
کامال  درشت شده و با   شیها. چشمدی ایب  یواقع  یایآنچه پشت در بود به دن

 در امان بود؟ ای. آ دیکاویکوچکش را م  یوحشت اطراف خانه

به کند  قیدقا و  قلب  یآرام  د   یگذشتند،  به  را  ابتدا خودش    اشنه یس  وار یکه 
رفته آرام شد. عرق از تنش رفت و توانست نفسش را منظم رفته  د،یکوبیم

 .ددنیلرزیم شی پاها ستاد،یایم یهنوز وقت یکند؛ ول

.  کرد یاحساس تأسف م  د،ید یکه م  یزن  ی شد و با تمام وجود برا  رهیخ  نهیآ   به
  ی برا  ی اه یو هنوز ثان  شد یم  سالهیس  ی بود. به زود   بیاز همه جا در حال آس

 نکرده بود. یخودش زندگ

آدم انتقام گرفتن   لی. دن گرفتیم  میخودش تصم  دیهم که شده با  بار کی  یبرا
  داد یم  حیترج  لیهم نبود. دن  رد یکه ادموند توسطش انتقام بگ  ینبو،. آن کس

 رو شود.بهانتقام رو یبرا کل یگم شود، تا با ما  شیهارنگ  یالالبه

 . ماندیهم م طور نیبود و هم طور ن یهم شهیهم

لش هم  د   د،ی. آن را از برق کشدیساز رسو با چند قدم کوتاه به قهوه   دیچرخ
رفتن است و   نیرا خوب بلد باشد، هم  یزیتازه نسوخت. اگر چ  یقهوه  یبرا

  کردیم  دایهم او را پ  گر یصدبار د   کلیدوباره برود. اگر ما   خواستیحاال هم م
 فرار کند. کمیبار صدو یآماده بود برا  لیدن

کرد. چند دست لباس، مدارک    دایرا پ  اشیمیقد  یکوله  اشیواریداخل کمدد   از 
  راهن یو پ  نیرا با ج  اشیخانگ  یهااندازش را داخل آن چپاند. لباسو تمام پس

 عوض کرد.  یا چهارخانه یمردانه



. قبل از رفتن شارژر،  دیچرخ  یگر ید   اضافه  یلهیهر وس  یاتاق کوچکش برا  دور 
 را هم برداشت.  لشیو موبا یهندزفر

 ی هولکرا هول  شیهایبرق را خاموش کرد. کتون  نگاه دوباره به آلونکش  بدون
 رفت. رونیبه پا کرد و ب

گو جواب  شهیفرار هم  لیدن  ی او را ترسو خطاب کنند، برا  هینبود اگر بق  مهم 
 بوده است.

 *** 

از    یچندساعت  نکهیبا وجود ا   یآنجلس شلوغ بود. حتقطار لس  یمرکز   ستگاهیا
صفگذشتیم  شبمهین از  بعد  دن  یطوالن  ی.  بل  لینوبت  تا  . رد یبگ  طیشد 
کجاست    یسفارش دهد؛ ول  نیبرود و آنال  شی روز پ  یطبق تکنولوژ  توانستیم

 هدرش   زهایچ  نی ا  یقدر پول نداشت که براآن  نترنت؟یتاپ و کجاست ا لپ
 بدهد. 

 :دیبود پرس حوصلهیب یکه زن  یمتصد

 مقصدتون؟  -

 باجه با تشر گفت:   یمتصد  دیجوابش که طول کش  شد؟یهم جواب م  دانمینم

 خانوم مقصدتون؟ -

 . واورالنزین -



 یداشت. هروقت از پدرش سراغ زن  اد یبه    اشیرا از خاطرات کودک  واورالنز ین
مالقات    واورالنز ین  ی»مادرت رو تو  دیشنیجمله م  کی  گرفتیبه اسم مادر را م 

 بغـلم و رفت.«  یاومدنت، گذاشتت تو ا یکردم. بعد از به دن

 شد. دهیکش  رونیباجه از خاطراتش ب یمتصد یصدا با

 سه عصر.  یکیو   ستگهی ساعت د  مین یک ی د؟یخوایرو م یقطار چه ساعت -

 جواب داد:  عیسر

 .گهی ساعت د  مین -

 اسمتون؟  -

 مورگان.  نیکاتر  -

 گفت:  زد یم بوردشیک  ی تق روتق کهیسر تکان داد و درحال زن

. ونتییکارت شناسا  -  لطفا 

اعصاب    ی رو  خواستیو با عجله مشغول گشتن شد. نم  دیرا جلو کش  اشکوله
 راه برود.  حوصلهیکارمند ب  نیا

بلند و قرمز زن آن را   یهاگذاشت. ناخن   شخوانیپ یرا رو  اشییشناسا کارت
 گفت:  کرد یچکش م  کهیبرداشتند و درحال

 د؟ یپردازیم ینقد -

 بله، چقدر؟ -



 گفت:  لیبه دن یبدون نگاه زن

و   - پذ یپیآ یپونصد دالر  م  ییرایکه شامل  دالر کوپهشهیهم  ده   ی . صد و 
 ساده.

 جواب داد:  درنگیب

- .  ساده لطفا 

رو  چند سبز  ناخن  شخوانیپ  یاسکناس  دوباره  برا  یهاگذاشت.    ی قرمز 
 یول  آمد؛ینم  اشرهیها اقدام کردند. رنگ براقش به پوست تبرداشتن اسکناس

 خودش نگه داشت. شی نظرش را پ لیدن

  شخوان یپ  یرو  یط یو بل  ییکارت شناسا  ،یدالرک ی  کیبعد از چند لحظه    زن
 گذاشت.

.  دیداشته باش  ی. سفر خوبواورالنزیتا توقف داره تا ن  نی. چندجدهیه  یسکو  -
 !یبعد

به   ز یبود. چرا که آن لحن ت  فهیآخر حرفش از سر وظ  یآن آرزو  لینظر دن  به
 بخواهد. لیدن  یرا برا یواقعا  سفر خوب آمدینظر نم

آنجلس شلوغ بود. قطار لس  ستگاهیرا برداشت و از سر راه کنار رفت. ا  طیبل
.  کرد   یاطراف را بررس یجی با گ کرد یاستفاده م نجا یبار بود از ا نیکه اول  لیدن

سمتش  توجه اش را جلب کرد. به  یمشک  فرمیونیدر    یپوستاهیمرد بلندقد و س
 رفت. 

 آقا؟ دیببخش -



قد  مرد  تفاوت  دن  ی لیخ  اشیبرگشت.  دن  ادیز  لیبا  و  تا    لیبود  مجبور شد 
 .رد یاز اندازه باال بگ شیسرش را ب

 بله؟ -

 . آمدیاز ته حلق درم ییخش داشت و گو یکم  شیصدا

 کجاست؟  جدهیه یسکو -

 را نشان داد.  یر یدستش را بلند کرد و مس مرد 

 قرمزرنگ جلوتره. یاون قسمت، از باجه -

 ممنون.  یلیخ -

نسبتا  خال  یاز کنارش گذشت. سکو  و ز  یهجده  قطار   اد یبود.  نماند.  منتظر 
که پشت سر   ییهاداخل شد و به تمام آدم  طشیو بعد از چک کردن بل  دیرس
 وسطش را نشان داد. انگشت  کرد،یم شانیرها

 *** 

دن  ادموند دن  یایدر  از  احتماال   و  بود  چشم گشوده  م   ایشب  . رفتیهم 
انسانخانواده جزء  برا  ییهااش  سوگند  نسل  یبودند که  به   اد یها  تا  کرده 

به دست    یاد یشب خدمت کنند و در عوض آن، قدرت، ثروت و اعتبار ز  یایدن
ا، آسان  یدن  نیا  بی و غر  بیموجودات عج  ی حال کار برا  نیآورده بودند. با ا

او، دو پسرعمو و   از کل خاندان وست،   یباق  شیاز دخترعموها  یکی نبود و 
 مانده بودند. 



 ی کاف  یو او به اندازه  گذشتیرا گم کرده بود م  لیکه دن  یروز تمام از زمان   دو
خوشش نخواهد   ر ی تأخ  نیاز ا  کین  دانستیمکرده بود.    ر یخبر دادن د   یبرا

تا    توانستینبود و اگر م  یدو روز هم کاف  نیا  ینداشت. حت  یاآمد؛ اما چاره
برادرزاده شدن  خبر گم  عمرش  خون  کلیما  ی آخر  البته  ن  یآشامو   کیکه 

 . شدینم امیحامل پ یاما افسوس که جز خودش کس برد؛یفرستاده بود را نم

بود  ی. ادموند تنها انسانستیهرچه باشد، اعدام ن کین هی تنب دانستیم البته
شجاع   قدر نیا  یانسان  چیه  داد،یداشت و اگر ادموند را از دست م  کیکه ن

 از استرسش نکاست! نیکار کند. البته ا  رحمیآشام بنبود تا با آن خون

  سیو کر  کیبود که تحت نظر ن  واورالنز ین  ن،یواورلیآشام نخون  ی اصل  محور 
که   یی. چرا که تا آنجاکیکه گفت تنها ن  شدیبهتر م  دی. البته شاشدیاداره م

چند سده بود که در تابوت به استراحت مشغول    سیادموند خبر داشت، کر
 بود.

م  یکس نوش  دانستیچه  دررفته  یفروشی دنیکه  پا  ابانیخ  یزوار    گاه ینهم، 
 هاست! آشامخون

 چیشدت کوچک بود و توجه هداخل شد. مغازه به   یبلند  یهابا قدم   ادموند
نم   یا یمشتر به خودش جلب  ر  کرد یرا  به هم  از  البته هدف  و    یختگ یکه 

هم  اشیفیکث رو  نی هم  به    یبود.  رفته  نم  ۱۲هم  هم  و کل    دیرسیمتر 
خاک    هاشهیش  نیاکثر ا  یبزرگ و کوچک پر بود. رو  یهاشهیاز ش  شیهاقفسه

انگار  بود.  رفتاننهنشسته  محل  که  خونگار  هزاران  کار وآمد  است.  آشام 
 .ستیواقعا عال   یسازدر صحنه کین ارانیدست



پ  قسمت در پشت  مرد ه  شخوان،یراست  و   یکلیدو  بودند. جوزف  نشسته 
و به طور خالصه، قاتالن خونسرد. نگاه هردو به   کار یرزم  یدوقلوها  کوب،یج

جوزف به شدت   یاشتند، موها بر تن د   اهیس  یماند. هر دو رکاب  رهیادموند خ
را پشت سرش    اشرهی ت  یبرعکس او، خرمن موها  قا  یدق  کوبیکوتاه بود. و ج

  دن یرو شده بود که بدون د دو موجود، روبه  ن یقدر با ابسته بود. ادموند آن
 تصورش کند.  توانستیم  یاسبآن دم

 !ریخبهوقت -

دو نفر   نیبردن مکالمه با ا  شیفرستاد، پ  یفحش  د،ینشن  یجواب  کدامچیه  از 
 فرستاد و ادامه داد:  رونیسخت بود. نفسش را ب شهیهم

 اومدم. کیمالقات با ن  یکه برا  دیدونیم -

 ها داد.و ترسناک آن  یخال یول ؛ی دنبال حرفش، نگاه به چشمان عسل به

تبلتش را برداشت. انگار که ادموند اصال    تیاهمیبلند شد و جوزف ب  کوبیج
 نزده باشد. یحرف

سپر کرده راه    نهیو س  دیکشیقدبلند موقع راه رفتن عضالتش را به رخ م  مرد 
را   یدنینوش  یهاشهیش  نیب  ی کرد و اهرم مخف  ی. چند قدم بلند طرفتیم

نبود، مگر    ینور  چیپله مشخص شد. ه کنار رفت و راه  یایخال  ی. قفسهدیکش
. ادموند شدیم  دهیاز نورش به داخل آن تونل تاب  یچراغ داخل مغازه که کم

ط   یلعنت  یپله  ۵۱  دیبا  دانست یم پا  ی را  به  تا  برسد. آشامخون  گاهیکند  ها 
 . کرد یم  ر یتعدادشان تغ ییگو  شمرد،یها را مناخودآگاه آن یهردفعه از رو 



 نجا یها چگونه است. بار خون در اآشامخون  نیسازوکار ا  دانستیهنوز نم  البته
آنجلس و  لس  واورالنز،ین  یهاآشامتمام خون  یگذرانقرار داشت، محل خوش

اما همه  یشهرها بود؛  تا در قصر خون زندگآن  یاطراف  بودند   ی ها موظف 
هزاران دفعه به    دموندا  نکهیلقب قصر بود. با ا  قیال  یکه به راست  یکنند. ملک
رفت همآن  اما  بود؛  کرده  معمار وآمد  دکوراس  یچنان  خون    ونیو  قصر 
 . کرد یاش مزدهشگفت

از    د،یدویها را مپله  با  یکرد. تقر  یها را طبلند پله  یهاراهرو شد و با قدم   وارد 
شده بودند   یطراح  یها جورمتنفر بود. پله  کیتار  یراهرو  نیدر ا  اد یماندن ز

که معماران    یلیاز دال  یکی!  نییبه پا  ای  رود یبه باال م  دانستیکه ادموند نم
 ن ییکه به پا  زد یبود. البته خودش حدس م  نیهم  کرد یم  ن یآشام را تحسخون

 یازیها هم که نآشامنبود و خون  دیاز نور خورش  یخبر  نیرزمی . داخل زروندیم
احتماال   چند  هر  نداشتند.  تنفس  تهوانسان  یبرا  به  باشند.   هی ها  داده  قرار 

د   یاهیتهو به  موفق  هنوز  ادموند  انتها  دنشیکه  بود.  در    ی نشده  راهرو 
لوگو  ی. روکشداشتقرار    یرنگاهیس و  خون    یابا قطره  شین  یچرم داشت 
 کرد و وارد شد.   نییرا باال و پا  رهیبود، دستگ زانیآو شیرو

را    ونشیداشت. دکوراس  یکیتارمهین  ی بزرگ بود و فضا  ی لیخیلیخون خ  بار 
وسا تشک  اهیس  لی اکثرا   قرمز  قرار تر گوشهچندبار کوچک  داد،یم  لی و  وکنار 

ها پر  آشامها و خونکر کننده بود و کل فضا را انسان  یقیموس  یداشتند. صدا
 کرده بودند.

 نیرفع ا  ی برا  یالهیها وسبودند و انسان  نجایا  یگذرانخوش  یبرا  هاآشامخون
آشام هزارساله بگردد. خون  کیآدم به دنبال ن  آن همه  نینبود تا ب   یازی. نازین



شاه  یرو خون  اشیتخت  و  انسان  هر  از  د باالتر  بود.   ی گریآشام  نشسته 
 ی صندل  یبسته رو  یهاچشم بلوند بلندش را به عقب شانه زده بود و با    یموها
ش قرار داشت.  یدار بزرگ، با مخمل قرمز براتاج  کف 

  میکرد. مستق  ر یادموند را با نگاهش غافلگ  ی قابل خواندن بود؛ ول  ر یغ  اش چهره
 مالقات داد.  یشد و با نگاهش اجازه رهیبه او خ

.  کرد یمعطلش م  ن یاز ا  شتر یب  دیسمت او رفت، نبابلند به   یهابا قدم   ادموند
و   کر یپآشام غولسه خون  رش،ینظیو قدرت ب  کین  یلهسابا وجود عمر هزار 

و    بیعج  یهاها را از عالمتساحره اطرافش را پر کرده بودند. ساحره  نیچند
ول  صیتشخ  شانی بازوها  یرو  بیغر جز    یداد؛   ها، آشامخوناز    ی کیخب 
مشغول محافظت بودند که   ی. جورشناختی را نم  نیمحافظ  یهیبق  ن،یمارت

 لرد نگاه کند!  نیبه ا اجازهیب یجرئت داشته باشد حت یانگار کس

ن  تر کینزد   با  یاهیثان  یاز حرکتش قلب ادموند برا  ستاد،یا  کی شدن ادموند 
درازش    ی بلند که متناسب با پاها  یهاتختش را ترک کرد و با قدم  کی. ندینتپ

دست    یبا اشاره  یول  دند؛یدنبالش جنب  به  نیآمد. محافظ  نییبودند از سکو پا
دنبالش   دیبا  دانستیرفت، ادموند م  یسمت اتاقمتوقف شدند. به   شانیهمه
 کند.

اتاق ساده  به او وارد شد.  آ   دستکیتخت و    کیبود،    یادنبال  و  . نهیمبل 
ه المپیاپنجره  چیبدون  م  یباال   ی.  روخون  د،یدرخشیسقف  مبل   یآشام 

به تن داشت که عضالتش    یارهیسبز ت  راهنیپا انداخت. پ  ینشست و پا رو 



م رخ  به  به    دی کشیرا  پارچه   یخوبو  شلوار  کفش  اهیس  یابا    یهاو 
 ست بود. اشخوردهواکس

 در رو ببند. -

. ادموند هم به  داشتیرا به اطاعت وام  یامحکم بود و هر شنونده   شیصدا
انگار نه. انگار دیسروصدا خواب  یست. بألفاصله صداطبع اطاعت کرد و در را ب

. سر خواندیم  یاکرکننده  یدر گاگا با صدا  نیقرار دادند و پشت ا  یکه در بار
 قرار گرفتند. ندادمو  یرو اشیو طوفان دهیبلند شد و چشمان کش کین

 تواند یشدن اوضاع م   م یانگار که در صورت وخ  ستاد، یجا کنار در اهمان  ادموند
 از در استفاده کند و جانش را نجات دهد. 

 در اصل هردوشون رو گم کردم.   م،یگمش کرد   -

 با وجود آرام بودن محکم بود. شیکه داشت، صدا  یترس برعکس

 دهد.  حیباال رفت. ادموند فرصت کرد تا توض کین یابرو  یتا کی

طور که خواسته  همون  قا  یجان بود و روز مال من. دق  یشب به عهده   فتیش  -
 لیرو تحو  فتمیقبل از طلوع آفتاب رفتم تا ش  شیدو روز پ  ی سرورم، وقت  دیبود 
 .ستیجان اونجا نبود و بعد از اون هم متوجه شدم دختره هم ن رمیبگ

 خبردار بشم؟ دیو...بعد از دو روز من با -

از صدا  ادموند ببرد، صدا  ی پ  شینتوانست  حالش    و  کنواختیکامال     ش یبه 
 بود. حالتیصورتش هم ب



 نداشت. یاجهیکنم؛ اما...اما نت  داشونیکردم پ   یمن...سع -

ن  پلک ب   عیبود، سر  شیروروبه  قا  یدق  کیکه زد  . نفسش حبس شد؛  صدایو 
آشام بابت به خودش افتخار کرد. خون  نی. از ادیعقب نپر  ییمثل ترسو  یول

 . گفت:ختندیبه هم ر شیکار موها  نیسرش را کج کرد و با ا

 ؟ یو حاال خبرش رو آورد   یم رو گم کرد آشام من و طعمهخون -

. درد در  دی کوب  وار یادموند را بلند کرد و مثل پر کاه به د  یدست به آسان   کی  با
پ ادموند  فقرات  لب   د؛یچیستون  رو  شیاهاما محکم  آخ  یرا  تا  فشرد   یهم 

ن سرد  دستان  نشود.  گلو  کیخارج  م  یبه  فشار  ادموند  و    آوردندیگرم 
  ردک  یسع  هودهیچنگ زد و ب  کیاز دهانش خارج شد. به دست ن  یخسخس
 ها را جدا کند. تا آن

 :دیآمدند و غر رون یب شیهاشیچنان او را باال نگه داشته بود، ن هم کین

 ؟ی موضوع رو حل کن نیا یتونیگفته تو بهتر از من م   یو ک -

 بلند از او دور شد.   ی هاافتاد، با قدم   نیزم  یو ادموند رو  دیرا عقب کش   دستش

  ؟ یو قطارا رو چک کرد   ییمایدوستاش، خطوط هواپ  یمحل کارش، خونه  -
 استفاده کرده؟  ش یاز کارت اعتبار یبار ک نیآخر

 جواب داد:  عیسر ادموند

 یو کارتا  دهیبه اسمش به ثبت نرس  یو پرواز   طیبل  چینداره. ه  یدوست  چیه  -
 .رفعالنیوقته غ  یلیخ شیاعتبار



 کل؟ یاون مرد، جاسوس ما -

 . گشتیجس؟ اون هم دنبالش م -

 باشه!  یبازاهیس دیشا -

 بود. خبر ینه، کامال  ب -

 گفت:  تیسمتش برگشت و با عصبانبه کین ستاد،یا

آب شده باشه و    تونهینم   ؟یآب خوردن گم کرد   یزن رو به راحت  هی  یعنی  -
 ! نی زم یرفته باشه تو

ادموند فرصت کند تا جواب دهد    نکهیهم فشرد و قبل از ا   یرا رو   شیهاچشم
 افزود:

 جان، از اون بگو. -

  ی وقت  ی خوب بود؛ ول  دادم، حالش کامال    لشیتحو  شهیرو مثل هم  فتیش  -
 .رمیباهاش بگ یتماس چیه گه یرفتم نبود و نتونستم د  ضیتعو یبرا

 گرفته؟ یروزا کجا پناه م یدونیم -

 تکان داد.   نیرا به طرف سرش

 نه!  -

 گفت:  رفتیسمت در م به  کهیدرحال

 منتظرم بمون.  -



گذاشت، ادموند وقت کرد به   رونیرا که ب  شیرفت. پا  رونیرا گشود و ب  در 
به گردنش   یکند. با وحشت دست  هیرا تخل  اشیدهد و فشار عصب  هیتک  وار ید 

. از  ماندیم  شیرو  کیانگشتان بلند ن  یکوفته بود و مطمئنا  جا  یکم  د،یکش
 آشام و کار با او متنفر بود. خون نیا

 *** 

بود،    یامسافرخانه  ِی غذاخور  داخل وداغان که  درب  مسافرخانه  کینشسته 
طبقه بود.  طبقه  دو  اتاق  یشامل  را  طبقه  یهادوم  و  را    ی مسافرخانه  اول 

چسب  . ظاهرش دلدادندیم   لیدر آن سمت سالن تشک  یو بار کوچک  یغذاخور
  نش یهفته تٔام  کیرا داشت و حدٔاقل    یخوانهم  نیشترینبود؛ اما با پولش ب 

 .نه ای شهر بماند نی در ا رد یبگ میکه تصم  ی. تا وقتکرد یم

قوط  دستش را کاو  یدور  اطراف  نگاهش  و  شد  حلقه  سودا  سالن   د،یخنک 
رو  یغذاخور و  بود  بعض  ز یم  ۱۲هم    یکوچک  آن  یداشت.  چهارنفره، از  ها 

 ی درست در خالف جهت  یارد یلیب  ز یم  عالوه  نفره بودند. بههم پنج_شش  یبعض
دن از  فارغ  و  بودند  پر کرده  زن  و  مرد  چند  را  دورش  بود.  نشسته    ا،یکه 

را که احتماال     ییوارهای. د دندیخندیو م  دندیکوبیرا بهم م  شانیهای دنینوش
بو  دیسف  یزمان غذا کل سالن را برداشته بود و    یبودند چرک پوشانده بود. 

  نی. البته ادادندیم   ل یکالم اراذل و اوباش تشک  کیرا در    شیهایتمام مشتر 
آن رفت    هایوشلوارنبود که کت   ییمسافرخانه جا برابه  آمد کنند،  آن    یو 

 چرک بود.  یادیها زدسته آدم



بر سر   یاسمشان را وقت  لی. دنیزوج خپل بودند، مارگارت و اد   کی  صاحبش
فر ا  دهیفهم  دندیکشیم  اد یهم  با  مشتر  نیبود،  با  برخورد   هایحال  خوب 

  ی گلگل  یهاو با وجود پول کم قبولش کرده بودند. مارگارت لباس  کردندیم
  یکانته است  ینکیداشت. صورت گوشت آلودش را ع  یو شکم بزرگ  دیپوشیم
الغر و کوتاه   یمرد  ی . بر عکس او، ادداد یداغ م  از یپ  یبو  شهیو هم  پوشاندیم

. زدندیدر تنش زار م  یول  کرد؛یم   استفاده  یگلگل  یهاراهنیقد بود. از همان پ
 بودند و غوز داشت. دیدست سف کی شیموها

فقط    نیا بود  را گشته  شهر  روز که  ا  جهینت  کیدو  بود،  شده   ن یحاصل 
  ی ستیبزرگ و تور  یشهر  واورالنز،یشهر است. ن  نیمکان ا  نیمسافرخانه بدتر

جادوگرها   یدرصدشان در محله  ۹۰که    بیو غر  بیعج  یهاستیبود. پر از تور
و    هاتردست. البته محله جادوگرها واقعا  جادوگر نداشت، پر بود از  گشتندیم
با کارتبا سرو وضع عجوزه  ییهارزنیپ م  شانیهاها که  اجرا  . کردندیحقه 

 را که جلب نکرده بودند! لیتوجه دن

بود، آن لحظه تحت    هوا انتخاب کرده  یو شلوغ را رو  بیو غر  بیشهر عج  نیا
امانیاحساساتش بود و حاال پش  ر یتأث نم  نجای.  اکثر مردم   شناخت،یرا اصال  
حال به   نی. با اگذاشتیسر به فلک م  هامتیداشتند و ق  یکم   یلهجه  یمحل

چنان  هم  یول  نبود؛داشت و اصال  حوصله سربر    انیدر آن جر  یزندگ  یب یطرز عج
  یسودا رو  ی خال  ینه؟ کالفه قوط  ای  کندیرا بند م   شیپا  واورالنز ین  دانستینم

 اش پرت کرد. شده یظرف خال

و    اشکوله برداشت  لحظه  ز یم  یرو  یدالرده    کیرا  اگر    ی گرید   یگذاشت، 
 .شدیخفه م ماندیم  نجایا



مختلف   یبا بوها  سهیخوب بود، مخصوصا  در مقا  یریبه طرز دلپذ  رونیب  یهوا
 م یمال نجایآنجلس، باد اگرم لس  یهاها و شبداخل مسافرخانه. برعکس روز 

موها و  باز  اهشیس  یبود  به  دستگرفتیم   یرا  ج  شی ها.  در    یهابیرا 
 .دیسرعت بخش شیهافرو برد و به قدم نشیج

ها افتادن آب  ابیتا از آس  توانستیدودل بود. م   نجاینماندن در ا  ا یماندن    یبرا
منتظرش بود و    یکه هم در آن شغل  ییبرگردد، جا  یابماند و بعد به ال  جانیا

ا  شناخت؛یآدم که م  نیج  کی  یعالوه. به  یهم سرپناه اگر    یحت  نجا؟یاما 
 .یاو نه خانه اشتد  یو نه کار دیکشیته م  یپولش به زود  ماندیم

به  یفروش ی دنینوش و  ظاهرش  توجه  یاختهی رهمکوچک  جلب کرد،  را  اش 
سال اگر  عمرا   و  بود  م  یسال کسبهافتضاح  قدم  و  گذاشتیداخلش  در   .

به داخل را گرفته بودند. اگر   دید  یجلو شیهاشهیچهارچوب آن زرد بود و ش
 ! هبست ایکه باز است   کرد یشک م دید یدر نم  ی»باز است« را رو یتابلو

احمقانه  یای دنینوش  دن یچش  یبرا  دلش اشتباه  رفت،  اگر    شدیم  یاضعف 
از آن    یکیاما پولش کفاف    ب؛یغر  یتنها بود و مسافر  لی. دنرفتیداخل م 
رد   ابانیزد و از خ  ا ی. دل به درداد یبود نم  دهیرا که در شهر د   یمجلل  یبارها
 شد.

  یدر مکث نکرد تا شجاعتش سلب نشود، در را هل داد و داخل شد. صدا  پشت
احتمال مدیبه گوش رس  یزنگ اذ   شیهادر گوش  ژ یژقیق  یصدا  داد ی.    تیرا 

 باز شد. ی و به آسان دیاش چرخپاشنه ینشد. در رو طور نیکند؛ اما ا



کوچک وجود   یداخل مغازه  ی شد. جو سرد   مانیداخلش پش  دنیمحض د   به
 داخلش بود.  کلیه یداشت و بدتر از ظاهرش وجود سه مرد قدبلند و قو

پ  ینفر  دو پشت  خ  ستاده یا  شخوانیکه  و   هیشب  یلیخی لیبودند  بودند  بهم 
نگاه   حالتیب  یابه تن داشتند و با چهره  یمشک  یاحتماال  برادر. هردو رکاب

. نفر سوم مرد قدبلند و  هایبه کابو  هیشب   یگر یکچل و د   با  ی تقر  یکی  کردند،یم
هر سه    ستادنی. حالت اکرد یرا نگاه م  لیباال رفته دن  ی بود که با ابرو  یتنومند
ها شده با ورودش مزاحم آن  لیبود که انگار مشغول صحبت بودند و دن  یجور

  کیلبان بار اش،ده ی کش  یبود و چشمان آب دهیپراست. صورت مرد بلوند، رنگ 
هوا کت   ن یافزوده بودند. در ا  یدگیپررنگ  نیکدرش به ا  یرنگ و موهاکم
در    لیگشاد. نفس دن  نیو ج  رهیت  یآب  راهنیپ  عالوه  به تن داشت، به  ی چرم
شانه   یجذاب بود، آن شکل هم که از باال  یبیحبس شد. مرد به طرز عج  نهیس

 بود. ر یگنفس یکاف  یبه اندازه  کرد ینگاه م لیبه دن

 بهم گفت: هیاز دو مرد شب یکی

 کمکتون کنم؟  تونمیم -

 بود. لی دن رهیاو هم متقابال  خ رد،ینگاه از مرد بلوند بگ توانستینم

 مرد دوباره تکرار کرد:  همان

 کمکتون کنم؟  تونمیم -

از    یکرد حواسش را جمع کند؛ ول   یاز مرد بلوند چشم گرفت و سع  یسخت  به
 . دییپایچشم هنوز مرد بلوند را م یگوشه



 . خواستمیم یدنینوش یبطر هی...یبطر  هیمن...من... -

 مرد جوابش را داد:  همان

 .میبندیم  میو مغازه رو دار  میتموم کرد  -

 آ...آها.  -

چه هستند   یپر برا  یبطر  همهنینگفت ا  یحواسش پرت بود که حت  قدر آن
 پس؟

بود و باعث شد دستپاچه  اشرهی! هنوز خی تبه مرد بلوند نگاه کرد، لعن دوباره
  ش یبرود؛ اما پاها  رونیشود. سلول به سلول مغزش التماس کردند و بچرخد و ب

 . گرفتندیفرمان نم

 برود.  رون یتا از در ب  دیموفق شد و با تمام توان و سرعت چرخ باألخره

 .نمیبیم  نجایا یدنینوش یبطر  هیاتفاقا  من  -

دوباره برگشت و به کائنات التماس    لی را گفت، دن  نیا  یبم و محکم   یصدا
 کرد صدا متعلق به مرد بلوند باشد. 

آمد. نگاهش را اصال  و    ل یسمت دن  برداشت و به  ی ایکنارش بطر  یقفسه  از 
 ابدا  جدا نکرد. 

  ی بدون فرمانش باال آمدند و دور بطر  ل یسمتش گرفت، دستان دنرا به   یبطر
 حلقه شدند. 

 د؟ یمسافر -



 کرد.   سیرا با زبان خ شلبان

 بله.  -

 زد. یرنگرا ول کرد و لبخند کم یگردن بطر   مرد 

 . دیخوش اومد واورالنز یبه ن -

 بپردازم؟ دی...بادی...بادیچقدر با ،یمرس  -

 خم کرد.  یرا کم سرش

 مادام. دیاوه! لطفا  مهمون من باش -

، م -  بپردازم. چقدر؟  تونمینه اصال 

 گفت:  یبا لبخند کج  مرد 

 . کنمیاصرار م -

به  قبول نفس  که  دن  ر یگشدت  اما  پول   لیبود؛  دهد  اجازه  تا  نبود  آماده 
حساب کند. احتماال  بعد از آن اتفاق   ر یگ مرد جذاب و نفس  کیرا    اشی دنینوش
 .افتاد ینم یخوب

 چقدر؟ -

 لب باز کرد.  شدیم دیکه داشت ناام  یفقط نگاهش کرد. زمان مرد 

 دالر.   زدهیس -



کردن    دای. پدیاش را جلو کشکنار در گذاشت و کوله  یصندل  یرا رو   ی بطر  لیدن
 ۱۰کرد. دو    شیداینگاه آن سه مرد پ  ر یسخت بود؛ اما باألخره ز  یکم  پولفیک

 طرفش گرفت.  و به دیکش  رونی ب یدالر

 به عقب نگاه کند گفت: نکهیرا از دستش گرفت و بدون ا پول

 جوزف هفت دالر بده.  -

را پشت گوش زد و خم   شیموها  لیدن  چرخاند؟یرا نم  اشیچشمان لعنت  چرا
 یهاتکان خورد و با قدم  شخوانیرا برداشت، جوزف از پشت پ  یشد و بطر
سمتش گرفت. مرد باز هم بدون  سمت مرد بلوند آمد و هفت دالر به بلند به  

اولش برگشت.    یبه سر جا   قطع کردن نگاهش هفت دالر را گرفت و جوزف
 آن مرد بلوند است. نجایکه انگار صاحب ا  کردندیرفتار م یجور

کم  کم  شیهانگاه  ن یبدود، ا  رونیو با تمام توان ب  رد یبود تا پول را بگ  منتظر 
 . ترساندندیرا م  لیداشتند دن

به    باألخره دندستش  سر  لیسمت  شد.  را اسکناس  گر ید  یگوشه   عیدراز  ها 
اما محکم نگهشان    د؛یها را کشها را رها نکرد. با تعجب پولگرفت؛ اما او آن

 داشته بود.

 !دیشهر جادو و راز خوش اومد واورالنز،ی...به نگمیباز هم م -

بلند مرد اسکناس  لیبدن دن  خوشامدش باألخره انگشتان  ها را رها  را لرزاند، 
 کردند. 

 .یمرس  -



 و مغازه را ترک کرد.  دیپا چرخ  یپاشنه یرودنبال تشکرش  به

 *** 

 گشت یموجود کوچک م  ن یدنبال ا  ایباور کند، دور دن  توانستی هنوز نم  کین
 خودش به تله افتاده بود.  یو موش با پا

. مگر فرار نکرده  کندیچه م  کیدر شهر ن  لز یاستا  لینداشت که دن  یاده یا  چیه
همه جا در    نیا  نیاتفاق باشد. که ب  کی تنها    ن،یباور کند ا  توانستیبود؟ نم

 کند.  دایخودش پ یاش را داخل مغازهبزرگ طعمه یایدن نیا

گوشش مانده   ر یبلند قلبش ز  یو صدا  اشی نیب  ر یهنوز ز  ل یخوب دن  یحهیرا
خوب    یلیرا خ  کیو ن  داد یم  لیدن جانی که خبر از ترس و ه  ی عیسر  تمیبود، ر

 را در گردن بلند او فرو ببرد. شیهاشیود تا نوسوسه کرده ب

 دستور داد.  کوبینگاه کردن، به جوزف و ج بدون

  دیتأک  کس،چ یزن با ه  نیا  دنیاز د   یو ابدا  کالم  دیمراقب باش  شهیمثل هم  -
 . دیزنینم  کسچیه کنمیم

زود    یلیخ  رشینظیب   دیخارج شد، با کمک د   لیرا هل داد و به دنبال دن  در 
  ک ی نداشت که ن  یادهیا  چیه  لز یاستا  لی کرد. دن  دایو کوچکش را پ  فیاندام نح

 است. دهید  شیبرا ییهاچه خواب

 *** 

کشانده بود، اکنون در   بیو غر  بیعج  ی را به آن مغازه   شیکه پا  یای دنینوش
. رفتیجادوگرها م   یبه سمت محله  یبلند  یهااش قرار داشت. با قدم کوله



ا ا  نیفعال  در  گم شدن    لی. دندی رسیجا به نظر ممحله بهتر از همه  نی شهر، 
  ی پردازالیخ  از بود تا ذهنش دست    یرا دوست داشت، فرصت  اشیشلوغ  انیم

 بردارد. 

کرد    یو سع  دیکش  یقیچشمانش ظاهر شد، نفس عم  یمرد بلوند جلو  دوباره
 دهیاو ند  یریگبه نفس  ید. در عمرش مر توانستینم  یفکر را کنار بزند؛ ول  نیا

گشاد و    نیکدام طراح است. چرا که ج  یدر گرو  اشییبایز  دانستیبود. نم
 در تن او... .  یول آمدند؛یپاره و ژاکت چرم اصال  بهم نم

  یی بایوصف ز  لیکه دن  ییهاهمان  ماند،یم  ونان ی  انیاز خدا  یک یبلوند مثل    مرد 
 خوانده بود. شیهاکتاب  یسطرها  انیرا بارها م رشانیگنفس

. آنچنان دلبرانه بود  زد یزنگ م  لیچنان در گوش دنبم و محکمش هم  یصدا
 که... . 

تصورات به فعال شدن    نیا  خواستیاصال  دلش نم  د،یکش  یگر ید  قیعم  نفس
 منجر شود. شیهاهورمون

را   اشیو هندزفر  لیو موبا  دیاش را جلو کشکوله  ابانیراه رفتن کنار خ  نیح
 لیو هر چه را که دن  زد یشده به او چشمک م  دهیتازه خر  یآورد. بطر  رونیب

 . آورد یم  ادشیداشت دوباره به  اشیدر فراموش یسع

را باز کرد. از   لشیگذاشت و قفل موبا  شیهارا داخل گوش  دشیسف  یهندزفر
 ش یهاسرعت قدمکرد و به  یاز شان مندز پل  یآهنگ  ش،یهاآهنگ   ستیل  نیب

 افزود.



«You’ve got a hold of me 

 ی چنگت گرفت یمن رو تو تو

Don’t even know your power 

 .«یدونیقدرتت رو نم نی خودت هم ا یحت

به شدت شلوغ   یاصل  ابان یشد. خ  یاصل  ابان یگذشت و وارد خ  ابانیخ  چیپ  از 
راه    یرا برا  ابانیخ  یگوشه .  دادندیم  راژ ی در آن و  یبا سرخوش  هانیبود و ماش

 را تا پل ادامه داد. رشیرفتن انتخاب کرد و مس

«I stand a hundred feet 

 محکم هستم   یلیمعموال  خ من

But I fall when I’m around you 

 شم یکنارتم شل م  یوقت  یول

Show me an open door 

 راه باز نشون بده  هیمن  به

Then you go and slam it on me 

 چاره نشون بده( هیبرو و باهام بهم بزن )قبل از بهم زدن بهم  بعد

I can’t take anymore 

 تحمل کنم.«  تونمینم گهید 



 زمزمه کرد:  ییسن و سال کانادا کم  یبا خواننده  همراه

- «I’m saying baby 

 گم یدارم م زمیعز

Please have mercy on me 

 م کنمن رح به

Take it easy on my heart 

 .«اریقلبم فشار ن به

 تمام قلبش زمزمه کرد:  با

- «Even though you don’t mean to hurt me 

 ستیزدن به من ن بیاگه هدفت آس یحت

You keep tearing me apart 

 .« کنهیمدام داغونم م یجورنیهم

دور    اد یجادوگرها ز  یرا کامال  منحرف کرد، خوشبختانه محله  لیفکر دن  آهنگ
 . دیِترک آهنگ رس نینبود. بعد از سوم

بود    واورالنز یدر اواسط شهر ن  یبه شدت بزرگ  جادوگرها شامل محوطه  محله
 پر کرده بودند.  هاستیها، جادوگرنماها، دزدها و تورکه سرتاسر آن را تردست



وجود   هالمیخدا! مگر جادو جز در ف  یبود، محض رضا   لی حدس دن  نیا  البته
 داشت؟!

  ی زها یدور م  یاد یز  یهاشد. آدم  تیزد و وارد جمع   یبه شلوغ  ی لبخند  لیدن
  ی و جواهرات  بیغر  بیعج  ییهابا لباس  ییهامختلف جمع شده بودند و زن

هم با   ی و بعض  کردندیم  ی نیکف ب  یمشغول فال گرفتن بودند. بعض  تر بیعج
آ   یشکل   دیمروار  یگو مثال   م  نده یکه  نشان  اخاذ   داد یرا  مردم    ز ا  یمشغول 

 لوح بودند.ساده

بود کامال     دهید   هالمیکه در ف  هانیبه ا  هیرا شب  ییهاسکانس  توانستیم  لیدن
ساده چقدر  مردم  مجسم کند.  ذهنش  پادر  همعچنان  بودند که    ن یا  یلوح 

که    زد یچنان تعجب پر م  هاستیاز تور  یدر چهره بعض  نشستند، یم  ادان ی  ش
 .نندیبیانگار واقعا  جادو را م

  یهایکوببرهنه و خال  تنهمیبا ن  یزد و نگاهش را چرخاند، مرد   یشخندین
شبا    ب،یغر  بیعج م  یکار  نیریآتش  رو کرد یاجرا    ی چوب  یاهیچهارپا  ی. 
داشت و در دست   رنگیب  یعیپر از ما  یاشهیدست ش  کی بود، در    ستادهیا
 که سرش آتش گرفته بود.   یالهیم  گر،ید 

  ت یهم به دنبال جمع  لیداد، دن  رونی اژدها آتش ب  کیمثل    یبا غرش   یوقت
م   شیبرا زد.  ا  دانستیدست  تمام  ما  یکارنیریش  نیکه  آن    رنگیب  عیبه 
 کار مرد هم جالب بود.  ی. احمق نبود؛ ولگردد یبرم



هم راهش را    لیدن  تیآمد و با متفرق شدن جمع  نییپا  هی چهارپا  یاز رو  مرد 
سراند و    نشیج  بیرا داخل ج  لشیو موبا  یکج کرد، هندزفر  یگریسمت د به  

 به گشت زدن ادامه داد. 

  ی میعظ  یبا عالقه  هاست یشلوغ بود. تور  روز ید   یمحله به اندازه   نیهم ا  امروز 
آماده بود تا   گر ید   ی ادسته  رفت،یو هر دسته که م  آوردندیم  ورشی  نجایبه ا
 . رد یرا بگ شیجا

دادزن    یتعداد   فروختند،یم  ییبه حساب جادو  لِ یوسا  یاد یز  یهافروشدست
  ِی واقع  یبر پا بود. به معن  یمیعظ  یاهویبودند و القصه که ه  یابیمشغول بازار
 داشت.  انیجر یکلمه زندگ

جا کرد و با  اش جابهشانه  یرو   یاش را کمتوقف کرد، کوله  یا دکه  یروروبه
پوست    اهیس  یشد. فروشنده زن  رهیخ  ز یم  یجور واجور رو   ل یبه وسا  یشگفت

  یی اش را با دستمال طالبادکرده  یفرفر  ی. موهادیرسیبود که مهربان به نظر م
و چشمان    آمدیم  شم به چ  یارهیلبان بزرگش رژ لب ت  یبسته بود. رو  ییبایز

 کرده بودند.  شیبایدرخشانش ز  یعسل

 طلسم شانس؟   ای  ی خوایضد  طلسم م  زم؟یکمکت کنم عز  تونم یم  یچه جور  -

 سرعت افزود:زد و به لبخند

! از  یکن  نیدشمنات رو نفر  نکهیا  یاهم دارم، نعل اسب بر   یچشم باباقور  -
بند رو بنداز و از هفت سال  گردن  نیا  ؟یشکسته چ  نهیآ   ؟ی ترس یم  اهیس  گربه
 کن.  یریجلوگ یبدبخت



  ی و سع  زد یسمتش گرفت. تندتند حرف م   به  یبیغر  بیبا ظاهر عج  بندگردن
 را رد کرد.  شنهادشینداشت با لبخند پ دیکه قصد خر  لیدر فروش داشت، دن

 .خوامینم یخاص ز ینه ممنون، چ -

دکه گرداند؛ اما    لهی از م  زانیآو  یو چوب  بیعج  یهاماسک  ینگاهش را رو  و
 زن مصرانه ادامه داد:

 ی تو  رسهینظر م  . بهیکنیم  کار یچ  ندهیبگم در آ   تونمیم  رم؟یبرات فال بگ  -
 انتخاب کمک کنم.  یبهت تو تونمی. م یدودل  یمیتصم

 .امدیهمه سماجت خوشش ن نیصورتش نشاند، از ا یرو یرنگاخم کم لیدن

 ندارم. ی. فقط به فال اعتقادینه مرس -

بود   دهیترک کند. هنوز کامل نچرخ  یگریبرداشت تا دکه را به مقصد د   یقدم
 را گرفتند.  لیپوست جلو آمدند و دستان دن اهیکه دستان بزرگ زن س

پ  یکار   تونمیم  - اعتقاد  هم   ؛ یکن  دایکنم  باز  فالم  از گرفتن  بعد  اگه  اما 
 پولش رو نده. خوبه؟  ،ینخواست

م  هرجور  دن  یزیچ  خواستیبود  مستأصل    دیکش  ینفس  لیغالب کند.  و 
 موافقت کرد. 

 باشه. -

 زن نقش بست. یالبان قلوه یرو تیاز رضا یلبخند

. نیبش نجایا ایب -  لطفا 



دسته    ک یآن    ی بود که رو  ی ایگرد چوب  ز یاشاره کرد، پشت م  یایصندل  به
چند قدم برداشت و نشست، زن    لیقرار داشتند. دن  بیو غر  بیعج  یهاکارت

 قرار گرفت. شیروروبه هیهم بعد از چند ثان

 گفت:  دیچیم  ز یم یها را روکارت  کهیدرحال

 .یدودل   یریگمیبگم که در تصم تونمیم -

. کرد یحرف را تکرار م  نینشست، بار دوم بود که ا ل یدن یابروها  ان یم  یاخم
 : دیمشکوکانه پرس

 ؟ یدونیاز کجا م  -

 زد.  ی جلب توجه او لبخند یبرا  زن

 . دونمیفقط م -

 اشاره کرد.  ز یم به

کارت   ،یریبگ  میتصم  کنهیتا کارت انتخاب کن. کارت اول بهت کمک مسه  -
 است و کارت سوم... .  هیتوص کیدوم 

که با   لیدن  یبه چشمان خاکستر  ینگاه  شتر یب  ر یتأث  یمکث کرد و برا  یکم
 شده بودند انداخت و ادامه داد:  ز یر یشکاک

 !ی باش یدنبال چ دیبا گهیبهت م -



کنار هم را   قا  یسه کارت دق  حوصلهیبه فال گرفتن نداشت ب  ی که اعتقاد   لیدن
به  یاز جلو و  برداشت  م   خودش  دلش  زن گرفت.  هر چه    خواستیسمت 
 را ترک کند. ز یم نیزودتر ا

به نظر    شانیپر  یداخل دستش انداخت. کم   یهابه کارت  ی فروش نگاه  دست
کرد    شانیجابهکند مرتبا  جا  فیرد   لیدن  یها را جلوآن  نکهیقبل از ا  د،یرسیم

شدن بود، مگر    ز یرو به لبر  لیدن  داد. صبر   گر یبه کارت د   یو نگاهش را از کارت 
چه بود؟ باألخره    یبرا   هایباز   نیچقدر کار داشت؟ ا  یشگی هم  ی هاتکرار حرف

گذاشت.    ز یم  یاش را آشکارا رها کرد و کارت اول را روزن نفس حبس شده
 ی را نداشت و اخم  هیاول  جانیکه اصال  ه  یمشغول معامله بود. با لحن  یمرد 

 بلندش خط انداخته بودگفت: یشانیپ یکه رو

 انتخابه. نیبمون، برات بهتر نجایا -

لباس  ه یشب  ییکارت ردا  یماند، مرد رو   رهی به کارت خ  لیدن   ان یروم  یهابه 
 ی گریباالتر از د   شیپا  کینشسته بود و    هیچهارپا  یباستان بر تن داشت. رو

بود و گو  هیچهارپا  یرو به جلو خم شده    ی ا همشغول شمردن سکه  ییبود. 
جلو  یسهیداخل ک بود.  دستش  بساط  یدر  ش  یاو  بطر  هاشهیاز   ی هایو 

بودند    دهیلباس پوش  یرنگارنگ پهن بود، چند مرد و زن که به همان سبک روم
در دست داشتند، از   شهیها شبودند و دو نفر از مرد   ستادهیبساط ا  یهم جلو

 .رود یبه کار م یجادوگر ی که انگار برا  ییهاشهیآن دست ش

م  لیدن از کجا    ی به دودل  یمعامله چه ربط  داند؟یمتفکرانه فکر کرد که زن 
 داشت؟  لیدن



  ر یپوش بود، لباسش از جنس حر  اهیزن س  کیگذاشت.    ز یم  یدوم را رو  کارت
بزرگ بود. انگار که دامن لباس از جنس شعله باشد.    یهاو به دور آن شعله

 بود. کی تار و اهیس یهم جنگل نهیتم پشت زم

 شدند.  دهیاز توان که ازت دزد  یاونا بخش  ر،یبگ  یرو جد اهاتیرو -

نگاه    ل یتر شده بود و اصال  به دناخمش پررنگ  شد، یوار تکرار مزن ربات  یصدا
ها  . مگر قرار نبود فالچرخاندیها مزن و کارت  نینگاهش را ب  لی. دنکرد ینم

 یهنوز دو جواب قبل  ند؟یبیم  ایرو  لیکه دن  دانستیچرت باشند؟ زن از کجا م
 گذاشت.  ز یم یسوم را رو ارتک  اشرهیرا درک نکرده بود که زن با دستان ت

. شدیختم م یابه مخروبه یسرسبز و سمت یبه جنگل یبود، سمت یدوراه کی
 ادامه داد:  ین به سردنبود. ز ر یدر تصو  یگرید  ز یچ چیه

م  یک ی.  یدار  یبزرگ  یدوراه  - ختم  سعادتت  د   شهیبه  تباه  ی گریو    یبه 
  یرو  یاد یز  تیجامعه رو. مسئول  کیالبته نه فقط تو رو، بلکه    کشونتت،یم

 دوشته!

 .ستاد ی و ا دیقاپ ز یم یها را به سرعت از رودنبال حرفش، کارت به

 برو! -

  کردینگاه نم  لیگذاشت. اصال  به دن  ز یم   یرو  اهیس  یرا مرتب داخل جعبه  هاآن
 همراه بودند.  یملموس شیو حرکاتش با تشو

از جا    کرد،یزن را درک نم  کرده  ر یفال بود و هم رفتار تغ  که هم شوکه  لیدن
 :دیپرس عیدستان داغ زن نشستند. سر  یاش رو کرده  خیو دستان  دیپر



  ی داد   لمیرو که تحو  ییو پرتاچرت    نی ا  ؟ یدونستیاز کجا م...صبر کن.  یه  -
 ؟ یدونستیاز کجا م 

خشونت کش  زن با  را  هم  دیدستش  دنو  به  نگاه کردن  از  اجتناب   لیچنان 
 . کرد یم

 فقط برو! -

را باال   شیصورت زن صدا  ی. تودیفهمیم  دیرا گرفت، با  شیو بازو  دیجنب  لیدن
 برد. 

نه؟   ایبمونم    نجایا   خوامیم  دونمیکه نم  یدونست ی! از کجا میبهم بگ  دیبا  -
 ؟ یدونیاز کجا م اهایرو یدرباره 

 اضافه کرد.  یعصبان

 ان؟یو پرت دربچرت  ستیکارتا مگر قرار ن  نیا -

 داد.  لیدن شان یپر و باألخره نگاهش را به چهره دی را کش شیبازو زن

 .لزیاستا لیدن  دونم،یم  زا یچ یلیمن خ -

از کدام   گر یبزند. اسمش را د   خی  لیآرام و شمرده بود؛ اما باعث شد دن  شیصدا
زن برداشت و کنار بدنش   یبازو   یزده از رودستش بهت  ؟دانستیم   یگور

 افتاد.

را دور زد و    ز یم  یبلند   یهابا قدم   یعصبان  لیپشت بساطش برگشت، دن  زن
 قرار گرفت. شیروبهرو



 ؟ یا گهید  یجاسوس لعنت هیتو هم... -

 : دیکش  اد یو فر دیکوب  زشیم  یمشت رو با

 .رونی ب  میتو رو هم استخدام کرده؟ برو بهش بگو گم شه از زندگ  ی لعنت  کلیما  -

 شد.  شتر یب لیسرد که شک دنقدر خونآن کرد،ینگاهش م حالتیب زن

 زد و بلندتر داد زد:  ز یبه م یلگد

 برو بهش بگو گم شه. ؟یدیفهم -

با  از  زن گذشت،  بساط  ا  دیکنار  م  نیاز  هم  محلهرفتیشهر  جادوگرها    ی. 
 اش شود. نبود که خانه ییجا واورالنز یجوابش را داده بود. ن

 *** 

  شیهاافتاد. نفس  اش یصندل  ی رو  زایدور شد؛ ل  یعصبان  ل،ی دن  نکهیمحض ا  به
به صورت    ی . دستدیلرزیمو ترس    جانی منقطع شده بودند. تمام بدنش از ه

 .دیاش کشعرق کرده

ب  چند بود؟  ه  شتر یوقت گذشته  چندسال که  از    ی الهام  چیاز  بعد  و  نداشت 
خبر   ک یهر چه زودتر به ن  دیکرده بود، با  افتیدر  یزن الهام  نیها توسط امدت

 خوب نبود، اصال  و ابدا  خوب نبود. واورالنز ین یبرا لز یاستا ل ی. حضور دنداد یم

رو   ستادنیا م  یلرزانش کم  یپاها  یدوباره  از  بود،  و   ز یسخت  کمک گرفت 
 شلوغ بازار آسان نبود! نیدر ا فشیکردن ک  دای. پدینگاهش اطراف را کاو



  دایپ  ز یم  ر یکرد تا باألخره ز  روروی اش را زلرزان تمام اطراف غرفه  یهمان پاها   با
تر از کل بدنش، از لرزان  یو با دستان  دی کش  رونیرا ب  اشیاهدکم  لیشد. موبا
انداخت   یصندل  یکرد. دوباره خودش را رو   دایرا پ   ایتماس سوف  ستیداخل ل

 .تتماس نشس یووال به انتظار برقرار و با هول

 مامان، سر کارم! -

 بود. ایسوف یحوصلهیمعترض و ب  یصدا

 کنم.   فی تعر یزیبرات چ دی با ایب ا،ی...بایسوف -

 غر زد: تر حوصله یب ایسوف

ن  تونمینم  - لرد  م یکل کیمامان!  بهم سپرده.  ب  یدونیکار    ی داریکه جشن 
 . کهینزد 

 کرد متقاعد کننده باشد.   یسع

 باشه؟  م،یزنیخونه و حرف م گردمیطلوع آفتاب برم -

 زد: اد یفر با  یشد و تقر  یعصبان ایسوف ینشناس تیاز موقع زایل

 خدا حرف گوش کن! بهم الهام شده. یمحض رضا  ایسوف -

 خودش خشک شود. یسر جا ایبود تا سوف یالهام کاف یکلمه

 . امیاالن م -

  ن ییرا پا  لشیلرزان، موبا  یبا دستان  زایطرف خط ل  ن یتماس را قطع کرد، ا  و
ها الهام بودند. از  مثل قبل نبودند؛ اما باألخره بعد از مدت  شیهاآورد. الهام



دوباره   ی جرقه  یانرژ  نیهم  دی. شاکرد یحس م   یب یعج  ی زن انرژ  ن یطرف ا
 بازگشت استعدادش شده بودند.  یبرا

نکش  ادیز  ایسوف  دنیرس غرفه  د،یطول  همان  در  را    اش یشگیهم  مادرش 
 قا  ینشسته است و عم  ز یپشت م  زایل  که  دیکرد. از دور د   دایپ   شانیسردرگم و پر
 در فکر است. 

 به غرفه صدا زد: دهینگران جلو رفت و نرس ایسوف

 مامان؟ مامان؟  -

 ایسوف  یو رو  دندی در کاسه چرخ  زایدوزانو نشست. چشمان ل  شیپاها  یجلو
  اشره یبه خودش نبود، هر چند که پوست ت هیثابت شدند. دخترکش اصال  شب

 به... .  هی شب شتر یبه ارث برده بود، ب شیرا کماب

 حالت خوبه؟ -

بطالن کش  ی رو  ایسوف  سٔوال ول   د،یافکارش خط  بله؛  بود؟  از   یحالش خوب 
 . دیلرزیم  جانیه

 ا یو سوف کرد ینم افتیدر یالهام چیه زا یها بود لمادرش شده بود. سال نگران
 است.  ختهیبهم ر قدر نیاست که او را ا ینداشت که چه الهام یاده یا چیه

بدن    شانینشست. از سرما  ایدستان سوف  ی لرزان مادرش باال آمد و رو  دست
 لرز کرد.  ایگرم سوف

لرد...بگ  دی ...بادی ...بادیبا  - زنیبه  بگو...بگو  برا  جاستن یا  ی.   یکه...که 
 مون خطرناکه! جامعه



 دست او گذاشت و فشرد.  یکرد ماردش را آرام کند، دست خودش را رو  یسع

 !ی کرد   خی . اول تو آروم باش، گمیباشه، بهش م -

 ادامه داد:  تیاهمیب زایل

دن  - الزهیاستا  الیاسمش...اسمش  به  تازه  د   نی.  بگو  اومده.  که   دمیشهر 
 .کشونهیزن رو به سمت هم م ن یسرنوشت، لرد و ا

 التماس کرد:  یشانیو با پر را تکان داد  ایسوف

 !یبهش بگ دیبا -

 اطالعات گفت: نیاز ا جیگ  ایسوف

 رو به لرد بگو.  ز یقصر خون، خودت همه چ  برمتیمامان...م -

 تا بلند شود؛ اما او با وحشت واکنش نشان داد.  دیرا کش  زا یو دست ل ستاد یا

 خودت برو! ام،ینه...نه...من نم -

 نشست. ش یدو پا  یکالفه دستش را رها کرد و رو   ایسوف

 مه یونکه اون از حرف نصف  یدون ی! میدید   یچ  یکامل بهم بگ  دیباشه؛ اما با  -
 .اد یخوشش نم

 اشاره کرد. یگفت و به صندل  یاباشه زایل

 تا بگم. نیبش -



م  توانستینم  ایسوف خوب  اما  درک کند؛  را  مادرش  آنچه    دانستیحال 
خاطر  بزرگ بود؛ اما به    یا ساحره  یزمان  زای. لستین  تیجز واقع  یزیچ  دیگویم

آن دورگه    دانستی نم  ایشب ترد شده بود. سوف   یدورگه از جامعه  کیعشق به  
. هرکه بود، باعث شده بود کرد یباره صحبت نم  نیکه بوده! مادرش هرگز در ا

 کوچک آواره.  یایرانده شود و همراه سوف رونیب زایل یبه بزرگ یاساحره که

 کیتنگ و بار  یهاکوچه  انیدر م  اینبود و سوف  یدیام  چیکه ه  یزمان  درست
  ده،یپر  با آن قد بلند، پوست رنگ   کیشد. ن  دایقهرمانش پ  کرد، یم  هیلندن گر
ها گذاشت،  آن  یا یدر دل شب پا به دن  اش،یبلوند و چشمان طوفان  یموها
به   واورالنز یساله را از دست اراذل نجات داد و به هردو پناه. در ن۱۴  یایسوف
هوآن و  خانه  رسوا  زایل  یی. گودیبخش  دیجد  یت یها  ن  ییهرگز  بار    اوردهیبه 

 را به دست آورد.  ایو قلب سوف زایل یباشد. در عوض هم، وفادار

نداشت    یالهام  چیها بود ه. سالابدیتا مادرش آرامشش را باز  دیطول کش  یکم
 شده بود.  زدهجانیها هو بعد از مدت

 مامان؟  -

دست   ایشهر سوف  نیلب باز کند. در ا  زایباعث شد تا ل  ایمعترض سوف  یصدا
 راست لرد بود و وقتش حکم طال داشت.

 داد و لبانش را تر کرد.  ایبه سوف نگاه

اما...تا   رم؛ی و پول خواستم فالش رو بگ  ی سرگرم   ی م. برا.غرفهاومد به..  یزن  هی  -
 دستش رو گرفتم...اسمش بهم الهام شد.



 را در دست گرفت و ادامه داد:  ایدست سوف زدهجانیه

به فال و   یلی...الهاما خیدونیم  - وقت بود قطع شده بودند. اون هم اصال  
ا برگردند. براش فال گرفتم،  هاعتقاد نداشت؛ اما باعث شده بود الهام  ی جادوگر

 . اومدیدنبالش م  دیالهام جد  ه ی  داد،یکه به دستم م   یبه زور و اجبار. هر کارت

 :دیپرس یو نگران  یبه جلو خم شد و با کنجکاو ایسوف

 بودن؟  یاونا چ -

 . ارهیشب م و مرج رو به جامعهزن هرج  نیکه ا  دمی...د دمید  -

 اش را رو کرد. زل زد و برگ برنده ایچشمان سوف به

 .ستادهیا کیو کنار اون ن کنهیرو عوض م میبهش باور دار یزن هرچ نیا -

 *** 

 یا زن جادوگر لحظه  یهااما حرف  گذشت؛یعصر م  بیاز اتفاق عج  یچندساعت
  یرا بر جا  ی. خواب را از چشمانش ربوده بودند و خستگکردندینم  شیرها

 .دیراستش چرخ یر هزارم به پهلوبا یگذاشته بودند. برا

  رستان یدر دب  یسراغشان برود، حت  ینبودند که زمان دودل   یزیهرگز چ  هافال
. هرگز اعتقاد  دیکشیکنار م  شهیهم  لی هم که عشق دخترها گرفتن فال بود، دن

تمام افکارش را پوشانده بودند و   شانیو معن   ینداشت؛ اما حاال سه کارت لعنت
  یدر سرش تکرار م  دامم  شیاهایکارت دوم و رو  یزن جادوگر درباره   یجمله
 شد.



  ۳۲۰که گرفته بود سقف    یطبق آمار  د،ی به پشت خواب  بار نی غلت زد و ا  دوباره
 آنجلس. از سقف آپارتمانش در لس شتر یترک داشت. ب

اگر    یرو  عیسر نشست.  لعنت  کیتخت  م  شمردیم  گر ی د   یترک    آورد، یباال 
  و حوصله  حال  یخشک بود؛ ول  شیو بلند شد. گلو  دیش کشبه گردن  یدست
کرا  نییپا اتاق  نداشت!  را  افتضاح  اشیاهیرفتن  به  و  ا  یکوچک    ن یکل 

کمد   کیو    یمیقد  ی ایصندل  ،یفلز  یرا تنها تخت  لشیمسافرخانه بود. کل وسا
تشک اتاق  کنج  در  پنجره  دادند؛یم   لیکوچک  سادگ  اما  به    اش یبزرگش 

 را بپوشاند.  وار یکل د   با  یقدر بود که تقرآن اشی. بزرگ دیچربیم

و   ندیآن بنش  یرو  توانستیم   لیقرار داشت و دن  رشیکه ز  ییسکو  عالوه  به
زده است و گرد و  از مهتاب لذت ببرد، اصال  هم مهم نبود که فلز قابش زنگ

 خاک دارد. 

خنک  رهیدستگ باد  بازش کرد،  و  نوازش ک  یرا چرخاند  را  بصورتش  و    نیرد 
پر  اهیس  یموها و  آن  دیچیپ  شانشیباز  سمفونو  با  رقص  به  را  وا    اشیها 

 ک یتنگ و بار  یابانیرا از نظر گذراند. خ  ابانیپنجره نشست و خ  یداشت. لبه
 ساده. ی اد یلوکس، ز واورالنز یبود و نسبت به ن

کند، همان که   دایرا پ  ابانیخ  نییپا  فی کث  یبگردد تا آن مغازه  اد ینبود ز  الزم
که از    یای دنیرا در آن مالقات کرده بود و نوش  اشیمرد زندگ  نیرتریگنفس

 اش قرار داشت. بود هنوز داخل کوله دهیآنجا خر

بس ناجور    یاشد، هر سه لوکس و وصله  شان یدایپ  ابانیخ  ی از باال  نیماش  سه
خاطر نور کم   آمدند، به  رون یچهار نفر ب  ن یبودند. از هر ماش  ابان یخ  ن یا  یبرا



زدن بود که    د یدهد. مشغول د   صیرا تشخ  تشان یجنس  توانست ینم  ابانیخ
 . دنددر مقابل چشمان متعجبش هر دوازده نفر وارد همان مغازه ش

کند و دست راستش    دایپ  یبهتر  دیخم شد تا د   رونیچشمان گرد شده به ب  با
 نکه یاز ا  ر یکند. غ  یر یجلوگ  اشیپنجره چنگ زد تا از سقوط احتمال  یبه لبه

ها داخل جا  آن  یشک داشت که همه  آمد،یظاهرشان اصال  به آن مغازه نم
 کدام نبود!  چیاز ه یشوند؛ اما چند لحظه بعد اثر

بار هزارم ابعاد آنجا را تصور کرد و    یاز مغازه چشم بردارد، برا   توانستینم
منطق  یسع روش  هزار  به  به   یهمه  یکرد  را  نفر  فروشنده،    یعالوه  دوازده 

 !شدینم یداخل آن بگنجاند؛ ول

  ی بد  یاز بغل گوشش رد شد و با صدا  یزیقرن بود که چ  یحل معادله  وسط
و تعادلش را از دست    دیاز جا پر  یبه طور مضحک  لیداخل اتاقش افتاد. دن

موقع به    بود که با سر به کف اتاق سقوط کند؛ اما خوشبختانه به  کیداد، نزد 
 و هوا خودش را نگه داشت.  نیزم انیم یپنجره چنگ زد و با حالت مضحک

پنجره را رها کرد    و گوشه  ستادیصاف ا  فتدیب  ستیمطمئن شد که قرار ن  یوقت
 کند.  ییتا مزاحم را شناسا دیو چرخ

 مقدس! می اوه مر -

م  ذکر  از  جمع    ان یمقدس  با صورت  و  شد  خارج  تا  لبانش  رفت  عقب  شده 
 کند.  جاد ی ا نیزم یخودش و آن جسم رو نیفاصله را ب  نیشتریب



 افتاده بود. از ظاهر پرنده   یاهیاتاق کالغ س  رفتهو رو  و رنگ    یمیچوب قد  یرو
  ل، یخوب دن  یلیآخر از شانس خ  یکامال  معلوم بود که مرده و لحظه  چارهیب

 داخل اتاقش سقوط کرده است. 

 کند که با آن کالغ بخت  دایپ  یالهیداخل اتاق چشم گرداند تا وس  یزاریب  با
 توجهش را جلب نکرد.  ی به درد بخور ز یچ چیاما ه ندازد؛یب رونیبرگشته را ب

 یهاکند. نسبت به کالغ  یرا بررس  تشیچند قدم جلو رفت تا وضع  یکنجکاو  با
کف اتاق    یاد یبود؛ اما خون ز  یداشت و بال چپش خون  یتر بزرگ  ی جثه  گر ید 
کالغ  ختهینر بدشانس  اهیس  دستکی  یبود.  مرده.  ظاهرا   کنتور   یو  که 
 ! انداختینم

نبود. کالغ ظاهرا    یبرداشت و رو  یگرید   قدم اما چندان جلو  دوپا نشست؛ 
باالتر   ی کم  یافتاده بود. سر و منقارش از حالت عاد   لیتخت دن  کیمرده، نزد 

 کالغ زنده  کیدعا کرد که مرده باشد. چرا که    انیبودند، به درگاه تمام خدا
 .خواستینم اشیاهیداخل اتاق کرا یزخم

بود! زنده   ی و چند قدم به عقب تلو خورد، عال  دیپرنده از جا پر  ی تکان ناگهان  با
 کند.  لی را تکم لیدن ر ینظیمانده بود که شب ب

گارد گرفت. دستانش را باال آورد،    زهیغر  ی از رو  ل یدوباره تکان خورد، دن  کالغ
بدود و  رونیآماده بود تا با بلند شدن کالغ و پروازش به دور اتاق کوچک به ب

اد  کی و  مارگارت  سراغ  به  چشمان    یراست  مقابل  در  و  سوم  تکان  برود. 
 شدن کرد! شروع به بزرگ لیدن  یزدهرتیح



که   دی. ناپدشدندیم  دیناپد  یگر یپس از د   یکی   شیو پرها  شد یتر م بزرگ  مدام
شد و   د ی. بعد منقارش ناپدشدندیاز آن م یو جزئ رفتندینه، در گوشت فرو م

 ها شروع به بزرگ شدن کرد.کش آمدند و بدنش به دنبال آن  شیپاها

 کالغ رفته بود!   و

پ  یمرد  ن،یزم  یرو دراز کش  راهنیبا  ر  م  د  البته کفش،  و  شلوار  بود.   دهیو 
د چهره قابل  موها  دنیاش  رو  یبلوند کوتاه  ینبود،  صورتش   یداشت که 

از دستانش   یکیتخت قرار داشت،  یفلز  یهیپا ر یز قا  یبودند. سرش دق ختهیر
 ها افتاده بود.بدنش بود و مثل مرده ر یز

زم  لیدن  یپاها به  را  او  و  دادند  دست  از  را  رو  نی مقاومتشان   یانداختند. 
  شدند یکنده نم  بود یکالغ م  دیکه با  یاز مرد  شیهافرود آمد. چشم  شیزانوها

ج و  شد  باز  دهانش  بعد  ب  یبلند  غیو  م  وقفهیبود که  خارج  آن  !  شد یاز 
باال آمدند و رو  هر   غشینشستند، از شدت ترس ج  شی هاگوش  یدستانش 

 .شدیلحظه بلندتر م

که    یزی. چآمدیم  رونی ناخودآگاه از دهانش ب  غیوحشت کرده بود، ج  کامال  
 .ماندیبه کابوس م  شتر یرخ داده بود ب

  دیاز جا پر  ی ولدر گلو خفه شود؛    لیدن  غیشد تا ج  یتلنگر  د،یبه در کوب  یکس
را رو  یکی.  دیبه عقب خز  نیزم  یو رو .  داد یدهنش فشار م  یاز دستانش 

 .شدیجا م بهجا یدر و مرد کالغ  نینگاهش ب

 : دیهوار کش یکلفت و معترض  یصدا



 چه خبرته؟  -

 . دیبه در کوب دوباره

 .میخواب نجا یما ا -

ز  و در  دن  ر یبعد  قلب  خورد،  تکان  س  لیلگدش  صدا دیکوبیم  اشنهیدر    ی. 
از    ییدوباره صدا  یوقت   د،یشنیساعت به وضوح م  کیتکیکوبشش را مثل ت

 چرخاند. یسمت مرد کالغ جرئت کرد و چشمانش را به امدیطرف در ن

از جانش چه    واورالنز یزمزمه کرد. ن  ینه؟ فحش  ا یبود، مرده    حرکتیب  چنانهم
خواب    یبا فال   گر یبار د   انداخت، یرا به جانش م  بایز  ی بار مرد   کی  خواست؟یم

 ؟یو حاال مرد کالغ  ربود یرا از چشمانش م

کرد؛ اما جرئت نداشت تا جلو برود. عقلش مدام   یبار هزارم بررس  یرا برا  مرد 
او بگذرد و فر  کرد یالتماس م  از کنار  نور  با سرعت  و    ی اد   ش یپ  ادکشانیتا 

  نیا  ی که جرقه  یجرئت   ی ها بسپارد؛ ولکارها را به آن  هیمارگارت برود و بق
 به مرد مانده بود. رهی خ نیزم یحرکت را بزند نداشت و رو

 از او در آمد.  یاناله یصدا ل یدن یوحشت و دودل وسط

 مقدس! چرا آخه من؟  میمر -

مظلومانه به   یرا با خودش زمزمه کرد، در اصل با خودش که نه! اعتراض  نیا
 کائنات بود.



. با تمام جرئت  شدیرو مبهبا او رو   دیو ترس را کنار زد، باألخره که با  دیترد 
لمسش کند    نکهیجلو رفت. قبل از ا  اطیوپا و با احتاش چهاردستمانده  یباق

 بود.  حرکتیکرد، کامال  ب  اشیبا شک بررس

و    دیباال آمد و با وجود ترد   لیوپا، دست راست دنهمان حالت چهاردست  در 
از گوشت و استخوان    گر یمثل تمام مردان د   قا  یمرد را لمس کرد. دق  ار یترس بس

 .شدیحس م  یخوب  هم به  راهنشیپ  یقدر سرد که از رو ساخته شده بود؛ اما آن

کرد تا به پشت برش گرداند؛ اما نشد. به   یهم باال آمد و سع  ل یدن  گر ی د   دست
از تمام زورش استفاده کرد و    لی. دنماندیم  یهزار پوند  یوزنه  کی  ینیسنگ

 و به پشت افتاد.   د یاش چرخشانه  یرو  یبعد از چندبار تالش باألخره مرد کالغ

زد و   بازش چنگ   ینفس افتاد، به موهابه نفس  لیتالش کوچک دن  نیهم  با
و ترس مرد را   یها را پشت گوشش گذاشت تا مزاحمش نشوند. با کنجکاوآن
موها  دید  رو بلوندش هم  یزد.  ر  ی چنان  لرزان    ختهیصورتش  بودند، دست 
 بلوند او را کنار زد. یباال آمد و موها لیدن

. چشمانش  زدندیم  یدیبه سف با  یتقر کش یبود. لبان بار دهیپر! رنگحیمس اوه
ول بود؛  ا  یبسته  تمام  کالغ   نیبا  مرد  چه  که  بود  واضح  کامال     ِی وجود 

 است. یاافه یقخوش

بررس  بدنش بلند  یرا  قد  ز  یکرد،  از  و  بدن    راهنیپ  ر یداشت  براقش 
را    راهنیرا جلب کرد، پ  لیتوجه دن  راهنشیپ  یسیفرمش معلوم بود. خخوش

 . دی را د  اشیزخم زندگ نیکه کنار زد بدتر



گلوله   یوجود داشت! مثل جا  یبیتکه و جذاب مرد، زخم عجبدن شش  یرو
  یاهیس  یها. دورتادور زخم را رگهیلی_تخیعلم  یهالمیبود؛ اما با مخلوط ف

 .زد یم یبه خاکستر هیاحاطه کرده بودند و رنگ پوستش در آن ناح

مرد باعث شد از   یکند، ناله   یبررس  تر قیسرش را خم کرد تا زخم را دق  لیدن
پ بپرد.  با  راهنیجا  شد.  دور  او  از  و  انداخت  ممکن  سرعت  حدٔاکثر  با    د یرا 

 .داد یمسافرخانه خبر م  نی و به صاحب رفتیم

 آن کند.  ر ینبود که بخواهد خود را درگ یزیمرد چ نیا

شدند، حرکت    رهیخ   ل یبه دن  میباز و مستق  شیهاشده بود که چشم  ز یخمین
  شیپا  یجلو  یرا اشتباه  ش یدستپاچه شود. پا لید که دنباعث ش   اشیناگهان

سقوط   نیقرار داد و هول شد، تعادلش را کامال  از دست داد و بعد به سمت زم
اتاق اکو شد.   در افتادنش    یخورد. صدا  نیزم  یشانیکنار مرد با پ  قا  یکرد. دق
بار    ن یبلند شد. ا  دی مالیرا م  اشیشانی پ  کهیلب فرستاد و درحال  ر یز  یفحش
او و    انیم  یاو پرده  ختندیبلند و سرکشش جلو ر  یدوباره موها  تر،اطیبااحت

چنان  مرد هم  یهاها را با ترس کنار زد و به مرد نگاه کرد. چشممرد شدند. آن
 باز بودند. 

  ی هاباشد؟ چشم  افهیقخوش  قدر نیا  یزخم   ی مرد   شود یمقدس! چطور م  میمر
 بودند. لیدن ی رهی لک زدن خبدون پ اشده یکش  یآب

 باز کرد.  لب

 دارم. از یبه کمکت ن -



 کردند و از هم باز شدند.   یبفهمد لبانش نامرد  ل یدن نکهیاز ا قبل

 ؟ یچه کمک -

: »کمک به داد یفرمان م  کیمغزش    ی بیکنار رفته بود و به طرز عج  ترسش
 !« ی مرد کالغ نیا

پ  اصال   لحظه  نبود چند  تبد  شیمهم  انسان  به  زخم   نکهیا  ایشده    لیاز کالغ 
 . کرد یکمک به او را ارسال م  گنالیس لیداشت، مغز دن  یبیعج

 . ارمیرو به دست ب رومیدارم...تا...بتونم...ن از یبه...به خونت...به خونت ن -

 مشخص بود.  دیکشیکه م  یدرد شی از صدا  کرد،یو مقطع صحبت م آرام

 :دیداد و پرسمحصور شده سرش را تکان  لیدن

 باشه. چطور بهت خون بدم؟ -

 با تقال گفت: مرد 

 مچت رو...مچت رو...ببر و...و...بده تا بنوشم. -

 باشه. -

دن   احمقانه اما  تا کار  لیبود؛  برخاست  م  یاز جا  انجام    خواستیکه مرد  را 
 شد؟یم دایدهد. چاقو پ

 شلوارم...چاقو هست. بیج ی...تویتو -

 آها.  -



چاقو گشت.   یوجومرد را در جست  یهابینشست و ج  شیازانوه  یرو   لیدن
ج پ  بیداخل  شلوارش  طالضامن  یچاقو  کیشد،    دایچپ  .  یا_نقرهییدار 

اهرمش را فشرد و چاقو   لیتر بود، دنبزرگ  گر ید   یبیج  ینسبت به چاقوها
 از ضامنش خارج شد.  عیو سر صدایب

طبق خواسته  مچ و  آورد  باال  را  بر  یچپش  بدنش دیمرد  در  بالفاصله  درد   .
درد را کنار بزند و    ل یفکر باعث شد تا دن  نیداشت. ا  از یاما او به خون ن  د؛یچیپ

ببرد. خون قطره او  . دیچکیقطره داخل دهانش ممچش را به سمت دهان 
 . گردد یبه صورت مرد برم یشتریکه با هر قطره رنگ ب  دید یم

نشست و سفت آن را به    لیمچ دن  یمرد بعد از چند لحظه باال آمد و رو  دست
 حس کرد، مثل فرو رفتن سوزن بود.  یا یسوزش ناگهان لی دهانش فشرد. دن

 د،ینوشیم  شتر یرفته شل شد. هر چه باز دهانش خارج شد و بدنش رفته  یآخ
. چشمانش شروع به بسته شدن کردند و  کرد یم  یشتریحس ضعف ب  لیدن

 سرش سقوط کرد. 

 *** 

ا  دانستینم  کیر از  تا جا  نیچگونه   ادش یکه    ییاتاق سر در آورده است؟ 
د   یزیچ  نیآخر  آمدیم با  شب    دهید   اشیافتضاح کالغ  دیکه  آسمان  بود، 
شدت   چشم باز کرده بود که به یآن داخل اتاق  ی جابود؛ اما حاال به    واورالنز ین
انساندادیم  یکهنگ  یوب باز کردنش  به   ی! چشم  را  بود  نشسته  که کنارش 

انسان است؛ ز  یدهیزن ترس  دانستیشدت ترساند. م ترس    یبو  رایکنارش 



ع و کوتاه   شیهاو نفس  کرد یتراکتور کار م  کی  یقلبش به تند  داد،یم مقط 
 بودند. 

! به  جاستنیآسمان و کالغ بودن ا  یجا   نداشت چگونه به  یادهیا  چیه  کیر
محض اعمال فشار درد از  بلند شدن فشار آورد؛ اما به    یکمرش برا   یهامهره

 شکمش شروع شد و در کل بدنش پخش شد.

را پرواز    واورالنز یآنجلس تا نآورد، از لس  اد یرا به    ز یبالفاصله همه چ  اشحافظه
  ی اش را برااألخره خواستهراه شجاعت کسب کند و ب  نیکرده بود تا بتواند ب

 مطرح کند.  واورالنز،ی لرد ن ک،یبرادرش ن

 یاو را زخم  هایاز آن وحش  یکیبرخورده بود و    یلعنت  انیراه به شکارچ  نیب
ر  البته  و  بود  آن  کیکرده  تا  بود  تحسآماده  را  به  نیها  چرا که    ی جا   کند، 

استفاده کرده بودند.   آغشته به زهر دورگه،  نقره  یاز گلوله   ، یمعمول  یگلوله 
به زحمت    کیو ر  نکند عمل    شیهاداخل رگ  یباعث شد بود تا جادو   نیهم

شدنش مانده بود خود    هوشیبه ب  هیثان  کی  ی خودش را به شهر برساند و وقت
 . ندازد یباز ب یپنجره نیرا به داخل اول

نسشته بود حس   شی صفرا  ر یز  قا  ینقره را که دق  یتکان خوردن هم گلوله  بدون
کند، اوضاع را   یوجور مجمع نیزم یکرد تا زن خودش را از رو   یسع  کرد،یم

زخم  نیسنگسبک بدنش   یکند.  نقره،  و  زهر  وجود  خاطر  به  بود.  شده 
با در نظر گرفتن قدرت    نهیرا انجام دهد. زهر گرگ  یبازساز  ندیفرا  توانستینم
 دیبا کیر یعنی نی ت. اساعت تا کشتن او فاصله داش کی  ادشیو سن ز کیر

  یتر از همهو مهم  دیرسیو به قصر خون م  زد یم  رون یاتاق بوگندو ب  نیاز ا



وجود   نیتمام ا  بایول   داد؛یم  کی دشمن بزرگشان را به ن  دنی خبر رس  دیبا  ها،نیا
داشت    یبلند  اهیس  ی . موهاکرد یم  نگاهبود و به زن    دهیهنوز کف اتاق دراز کش

تا    دید یم  کیکه ر  ییتا جا  سشیگ  یدورش را گرفته بودند. بلند   شانیکه پر
از ترس گشاد شده بودند و با وحشت به   اهشی. چشمان سدیرسیشکمش م

 بودند. رهیخ کیر

بود تا از   ی. کافدیبه ذهنش رس  ایدن  یده یا  نیاالن بهتر  نی پلک زد، هم  کیر
اش را پاک کند  فظهسپس حا   رد؛یاش را پس بگاز دست رفته  یاو بنوشد و انرژ
 سمت قصر خون بپرد.  و بعد هم به

البته در ا  مشیاز تصم  یراض   ی آشامعنوان خون  بود، به  نیزمان بهتر  نیکه 
ذهن نفوذ  او  به  و  فراخواند  را  قدرتش  تمام  چشمان    ی هزارساله  به  کرد. 

 زل زد و به داخل ذهنش رفت. اشدهیترس

 دارم. از یبه کمکت ن -

 : دیمکث پرس ی پلک نزد. با کم  زن

 ؟ یچه کمک -

 نفوذش را ادامه داد.  کیر

 . ارمیرو به دست ب رومیدارم...تا...بتونم...ن از یبه...به خونت...به خونت ن -

  نیاما هم  داد؛ینم  شتر یب  یرگذاریتأث  ی. درد اجازهکرد یو مقطع صحبت م  آرام
 هم زن را رام کرده بود.

 باشه، چطور بهت خون بدم؟ -



 مچت رو...مچت رو...ببر و...و...بده تا بنوشم. -

 باشه. -

ر  میتسل  راحت بدتر  کیشد،  در  افتخار کند که  به خودش   ت یوضع  نیماند 
  قدر نیزن تأسف بخورد که ا  ی برا  اینفوذ کند    یتوانسته بود به ذهن زن  یکیزیف

 شد؟ میراحت تسل

 .کرد یاطراف را نگاه م  یجی بود و با گ ستادهیا

 .دیبگو یااستفاده کرد تا جمله ی شتر یب یانرژ کیر

 شلوارم...چاقو هست. بیج ی...تویتو -

 آها.  -

 ب یج  یشروع به خارش کردند، وقت  کیر  یهانشست. لثه  کیکنار ر  دوباره
 یرینظیب  یآشام خورد، بوبه مشام خون  یبیعج  یبو  گشتیرا م  راهنشیپ

 م ببندد و با تمام وجود استشمامش کند.چش کیکه باعث شد ر

  ر یخوبش هنوز ز  یشلوارش را بگردد؛ اما رد بو  یهابیرفت تا ج  تر نییپا  زن
درنگ مچش   یاکرد و بدون لحظه  دایمانده بود. باألخره چاقو را پ   کیر  ینیب

اش  زدهاما شجاعت زن شگفت  د؛یآشام در هم رفتن صورتش را د . خون دیرا بر
 کرد. 

. از همان  شنود یبهشت را م  یاعتراف کرد بو  کیآمدن خون ر  رون یمحض ب  به
. تا زن مچش کرد یبهشت تراوش م   یآمده بود بو  رونیکه ب  یچند قطره خون



 ی اما برا  د؛یطول کش  هیبتواند بهشت را مزه کند، چند ثان  کی را حرکت دهد و ر
 قرن گذشت. کیمثل   هیآشام هر ثانخون

زبان   یقطره سر خورد و رو   ن یدهانش توقف کرد و اول  یمچ زن باال   باألخره
  کیرا همراه همان    یرینظیبسته شدند، قدرت ب  کی. چشمان ردیچک  کیر

با هر   کیو ر  ختندی ر  نییبه دنبالش پا  یبعد  یها. قطرهکرد یقطره حس م
  حرکتگرفت تا دستش را    رویقدر نآن  ی را حس کرد. وقت  یشتریکدام قدرت ب

 . دیدهد، درنگ نکرد و مچ زن را سفت چسب

زن فرو    ف یشدند و داخل مچ ظر  روز یها و عقلش پدر جدال با لثه  شیهاشین
اما    د؛ینوشیرا با عجله م  ی و سرتاسر پر از زندگ  ذیرفتند. خون گرِم به شدت لذ

عج طرز  به  زن  در  یبیخون  م  ییایمثل  ب  ماند،یشور   د یچشیم  شتر یهرچه 
 .شدیتر متشنه

شدت کم  اگر  از  ر  یخونزن  نم  کیسمت  آخرخون  کرد،یسقوط  تا   ن یآشام 
بخورد  یتکان بد کیاما سقوطش باعث شد تا ر د؛ینوشیرا م اتشیح یقطره
 ده یاش را داشت نوشکه برنامه  یزیاز چ  شتر ی. بدیایبه خودش ب  بارهکیو به  

 بـرده بود.  اد یرا کامال  از  اشی. ناجشتری ب یلیخ یلیبود، خ

زن انداخت و    فیظر  یهابه داخل برگشتند، دستش را دور شانه  شیهاشین
کرد. رنگش کامال     یزن را بررس   دیسیلیخون دور لبش را م   کهیحالبلند شد. در 

  ی مقاومت  چیهیکه ب  یکس  خواستی. نم زد یم  یبود و نبضش به کند  دهیپر
 ا بکشد. اش شده بود ر ناجش



  ه یو به تخت تک  دیکه زن را نگه داشته بود، خودش و او را عقب کش  طور همان
به زور صدا  اشیقو  ییبا وجود شنوا  ی داد. حت . دیشنیقلب زن را م   یهم 
وجدان بنوشد. با عذاب    از ین  فقط به اندازه   خواست یزمزمه کرد، مثال  م  یفحش

 . مزهدندیرا در  نآ   شیهاشیمچ خودش را باال آورد و ن  ی فکر  چیو بدون ه
  یبهتر  تیجا کرد تا در موقعبهزن را جا  ی شد، کم  ی خون در دهانش جار  ذیلذ

خونش به زن    ی دهان زن فشرد و اجازه داد جادو  ی . مچش را رورد یقرار بگ
کار را کرده    نیاو ا  یبرا  شیطور که زن چند لحظه پرا برگرداند، همان  اتیح

 بود.

 . دستور داد. دیاثر کرد و زن نال جادو

 بخور، زود باش.  -

بار  جانیب  انساِن  لبان  مک  کشیاطاعت کرد،  به  ر  دنیشروع  کردند.   کیمچ 
به قلبش گوش فرا   نی. در همان حکرد یخروج خون را حس م  یبه آسان  کیر

 ی. حاال که زن کنارش بود، بوزد یم  تر یقلبش قو   د،ینوشیم  شتر یداد. هرچه ب
 .دیرسیخوبش بهتر به مشام م

 ی خونمطمئن شد زن از شدت کم  کیو ر  دی بود نوش  از یکه ن  یابه اندازه   یوقت
  ی شد و غرش  دهی. سر زن به دنبال آن کشدینخواهد مرد، مچش را عقب کش

مدهوش شده    اشیخارج شد. چشمان خاکستر   شیاعتراض از گلو  یبه نشانه 
 .سوختیم کیاز خون ر شتر یب ی ابودند و تمام بدنش در قطره

 زمزمه کرد:  یبه آرام کیر

 ! بسه.شیه -



 بود، البته به  کیتشکر ر  نحوه  نیبود و ا  دهیهم نوش  دیکه با  یزیاز چ  شتر یب
به انسان و  شدنش  لیمانده بود که تبد نیزن. هم یپاک کردن حافظه عالوه

  ن یترمهم  کیوقت ر. آنماندیزن م  نی ا  یبعد هم خون خوردنش در حافظه
وجدان  که عذاب    دجا بوشب را نقض کرده بود. و آن  قانون جامعه  نیو اول

 عقب رفت.

االن قانون نقض شده بود. چرا که از شانس   نیپلک زد، هم  ی! با بدبختلعنت
ا  رشینظیب ا  نکهیبدون  و  بود.  خون کرده  تبادل  زن  با   ی عنی  نیدقت کند 

 سلب کرده بود. یگر یآشام د او را، از خودش و هر خون ه یعل یهرگونه قدرت

  کیکنار تخت ماند. ر  یجیو گ  یحالیوحشت و خشم زن را کنار زد، زن با ب   با
ا چستاد یکالفه  غلط.  م   یه  جان    عذاب  کرد؟یداشت  نجات   کیوجدان؟! 

 انسان؟! تبادل خون؟!

تخت کوب  یلگد رو  د،یبه  بالفاصله  زنگ  یآهن  لهیم  یاثرش  ماند. زده و  اش 
 هزار برد. یقلبش را رو کنواختی  تمیلگدش زن را از جا پراند و ر

 : دیپرس  دیرسیم یکه به نظر عصبان  یبا ترس و لرز از مرد  زن

 ؟ ی...هستیتو...ک -

.حس کرد  ستدیآشام از حرکت بازن باعث شد خون  نینشآرام؛ اما دل  یصدا
از حرکت ا از نظر فنستاد ی قلبش  البته  سال    یاقلبش همان هزار و خرده  ی. 

 بود. ستادهیاز حرکت ا شیپ

 نشسته بود. شان ینور مهتاب، خسته و پر ر یز زن



دوباره   به آوردن  قاره  یه سخت ب  اش،یخود کنترل   یدست  دورتادور   یپرواز 
 شیها. دستیاما شدن  د؛یقدر سخت و بعکالغ بود. همان  د یبا ظاهر و د   کایآمر

 مشت شدند.

عزم   اما تصورات  یبا  تمام  شکل  یراسخ  حال  در  زد،    یر یگرا که  بودند کنار 
زن باعث    نیبار دوم ا  یکه امشب برا   خواستیاز آن نم  شتر یو ب  توانستینم

به   ی را فراخواند و قدم  نش یفوالد   شود. اراده  اشیخود کنترل  از دست رفتن
ذ   یها بست و سعتمام آن خواسته  یعقب گذاشت. چشم رو را    هنشکرد 

ا   ی موها  انیم  یو دودست  ستاد یمنحرف کند، پشت به زن رو به نور مهتاب 
ها، داشت  به آن  یدگ یرس  یهمه دردسر داشت و به جا   نیبلوندش چنگ زد. ا

 . کرد یوقتش را تلف م نجایا

ساعت تا طلوع   کیو زهر هنوز داخل شکمش جا خوش کرده بودند.    گلوله
  یتر از همهبودند و فاجعه  واورالنز یدر راه ن  انیفاصله داشتند و شکارچ  دیخورش

از شکارچ  ی البته کم  ها،نیا شان  از وجود جامعه  یخبردار کردن زن  ان،یکمتر 
 بود.

او بماند و بعد خاطرات    شیخونش پ  ر ینداشت که تا از دست رفتن تأث  توق
 بود.  شیتر منتظر او و خبرهاطرفآن یلومتریامشب را پاک کند، برادرش ک

از   ر یاش به زن نگاه کرد، تحت تأثشانه  یانداخت و از رو  نییرا پا  دستانش
  زد؛ یم  جیگ  کیر یشدن آن با خون قو  نیگزیو بعد جا اد ی دست دادن خون ز

به خرج نداده    اطیکه احت  کیو لعنت به ر  دیکشیطول نم  اد یز  یج یگ  نیاما ا
 بود.



ماه زل زد و فکر    به آسمان دوخت. به قرص نصفه  رون،یرا دوباره به ب  نگاهش
در    انیکند؟ و البته جواب واضح بود. شکارچ  یدگیاول رس  کیکرد به کدام  

زن را به عهده    نیا   تیتا مسئول  گشتیو بعد از حل آن، برمبودند    تیاولو
 بود.  رممکنیآن غ ر یکه فرار از ز  یتیمسئول  رد،یبگ

 لی زن تبد  زدهبهت  یهاچشم  یرا از دست نداد. تمرکز کرد و جلو  گر ید   یاهیثان
 .دیقصر خون پر یبه کالغ شد و از پنجره به سو

که به دست    یایشدن دوباره به کالغ و بال زدن تا قصر خون تمام انرژ   لیتبد
و گلوله  داد. زهر دورگه  را هدر  بود  دوباره  آورده    ک،یر  نقره هم در ضعف 

 نبودند.  ر یتأثیب

باز به داخل    پنجره  نیقصر خون آشکار شد. از داخل اول  یبایعمارت ز  باألخره
  یحاله   نیتریتمرکز کرد تا قو  اشیکالغ  کجا بود؟ با همان ظاهر   کیبال زد. ن

 .شدیفرستاده م  کیاز سمت دفتر ن  گنالیقدرت را حس کند. آسان بود، س

دفتر    ی روراه پله را بال زد و روبه  ر یبال زد و از داخل سالن گذشت، مس  تندتر 
فرود آمد. بدون در زدن    شیپاها  یشد و رو  اشیبه ظاهر انسان  لیتبد  کین

 نداخت.خودش را داخل ا

تعجب    اد یز  کیبه سمت در بود، ر  کی نشسته بودند و نگاه ن  ا یو سوف  کین
 او را ترساند. شدیبودند که نم ز یقدر تآن کین یها. گوشکرد ینم

 گذاشت.  ز یم  یخبر بد را رو بالفاصله

 بهشون برخوردم. ر یمس ی! توجان نیا ایشکارچ -



داد. چهره  راهنشیپ افتضاحش را نشان  باال زد و زخم فوق    ی زدهبهت  یرا 
 زد. شخندین دیرا که د  کین

 زهر دورگه و نقره! -

  ن یزم  یرو   کیر  نکهیموفق شد قبل از ا  کیو ن  دندیاز جا پر  با  یتقر  ایو سوف  کین
 شود. گاهشهیو هوا تک نیزم  انیسقوط کند، م

هم  نیچند  بدنش از  سردتر  ا  شهیبرابر  ز  کیر  یعنی  نیبود،    ی اد یفرصت 
 نداشت. 

 زد:  اد یآشامان بر سر دست راستش فرخون لرد 

 حاال! نیالکس، هم -

 *** 

 نیبه کالغ شده بود و پر زده بود. با هم  ل یمرد تبد  ل،یدن   یهاچشم  یجلو
تبدها کوچکچشم و  شدن  د   لشیتر  ا  یول   د؛یرا  دفعه  نکه یبا  اول    یمثل 
ترسزدهشگفت بود،  کرده  نم  یاش  که  چرا  چ  دانستینداشت.   ی زیچه 
مرد ترسناک است،  تبد  یتر  به کالغ  رو  یزخم  شود،یم  لیکه  شکمش    یکه 

خونش   اقیکه با اشت  یلیمانندش؟ و بدتر از همه دن آشامرفتار خون ای ت،داش
 را خورده بود. 

دن  یبلوند مدت  مرد  اتاق  از حضورش خالر   لیبود که  دن  یا  اما  بود؛    لیکرده 
همان چوب کهنه نشسته   یجا روتکان خوردن تمام مدت همان  یابدون ذره

 بود.



تا بفهمد اوضاع از چه قرار است؛ اما جدا  از    کرد یتالشش را م  تینها  مغزش 
درست فکر کند.    توانستیداشت و نم  یبیعج  یجیبودن امشب گ  یعیرطبیغ

خوردن    یا یمنگ از  بعد  نوش  یبطر  ک یمثل  دق  لیدن  ، یدنیکامل    قا  یاالن 
 و سرخوش بود. جیقدر گهمان

  زان ینام  یها، با قدم استفاده کند   گاههیبلند شد تا از تخت به عنوان تک  دستش
کرده بود    ایدن  یمغازه  نیکه امشب از بدتر  یدی. به خراش رفتسمت کولهبه  
 اشت.د  از ین

پرت کرد    ی نه! چوب پنبه را طرف  رممکنی اش سخت بود؛ اما غچوب پنبه  کندن
تا وقت  ک یرا    ی و بطر باال فرستاد.  ناپد  عینصف ما  یضرب  نشد،    دیداخلش 

 . دی نکش ینکند و نفس  یدهانش را از بطر

ن  اما ش   از یباألخره  باعث شد  تنفس  پا  شهیبه  ببلعد  اورد یب  نییرا  را  هوا  . و 
به کالغ شده بود و    ل یتبد  یدو قدم جلوتر مرد  قا  یبود؟ دق  دهیامشب چه د 
شهر جادوگر   نیواقعا  در ا ا یبود؟  یدو قدم جلوتر. شعبده باز  قا  یرفته بود، دق

 آشام؟ خون رِ هم جادوگ دیآشام بود؟ شاخون ای شد؟یم دایپ

پناه برد    اشیدنیدوباره به نوش  هجینتیب  یهاها و حدسفکر   نیفرار از ا  یبرا
ب به قبل نوش  یشتر یو مقدار  پا  یبطر   یاما وقت  د؛ینسبت  آمد و   نییدوباره 

  یهاچشمانش به پنجره افتاد تمام افکار برگشتند. سرش را چرخاند و با قدم
تخت    یمترک ی  قا  ینامنظم به سمت تخت رفت، حفظ تعادل سخت بود و دق

 پخش شد.  نیزم یرو



 شیپاها  یکه رو  افتی  یدراتاق مسافرخانه نبود، خودش را در حال  گر ید   بعد
دست شاخه را    کی درخت بود و با    یارتفاع داشت. رو   نینشسته بود. از زم

در زمان    ی اصال  تا به حال از درختان باال نرفته بود و حت  لیبود. دن  دهیچسب
شانه    یرو  ستنکه به درختان داشت، نش  یحالت  نیترکیپدرش هم، نزد   اتیح

چ و  شاخه  یاوهیم  دنیپدر  ول  یهااز  بود؛  حرفه  ایرو  لیدن  یبلند    یاکامال  
نسبتا  سرد باد  بود.  دون  دی وزیم  ینشسته  را  پوستش  با و  بود.  دون کرده 

 و اطراف.  نیبود به زم رهیشده بودند، خ ز یکه به دقت ر  یچشمان

منتظر بود.   یشکارچ کیمصمم و مثل    کرد، ینم  جاد یاز خود ا  ییصدا  نیترکم
داشت.    دنی. بدنش را به جلو خم کرد، انگار که قصد پردیشن  ی زیسپس انگار چ

مطمئن بود که   لی دن  یبود؛ ول  ادیز  با  ی تقر  شهی پر برگ و ر  نیاش از زمفاصله
 . کندیمرا  نکار یهر روز ا ییدارد. گو دنیقصد پر ایرو لیدن

رو  لیدن نظرش جالب مزمان هم مهم  اهایاز  به  و هم  بود  در    آمدند،یتنفر 
را قادر    یحرکت و حرف  چی. هدید   یم  ایرو  لیاو فقط از کاسه چشم دن  اهایرو

 . کرد یحس م  یداشت را به خوب  ایرو لیکه دن  ینبود کنترل کند؛ اما هر حس

 ک یبودند.    یپنج بعد  ینمایس  هیکه گاها داشتند، شب  یاز وحشت   ر یغ  اهایرو
 لذت وحشتناک!

کم   ار ی. صدا بسنهاد یها گام مبرگ  ی. رو کرد یحرکت م  ل یدن  یپا  ر یز  یزیچ
شدند،    دار یو صدا با هم پد  ر یباألخره تصو  ی . وقتدنیبود؛ اما قابل شن  ن ییو پا
 لیتنها در سرش بود. دن  ییجورا  کیصامت و    غشیالبته ج  دیکش  غیج  لیدن
نسبتا  بزرگ بود و    شانیرپایگرگ ز  تر به جلو خم شد.اخم کرد و مصمم  ایرو



پوزهیخاکستر را هوش.  م   ارانهیاش  اطراف  لحظهچرخاندیبه  که   یا. سپس 
و به دنبالش    دیکش  غیج  یواقع   لی. دندیپر  ا یرو  ل یبه باال نگاه کرد، دن  با  یتقر
  ن یزم  یمتوجه شد که سقوطش به رو  ارشیهوش  مهیتمام شد. در حالت ن  ایرو

 مسافرخانه بوده.

 یموقعیب  ی شدند، قهقهه  ره یتخت خ  یاو رو   یپا  انهیبه رد وحش  چشمانش
 اش کل اتاق را پر کرده بود.خنده  یدست بردارد. صدا  توانستیهوا رفت. نم

م  نیزم  یرو م  دیکوبیمشت  نمدیخندیو  ول  دانستی .    ز یچهمه  یچرا؛ 
  ی تر افتاده بود و مقدارمحبوبش گشت. آن طرف  یدار بود. دنبال بطرخنده
 کرده بود.  سیچوب کهنه را خ یدنینوش

بود و    ختهی ر  اشیدن ی اش دوباره باال رفت. نوشاشاره کرد و قهقهه  یسیخ  به
کوتاه همراه با   یهااش به خندهباألخره قهقهه  یدار بود؛ ول واقعا  به نظر خنده

هنوز    کهیخودش جمع شد و درحال  یتو  نیشدند. مثل جن  لیسکه تبدسک
 .رندیهم قرار بگ یاجازه داد چشمانش رو کرد،یسکه مو سک دیخندیم

 *** 

بود   دهیگذاشت، خوشبختانه به موقع رس  ز یم  یپادزهر را رو  یخال  یبطر  الکس
  راهنیافتاد. در آن پ  واورالنز یآشام در امان بود. نگاهش به لرد نو جان خون

آشام خون  نیتریبه قو  هیاش، اصال  شبگشاد و کهنه  یآب  نی براق و ج  ی اسرمه
ب  واورالنز ین اخم  ماندیم   یبه سوپرمدل  شتر ینبود.  با  د   یهاکه  به    وار یدر هم 
. البته  ایدن  مجله  نی ترمعروف  یرو  یژست عکس  یداده باشد، آن هم برا  هیتک

با کم ا  یبررس   ی الکس  ن  دیرس  جهینت  نیبه  خدا  یکی  تواندیم  کیکه    انیاز 



 ی دایهم باشد، مثال  کاند  کرد یکار م  اش نامهانیپا  یها براروز   نیکه ا  یونانی
 بودن؟  ییبایز یخدا

 تموم شد؟ -

  نینداشت، چشمانش از زم  یمهربان  یو اصال  هم صدا  دیپرس یبود که م  کین
آن نگاه نافذ الکس هول   ر یشدند. ز  رهیدر هم به الکس خ  یهاکنده و با سگرمه

 شد.

 ب...بله.  -

  ر ی گ  ز یبه م  شیاما بدتر شد و پا  ستد؛ی با  عیکرد تا سر  یدنبال جوابش سع  به
 یبه گوشه  اشیشان یسقوط پ  نیافتاد. از ا  نیزم  یو مبل رو  ز یم  نیکرد. ما ب

.  دیعزت نفسش آن را نمال  برخورد کرد. درد گرفت؛ اما الکس با ته مانده   ز یم
  شیپا  یرو  تیکه توانست با موفق  ینثار خودش کرد، وقت   یزشت  تنها فحش

 اضافه کرد: ستدیبا

 داره . از یو به خون تازه ن  ستشهیمثل هم -

 :دیغر  شیشده از داخل گلو ز یکه کامال  معلوم بود صبرش لبر  کین

 ؟یگلوله چ  -

از خون    ی نقره را که رد قرمز  گلوله   توانستیکه م   یحرکت  نیترعیبا سر  الکس
 . دیقاپ ز یم  یبود از رو یباق شیخشک شده رو

 خفنه!  ی تفنگا نیاز ا یک یست و مال نقره -



 اضافه کرد.  هیتوج ی برا و

 . گمیبا توجه به اندازش م -

جمله  محضبه شدن  نتمام  به  نبود  الزم  که    کیاش  بفهمد  تا  کند  نگاه 
مکالمه    نیا  آشام اصال  مشتاق ادامهو خونحرف ممکن را زده    نیتراحمقانه

 یحت  کیآشام قرار گرفتند. نخون  یکردند و رو   یاما چشمانش سرکش   ست؛ین
. درمانگر کامال  از کردندیصحبت م   یبه آرام  ایو با سوف  کرد ینگاهش هم نم

لرد را داشته باشد، اگر و تنها اگر    کیتوجه    توانستیشد. م  دیخودش ناام
 ف رفتار نکرده بود. مزخر  قدر نیا

را جمع کند، از   لشیخم شد تا وسا  ز یم یفرستاد و رو  رونی را ب  دشیناام  نفس
 رفت. رونیب ایکه سوف  دیگوشه چشم د 

 الکس؟  -

م  کین  یصدا را  نامش  چ  خواندیکه  شد  بزند،    ی زیباعث  چنگ  دلش  به 
 .دیترسیمخاطب او باشد، م خواستیقدر که مهمان

 بله؟ ب... -ـ

 که کمتر نشان از تمسخر داشت گفت:   یبا لحن آشامخون

خواست   یهرچ  - سوف  یکه  ر  ایبه  جون  داد   کیبگو.  نجات  ا  ی رو  رو   نیو 
 . ونتمیمد

آشامان  نبود که با خون  طور نینه. ا  ایحال باشد  خوش  دیبا  دانستینم  الکس
آشام.  خون  یعن ی  مرد،  نیمتناقصشان سر و کار نداشته باشد؛ اما ا  یو رفتارها



که   یبود. جور  یگری جور د   کیشد الکس بدجور دستپاچه شود، ن  یباعث م
 .شدینم دایاش پهرگز لنگه

م  مثال   پاداش  الکس  به  م  داد یداشت  تشکر  حت  کرد؛یو  هم    یاما  نگاهش 
فرو کرده    شیافون نقرهسرش را داخل اسمارت  یالیخیآن با ب  ی. جاکرد ینم

هم و  د بود  به  صاحب    هیتک  وار یچنان  اما  بود؛  بزرگ  یکی داده    ن یتراز 
  یکای در کل آمر  کی درجه    ی آشامخون  عالوهقاره بود. به    یسرگرم   یهایکمپان
همیشمال م  هانی.  برا  شدندیباعث  الکس  سلول  به  سلول  شناختنش   یتا 

 .توانستیکه نم  فیبسوزد و چه ح

 !یتاد سیا نجایهنوز که ا -

ن  لحن بدبخت  کیسرد  با  شود،  هول  دوباره  الکس  شد که  داشتم   یباعث 
رنگ   یاقهوه  فیداخل دستانش را داخل ک  ل یزمزمه کرد و تمام وسا  یرفتمیم

 را هم جمع کرد.  ز یم   یرو  یهاشهیو ش  لی. بعد خم شد و وساختیاش رکهنه

غ  تمرکز  بعد  و  تلپورت  بیکرد  بود،  ن یشده  نم  کیکه  انجام   توانستیهرگز 
  ی تق  یبود که صدا  رهی درمانگر خ  یخال  ی آشام به جا! خونف یدهد و چه ح
 ظاهر شد.   یبود که همراه دختر ایآمد و بعد سوف

. لباس  بایو البته ز  دهیکش  یچشمان  ،یاکوتاه قهوه  یدختر جوان با موها  کی
د. احتماال  فکر با ناز لبخند ز   کین  دنیمحض د به تن داشت و به    یکوتاه  دیسف
 کج کند.  کین یقرار است گردنش را برا  کرد یم

و به سمت   دیرا کش  شیدهنده بازوبه خون  یپرحرص   نگاهمی با انداختن ن  ایسوف
 کاناپه افتاده بود برد.  یچنان روکه هم  یکیر



مبل در حال انجام   یکه رو   یاتینگاه از عمل  د، یلرز  کیدوباره در دست ن  یگوش
روز را با   فتیخبر داده بود که ش  پیلی را چک کرد. ف  امکشیبود گرفت و پ

 خواسته بود. کیطور که نهمان قا  یدق  کند،یبرابر سرباز شروع مپنج

 نشیج  بیرا داخل ج  لیلبانش نقش بست. موبا  یرو  تی از سر رضا  یلبخند
خون را   یول بود داد، بومشغ  کیکه با ر  یادهندهسراند و نگاهش را به خون

قوا   دیتجد  یبه دلش چنگ زد. به تازگ  یبیعج  اقیو اشت  کرد یکامل حس م 
 بود تا دوباره وسوسه شود. یخون کاف یکرده بود؛ اما بو

 سمتش آمد. به عیسر ییهاها بلند شد و با قدماز کنار آن ایسوف

 نه؟ ایباشم  ایشکارچ نینگران ا دی . بایکالم باهام حرف نزد   کیخب؟  -

بافته   طرفهک یبلندش را    یزمان آرام، نگران و محتاطانه بود. موهاهم  شیصدا
کرده بود. در آن    شهیتر از همرا جذاب  اشدهیبود و خط چشم، چشمان کش

  یتو  یشده بود. هرچند قد کوتاهش کم  بایهم ز  یطوس  دست کی  یهالباس
 . زد یذوق م

 زد.  یشخندین آشامخون

 ترسوان!مشت  هیاونا  -

 کرد.   پایچل نهی س یرا رو شیهادست یبا شگفت ایسوف

 بردن! ی به آغوش مرگ واقع با  یاما همون ترسوها برادرت رو تقر -



را به دست انداخته و با وجود    اشهیبند هددست  ایمتوجه شد که سوف  کین
ز  کردیم   یسع  نکهیا حر  یهانیآست  ر یتا  مخف  ر یبلند  د   یلباسش   دهیشود، 
 .شدیم

 اش را گرفت.مورد عالقه یالیخیداد و ژست ب  هیتک وار یدوباره به د  کین

 ... . یسوف نیبب -

  ی تمام کائنات را شکر کرد که صدا  ایگفتنش دل ساحره را لرزاند و سوف  یسوف
 .ستین دنیها قابل شنخون آشام  یلرزش برا نیا

مله  ح  یآشامخون  چیشب به ه   یچرا؟ چون هرگز تو  یدونیاونا ترسوان، م  -
.  یداشته باش خواد ینم  یایاجتماع از ما. پس نگران هیمخصوصا  به  کنن،ینم

 .رسهیاونا پاشون به قصر خون نم

 اشاره زد و گفت: ک یبا سر به ر ایسوف

 ک؟ یپس ر -

 کرد.  هیتوج کین

 اش. آسمون بوده، همون کالغ شدن مسخره یتو -

  یبرا یزیچ گفتیم کیرا به دندان گرفت. اگر ن نشییلب پا یبا نگران ایسوف
کرد    یآشام به دنبال او که نبودند. سعخون  انینبود. شکارچ  ست؛ین  ینگران

 . رد یرا در نظر بگ یگر یاحتماالت د 

 ؟ یاما روز چ  -



 برداشت.  وار یرا از د اشه یتک کین

چون    ،یخونه و استراحت کن  یروز رو دادم. و حاال تو بهتره بر  نتیام  بیترت  -
 راهه! یلرد تو یداریچنان مراسم بهم

  اق یبود و با اشت  دار ی کامال  ب  کیرا فشرد و به سمت برادرش رفت، ر  ایسوف  شانه
 . کرد یدهنده نگاه مبه دختر خون

حرکت بلندش کرد. با ابرو به    کیدهنده را گرفت و با  خون  یشد و بازو   خم
 اشاره کرد و گفت: ایسوف

 رو هم ببر. نیا -

نشست و با   ییروبهمبل رو  یرو  کیشد، ن  یاتاق از هر دو انسان خال  یوقت
 نگاه کرد. کیباال رفته به ر  یابرو

باز    راهنشیپ  یهازد. دکمه  شخندیداد و ن  هیکامال  سرحال به عقب تک  کیر
 . کرد ینگاه م کیبه ن یاد یز  یبودند و با انرژ

 خب؟ -

 باال زد و شکمش را چک کرد. را  راهنی جواب دادن پ یجا کیر

 طعنه زد. کین

 سر جاشه! پکتکسیس -

بود با   شیهاطور که مشغول بستن دکمهزد و همان  نییرا پا  راهنشیپ  کیر
 جواب داد:  یسردخون



 . رنیمیم نیا روزا دخترا واسه نیکه ا  یدون یحالم که سر جاشه، مخوش -

 راست سراغ اصل مطلب رفت.   کیکرد و   پایچل یدستانش را رو کین

 .شنومیخب، م -

 گفت:  یالیخیبا ب کیر

 رو؟  یچ -

 کننده گفت:  خیتوب کین

 !ک؟ یر  یکردیم  کار یبار خونه، اونجا چ  یرو داغون شهر که روبه  مسافرخونه  -

خبر داشت؟ صاف نشست و    ز یچفرستاد، چطور برادرش از همه  یفحش  کیر
 با تمسخر گفت:

 بگم؟  یچ گهی د   یدونیرو م ز یچخودت همه یوقت -

 زد:  اد یسرش فر با  یتقر کین

  ی جابه    ؟ یتبادل خون کرد   دیکه نبا  یاونجا و با زن   یعقلت کجا رفته؟ رفت  -
 !نجایا ی ایب ما  یمستق نکهیا

. متقابال  داد  کرد یم  یرا کفر  کیر  نیکننده بود و هم کامال  سرزنش  شیصدا
 :دیکش

  هیاون اتاق سقوط کردم؟ گفت که    یجاسوست گفت که من داخل پنجره  -
 که اونجا بود نجاتم داد؟   یمرگ بودم و زن یقدم



 کنار لبش نشست.  یچنگ زد و پوزخند دردناک  شیموها به

 ک؟یواقعا  ن ؟یبه داداشت هم اعتماد ندار  یحت -

 و دوباره داد زد:  ستاد یا کین

 .دییپایتو اونجا نبود. داشت اون زن رو م یاحمق! جاسوسم برا -

 زده شد.کامال  شگفت  شیجا و به دیخواب کیر تیعصبان

 ؟ییزن رو بپا هی دیچرا با -

  ک یچرخان بزرگ نشست، چشمانش را از ر  ی آن صندل  یرو  زش یپشت م  کین
 :دیگرفت و از داخل گلو غر

 فکر کن.  یکه زد   ینداره. فعال  به گند یبه تو ربط -

 . کنمیگند؟ باشه گند خودمه، خودم هم جمعش م  -

ب  کدامچ یه از موضعشان کوتاه  نبودند  نندیایحاضر  را درهم    شیهااخم  کی . 
 :دیو غر دیکش

 خوبه!  -

 ت:و گف ستاد یا کیر

 معلومه که خوبه. -

 زد.  رونیباشد از اتاق ب کی از جانب ن یمنتظر حرف نکهیبدون ا و

 . دیکوب  ز یم یرو  ی مشت کیبسته شدن در ن محضبه



 *** 

آوردن    شیهاچشم  یبیعج  یحس گرسنگ  با دست  به  به محض  شدند،  باز 
 گاههیشد. دستانش را تک  دهیغرغر شکمش واضحانه شن  یصدا  اشیاریهوش

بود؟ سرش درد   نیزم  یاطراف را نگاه کرد. چرا رو   یجیکرد و نشست. با گ 
  هگنگ بود. نگاهش ک  یبیبه طرز عج  ز یچچرا. همه  آورد ینم   ادیاما به    کرد؛یم

 ادشیروشن شد. تمام اتفاقات شب گذشته به    ز یچبه تخت فرورفته افتاد، همه
 ر یحرکت ت  نیپهن شد. کمرش از ا  نیزم   یره رودوبا  د،یکش  ر یآمدند و سرش ت

 بود. چیبه انفجارش ه کیاما دردش در مقابل سِر نزد  د؛یکش

ام  میمر همه  دوار یمقدس!  ا  یبود  اما  باشند؛  بوده  خواب  اتفاقات    نیآن 
دست دراز کرد و    دهیطور خواب. هماندیرسیبه نظر م   یواقع  یل یخ  یفرورفتگ

  ی آهن را حس کنند، کامال  واقع  یاجازه داد تا انگشتانش سرد  دیبا شک و ترد 
 ِقر شده بود. 

افتاد، به سقف زل   نی زم  یدستش را نداشت. با صدا رو  ینگهدار   یارای  بدنش
در   شهیطور که بدنش همفکر نکند؛ اما همان  شبیکرد اصال  به د   یزد و سع

او مقاومت کرد    یهاها و زجهر هم در برابر التماسبا  نیاست، ا  یحال نامرد 
در    ،یاده یپرگرن  یدهیصورت کش  انیم   با،یو ز  دهیکش  یجفت چشم آب  کیو  

 ظاهر شدند.  یرنگییبلند طال یحصار موها

 م ینقش بست تسل  لیدن  یهاچشم  یخودش جلو  نیصورتش کامال  ع  یوقت
 کنند.  یدلخواهشان را ط ر یشد و اجازه داد افکارش مس



 توانستیبه اتاقش پا گذاشته بود که م   ی واقعا  شاهد جادو بود، کالغ  لیدن
 .خورد یداشت و لعنت! خون م  یبیبه انسان شود و برعکس. زخم عج لیتبد

درد    یدر خودش جمع شد، کمرش کم  نیاش چرخ زد و مثل جنشانه  یرو
سخت گذرانده بود باشد؛    نیزم  ی که رو  یاحتماال  حاصل شب. آن هم  کرد یم
 بود. اشیسر لعنت کرد،یدرد م  شتر یکه ب  یزیچ یول

بلند کرد و چندبار محکم رو یبدبخت  با را  .  د یکوب جگاهشیگ  یکف دستش 
 خام! الیفرسا کم شود؛ اما خدرد طاقت نیکه از ا  دیشا

  ن یکه در آن آسپر  شدیبود و کاش م  نیزم  یتر روطرفچندمتر آن   اشکوله
  ی مرد بلوند بلندقد  ر یپنجره سر خورد. تصو یکند. نگاهش از کوله، به لبه   دایپ

 به کالغ شده بود.  لیچشمانش نقش بست که تبد یجلو

  ش یهاجگایبار با دو دست به گ  نینشست، ا  یداد و با بدبخت  یزشت  فحش
اند  بوده  ایرو  شبیبفهمد اتفاقات د   نکهیبود، وگرنه قبل از ا  بس  ی. تنبلدیکوب
 . کشتیسردرد او را م نینه، ا ای

 نیآسپر  یقوط  داکردنیاش رفت. پسمت کوله محکم به  یهاو با قدم  ستاد یا
 . کرد یبود حملش م یسال کی به لطف جس  یآسان بود، آن هم وقت

ب  دیسف  یاز داخل قوط  یقرص به دنبال   دیکش  رونیو کوچکش  و چشمانش 
 .دندیقرص را ببلعد اتاق را کاو  نیکه با آن ا  یزیچ



 ی را تو  شبید   قتیبود تا حق   یگریکه مدرک د   شبید   یدنیکدر نوش  یشهیش
پا بکوبد کنار  م  یهیصورتش  و  داشت  قرار  هنوز    ندیبب  توانستیتخت  که 

 داخلش مانده.   یمقدار

 باال انداخت و به همان قناعت کرد.  یاشانه

کرد و همان   جاد یا  ی بد  یرا داخل سطل زباله پرت کرد، صدا  یخال  یشهیش
 داخل سر دردمندش اکو شد. شیلحظه باعث شد خودش را لعنت کند. صدا

ام  با به خود  درد  آن  آسپر  دیتمام  اثر    یایقو  نیداد که  خورده و هرلحظه 
 .کندیم

شد. زن   دایپ  یامروز چه بود؟ جواب به راحت  یکرد، بعدش چه؟ برنامه  فکر 
 . داد یبه سٔواالتش جواب م دیجادوگرها که با در محله یپوست اهیس

اش انداخت، به خود داخل اتاق را جمع کرد و همه را کنار کوله   پراکنده  لیوسا
 کند.  دایپ ی حوال نیدر ا یا یقول داد که حراج

  عوض کرد. وقتش   یدیسف  یساده  بلندنیآست  شرتیو ت  نی را با ج  شیهالباس
 جواب پس دهد.  لیشهر به دن نیبود که ا

 *** 

  لونیاپس  کی  یبود که سر زده بود، حت  یمثل چندبار  قا  یجادوگرها، دق   محله
بود.   ییپوست آشنا  اهیزن س  یوجو. نگاهش در جستشدینم  دهیهم د   ر یتغ

زن    نیخودش نبودند ا  ل یتخ  زاده  ای  ا یبود رو  دیکه د   ییزهای اگر جادو و چ
 بگذارد. لیدن یجلو یتا جواب توانستیم دیشا



وسط آن شلوغ بازار   کرد یحس م  یچرا که وقت  د،یطول نکش  اد یز  وجوجست
 اش قرار گرفت و صاحبش همان زن بود.شانه  یرو  یراه را گم کرده است دست

 گفت:  اشرهیابروان ت ان یم یظیبا اخم غل زد، یمهربان نم اصال  

 ؟یگردیدنبال من م -

 زد.پلک  زدهبهت

 ؟ یدونیاز کجا م  -

 زد.  یاجواب دادن با سرش اشاره یجا  زن

 .ایدنبالم ب -

 گفت:   نیح نیتا عقب نماند و در هم  دیدو لیخودش جلوتر راه افتاد، دن و

 اومدم ازت سٔوال بپرسم.  -

 جواب داد:  یا یعلن  یلیمیبا ب زن

 !دونم یم -

ن  گر یبار د   نیا  لیدن   زد یکه داد م  یزد و از کنار مرد   یشخندیتعجب نکرد. 
 فالن، گذشت. یهافالن و طلسم یهاکاله

 .یدون یرو م  ز یچهمه نمیبیکه دارم م  طور نی! ایدونیالبته که م -

 شده گفت:  ز یر   یهاکرد، با چشم  تیهم تبع لی. دنستاد یا بارهکیبه  زن

 ؟ی دار  ی و تو مشکل -



 واکنش نشان داد.  عیسر

 نه!  -

 ه افتاد.دوباره را زن

 . ایپس دنبالم ب -

کنار رفت و زن را دنبال کرد. موقع   دییدویکه با عجله م   یا سر راه پسر بچه  از 
  یفرز بود، کوله  کلشیسن و ه  یبرا   یب یپشت سر آن زن که به طرز عج  دن یدو
 کرد.  ر یگ  شدیرد م  نشانیکه از ب  یتیجمع نیب لیدن

سرش    کرد،یم  یو تندتند عذرخواه  دیکش یاش را م کوله   یچارگ یبا ب  کهیدرحال
را چرخاند تا زن را گم نکند. رها که شد مجبور شد تا علنا  بدود و باألخره کنار  

 اش به او برسد.غرفه

د   قا  یدق وسا  ز یم  کیبود،    روز یمثل  از  ب  یلیپر   یهالمیف  یتو  شتر یکه 
اش  غرفه  ز یکه هم م  یبزرگ   یاپارچه  بانیسا  عالوه. به  دید   شد یم  یلی_تخیعلم

 را پوشش داده بود. گرفتیها فال مآن ی که رو  یایصندل ۲و   ز یو هم م

  ل ینگاه کرد. دن  لینشست و به دن  ییکذا  یهایاز همان صندل  یک ی  یرو  زن
 نفسش را فوت کرد و قبل از نشستن تمام اعتقاداتش را کنار گذاشت.

بررس  زن تمام  از   اشیبا دقت  تا جا  کرد،  م  یینوک سر  . ند یبب  توانستیکه 
انگاه کنکاش  ر یز  لیدن به  لعنت  اما  نبود؛  راحت  دن  نیگرش  به   لیزن که 

 م یداشت! باألخره مستق  از ین  دانستیکه م   ییهاز یو چ  داد یکه م  ییهاجواب
 گفت:  ینگاه کرد و به سرد  لیدن یهابه چشم



 !یکرد  ر یتغ -

عوض شده بودند و    شیها»بله« لباس  روز یکرده بود؟ خب نسبت به د   ر یتغ
 نبود. ر یتغ نیداشتند؛ اما خب صددرصد منظورش ا یبافت نامنظم شیموها

 خودش ادامه داد:  خوشبختانه

صورتت به   یتو  یشتریب  اتیتر و نشاط و حتر، پوستت براقموهات روشن  -
 !رسهینظر م

 ؟ یچ -

 .دیگوینداشت که زن چه م یادهیا چیواقعا  ه لیدن

 گذاشت و خم شد.  ز یم  یرا رو شیهاآرنج 

 ؟ یگ یم یچ -

 گفت:   تیداد و با جد  هیبه عقب تک زن

 برات افتاد؟  یاتفاق میکه داشت  یبعد از مالقات -

کرد،    یرسما  غالب ته  لیحرفش دن  نیآخرش بود. با ا  گر ی د   نیخب، ا  یلیخ
محکم بهم چفت شدند.    شیپاها  یافتادند و رو  نییپا  ز یم  ی از رو  شیهادست

 :دیشده بود باألخره توانست بگو  یطوالن یل یکه خ  یبعد از مکث

 ؟یدون یتو...از کجا م -

 نبود! دهیخودش ترس به اندازه  شیصدا یرا شکر کرد وقت  خدا



 زد. یبیلبخند عج زن

 دختر! به لطف تو! دونمیم  زا یچ یلیمن خ -

 :دی پرس یجیبا گ لیدن

 من؟  -

 :دیپرس صبرانهیب لی. دنامدین یتکان داد؛ اما جواب سر 

 شب؟یشد؟ د  ی...چیدونیم -

 تکان داد:   نیرا به طرف سرش

، اما م -  حدس بزنم.  تونمینه کامال 

 موفق شود. زندیم  یدست کیکه اگر زن   خواستینم لیدن

 و حدست؟  -

حرکت   شیهاگذاشت و به جلو خم شد. لب  ز یم  یرا رو  رنگشاهیس  یهادست
ول   ز یت  لیدن  یهاکردند. گوش ه  یشدند؛  سروصدا  آن  . دینشن  یزیچ  چیدر 

م  ی خوانلب  یهایباز انجام  جس  با  رس  داد یکه  خواند    دندیبه کمکش  و 
 آشام.خون

 آنجا داد زد: یبلندتر از کل سروصدا با  یتقر لیدن

 ؟ یچ -

 تشر زد.  عیسر زن



 ؟یکل آدما رو خبر کن  یخوایآروم باش. م -

اش جلب نشده بود. با حرص مثل  توجه  کسچیاما ه  د؛یبه اطراف چرخ  سرش
 :دیتر پرسو آرام دیزن خودش را جلو کش

 ؟ یگفت  یتو االن چ -

جور  یکم قبل،  از  لبکه گوش  یبلندتر  و  بفهمند   لیدن  یهاها  باهم  هردو 
 گفت:

 آشام!خون هی -

را کنار شقاخنده  لیدن انگشتش  چرخاند و    اشقهیش گرفت، عقب نشست. 
 :دیپرس

 ؟ی شد وونهیپاک د  -

به شک   لیکه در نگاهش بود باعث شد دن  یتیشد. جد  حالتیزن ب  صورت
و بعد حرف    رد یرا هم در نظر بگ  شبید  ی. ذهنش التماس کرد تا صحنهفتدیب

 بزند.

 فت:صورتش چه نشان داد که زن عقب نشست و گ دانستینم

تعر  - بوده! حاال  اومد  یکن. چون وقت  فیحدسم درست  و    یدوباره  سراغم 
 نشده. یت دستکار حافظه یعن ی ،یتبادل خون هم با خودت دار یهانشونه 

نداشت چه   یادهیا  چیه  ل یچون دن  رفت؛یجلو م   یادیداشت ز  گر یزن د   نیا
 یاو بپرسد، دست   یها وپرتچرت  یفرصت کند درباره   نکهی. قبل از ادیگویم



اش بلند شده بود که حرکت بلندش کرد. کوله   کینشست و با    شیبازو  یرو
 نه مرد.   ود، زن ب  کی اش ماند؛  چهره  دنیشود؛ اما با د   دهیبه صورت مهاجم کوب

 گفت:  یع یضا یروس یدهانش را کج کرد و با لهجه  مهاجم

 صورتم که؟ یتو یبا اون بزن یخواینم -

 :دیآورد و طلبکارانه پرس نییاش را پاکوله  لیدن

 ؟یباش یک  یعال و جناب -

 او، زن جادوگر گفت: یجا

؟یدق  یکنیم کار یچ نجایا ؟یبان -  !یپرونیرو م  میمشتر یدار  قا 

 بود. نیمعترض و خشمگ شیصدا

روشن،   یبود، چشمان سبز_آب  تشیهو  دکنندهییاش هم تأکه چهره  یروس  زن
!  گر؟یبودند د   هیومک همه مال روسپر از کک  یتر و پوست مهتابروشن  یمو

 گفت:  حوصلهیرا در کاسه چرخاند و ب شیهاچشم

 ؟ یدار  یاومدم. باز هم حرف   کی! از طرف رزایل -

 بالفاصله گفت: پوستاهیهمان زن س ای زایل

 . یهر طور راحت -

ابروها  اشینینشعقب تا زن    لیدن   ی باعث شد  را کج کرد  بپرند. سرش  باال 
 ج یکرده بود. گ  شی هارا نگاه کند. کامال  حواسش را منحرف کارت  پوستاهیس

 چه خبر بود؟ نجایچشم دوخت. ا یهمان بان  یعنی ،ی به زن روس



 و گفت:   کرد یوواج نگاهش مکه هاج  دیچرخ یلیسمت دنبه یروس  زن

 . فتنیدردسر ب  یشخص تو یکل   یکه باعث شد  میخب خوشگله، بر -

 . دیرا کش لیدن   یافتاد و بازو راه

 صبر کن! یه -

شد. سرش را    ستیو او هم مجبور به ا  ستاد یا  رفت؟یچرا داشت با او م  قا  یدق
 چرخاند و علنا  کالفه نگاهش کرد. 

 هوا چرخاند. یدست آزادش را رو لیدن

  ی بریکجا م  نکهیا  عالوهبه    ؟یباش  یک  یعالو سٔوالم هنوز سر جاشه. جناب  -
 ه؟یک  کیمن رو؟ ر

 را در آورد.  لیدن  یکرد ادا  یغنچه شدند و سع یزن روس کم یهالب

 اوه اوه! آروم باش. -

 مثل خودش شد و ادامه داد:  بعد

سٔواال رو   نیا  یتونیکه ازم خواسته شده بردمت م  ییبه جا  ی. وقتایباهام ب  -
 .یبپرس

را    شیمتقاعد نشد. بازو  لیدن  یداد؛ ول  لیدن  لیتحو  یالبخند متقاعدکننده  و
 زد.  یاو در جواب لبخند مسخره دیکش

 . امیب خوامیمن نم  یول -



چنان  رها شود؛ اما هم  ش یزور زد تا بازو  ی کل  لی! دنداشت  ی چه قدرت  یلعنت
 . کرد یبا سر کج نگاهش م حوصلهیداخل حصار دست زن بود و او ب

 :دیو نال ستاد ی شده ا میتسل لیدن

 ؟امیب بهیغر هیبا  دیچرا با قا  یولم کن! دق -

 شده معترض شد:زن به عقب خم شد و با دهان کج سر 

 همه نگهبان انتخاب بشم؟  اون نیب دیچرا من با -

 ادامه داد:  تیشد و با جد اشیمثل خود قبل  یبیبالفاصله با سرعت عج بعد

 !یایبه نظر نم یناج گفتیم  کیقدر که راون -

 که نفهمد؟  زنندیحرف م یاطرافش طور یهافکر کرد که چرا آدم لیدن

بود که انگار   یرا بهم فشرد. حالتش طور  شیهابه جلو رفت و لب  یقدم  زن
 . سرانجام گفت: دهدیرا انجام م خواهدیکه نم  یکار

 !ی خودت مجبورم کرد  -

هوا گرفت.   یرا رو  هوششیزد و جسم ب  لیبه پشت گردن دن  یمحکم  یضربه
 بلند به همراهش گفت: یبا صدا

 کن.  ممونیقا -

 *** 



خواب بماند. هر چند که تنها دو ساعت در رخت  نیاز ا  شتر ی نتوانست ب  ایسوف
 بود. دهیاش برگشته و ساعت هنوز به هشت صبح هم نرسبود که به خانه 

 یر پکه د   یانیاحاطه کرده بود. ترس از شکارچ  یبیبدنش را ترس عج  تمام
تخت   ی. رودیایموجودات شب بودند باعث شده بود خواب به چشمانش ن

ساحره تا   یبود. به طور عاد   قهیچهل دقونشست و ساعت را چک کرد. هفت
باعث    ی قوا کند؛ اما نگران  دیتا تجد  دیخوابیتا عصر م  یظهر و گاه  یهاکینزد 

 ها نتواند بخوابد. شب  نیو فشار، ا یشده بود با وجود خستگ

مادرش. هنوز در خواب بود    زا،یباز کرد. ل  یآهستگشد و در اتاقش را به    بلند
رفت و در را آهسته بست.    رونیکند. ب  دار یاو را ب  خواستیاصال  نم  ایو سوف

  یجا  اد یپس ز  ن؛یی ها قرار داشت و مال او پاپله   یخوشبختانه اتاق مادرش باال
 نبود.  ینگران

وساجمع  ییرایپذ  از  از  پر  که  وارد    یجادوگر  لیوجورشان  و  بود گذشت 
 ز یم  کیو    افید ام  یهانت یوجورتر که کاب جمع  یاآشپزخانه شد. آشپزخانه

م  یناهارخور پر  را  آن  انتهاکردندیکوچک  نزد   ی.  گاز،    کیآشپزخانه،  به 
  ایفسو  یبرا  کهبود و البته    کین  ه یقرار داشت. هد  ایسوف  یساز مورد عالقهقهوه
تولد   یهی. هدگرفتیصفت مورد عالقه م   شدیختم م  کیکه به ن  یزیهر چ
 و کامال  مدرن.  رنگیبود، مشک اشیسالگ ۲۸

کرد    ی جا ماند و سعرا به برق زد و پر کرد، تا آماده شدن قهوه همان  ساز قهوه
 به افکارش سروسامان دهد.



سال بود    انیسال  نکهیبود. با ا  ک ینزد   ن،یستیکر  واورالنز،یلرد ن   ی داریب  مراسم
خودش    کیاما ن  شناختند؛یم  کا یقسمت از آمر  نیعنوان لرد ارا به    کیکه همه ن

قدرت  دانست یم  یخوببه جسم    یتمام  به  متعلق  دارد،  حاضر  حال  در  که 
 . دهیاست که درون تابوت خواب یجانیب

ن  طور آن لرد کر  کیکه  بود  ب  ن،یستیگفته  صدسال  از  در    شدیم  دار یبعد  تا 
که هر پنجاه سال    یا ییبزرگ موجودات شب حاضر باشد. گردهما  یی گردهما
اصالح   ا ی  دیجد  نیقوان   یتا برا  آمدندیو تمام بزرگان گرد هم م   شدیبرگزار م

  ایرا بدهند و    شانیرو ها و فالن و فالن بحث کنند، پز قلممجازات  ،یقبل  نیقوان
 نیا  خواستیاصال  نم  ایقدرت را عوض کنند؛ که البته سوف  یوسوسمت  یحت

 . برد یها در رأس باشند لذت مآشامخون نکهی. او از افتدیاتفاق ب

توانسته بودند    هانی ا  تر از همهبودند و مهم  پروایو ب  بایز  ع،یموجودات سر  نیا
به وجود آوردند. کار  جامعه  یبرا  یمیعظ  یکپارچگی شک   ایکه سوف  یشب 

پرخاشگر، ساحره  یعصبان  شهیهم  یهانهیداشت گرگ از    یهاو  بدتر  و  دورو 
 . هندشب، بتوانند انجام د  یایننگ دن یهاها، لکههمه دورگه

انجام دادن    یبرا  ی اد یز  یکارها  شهیهم   کین  نیعنوان دست راست و ام  به
ها  قهرمان و سال  شه یهم  ک،یاو ن  ی. برابرد یها لذت مداشت؛ اما از تمام آن

 نیا  . همهدانستینم   با یبود، هر چند که خود لرد ز  اشیبود که عشق زندگ 
.  داد یم  انجامرا با جان و دل    گذاشتیبر دوشش م  کیکه ن  ییهاتیمسئول

بود. دعوت نصف  یداری به امور جشن ب یدگیرس اشفهیوظ نیترسخت را  یاخ
آمرخون زدهند خون  یبرا  یهماهنگ  کا،ی آشامان  دسته  با یگان  اول،    یو 



 ی تر از همه، راضگرم کردن مراسم آن شب و سخت  یها براساحره  یسازمانده
 وپاره کردن هم در جشن حاضر شوند. تا بدون تکه  هانهیکردن کل رهبران گرگ

خسته شود؛ اما    یقو  شهیهم  یایباعث شده بودند تا سوف  فی وظا  نیا  همه
مراسم چقدر   نیا  ی همه  تیریکه مد  دیآشامان بگوبه لرد خون  توانستینم
شکارچ  شیبرا حاال که  است.  بدتر  انیسخت  در  شده    طیشرا  نیهم  حاضر 

 بودند. 

 ز یها دو چآن  دانستیها مبود؛ اما از صحبت  دهیند  یشکارچ  کیهرگز    ایسوف
م خون  هانهیگرگ  کنند،یشکار  مآشامو  و  انسان  ان،یشکارچ  دانستیها.  ها 

را انتخاب    یاکه طعمه  بار کیهستند و    ی و کار درست  یقو  ی هاگاها  ساحره
 .نندیشیکنند تا شکارش از پا نم

ه  نانیاطم  ایبه سوف  کین بود که  دنبال    یایشکارچ  چیداده  ساحره   کیبه 
ها  آن  یعنی  نیکه به قصر خون حمله کنند. ا  کنندیو البته جرئت نم  دیآ ینم

  یهارا به رگ  یموضوع نگران  نی. همانداختندیم  ر یوتنها گرا تک  شانیهاطعمه
شود تمام روح    دیپل  یهاآدم  نیا  ر یاس  کش،ین  نکهی. فکر اکردیم  قیتزر  ایسوف

 . گرفتیم ی و روانش را به باز

را از    اشیشگیهم  اهیس  وانیافکارش را پاره کرد. ل  یساز رشته بوق قهوه   یصدا
ب کافئ  هیقکنار  شد.  پر کردنش  مشغول  و  برداشت   توانستیم  نیظروف 

 را جبران کند و تا طلوع فردا سر پا نگهش دارد.  یخوابکم

تک  به مزه  ه یاپن  را  قهوه  طعم گس  و  براداد  با  ی مزه کرد.   ست یل  دیامروز 
  فرستاد یاحترام م  تیها را با نهانامهدعوت  یباق  کرد،یدهنده را چک مخون



 چیامن باشد که ه  یاروز، به اندازه  تیامن   ی رویکه ن  کرد یحاصل م   نانیو اطم
 آتش زدن قصر خون وارد نشود.  یبرا ی ایلعنت یشکارچ

  رون یاز آشپزخانه ب  عیسر  یهاگذاشت و با قدم   نکیقهوه را داخل س  یخال  وانیل
اگر   خ  نا  یقی  ماندیم  گر ید   ی لحظهکیزد.  و  فکر  باشدیم  وانهی د   الیاز   د ی. 

 . دید یگفته بود را م  کیکه ن  یتیو با چشم امن رفتیم

 *** 

 ست؟ینظرت خوشگل نبه  -

  ی که کم  یازنانه   ی مکث صدا  یحرف را زد، با کم  نیا  یزیمردانه و ت  یصدا
 بود جوابش را داد:  حوصلهیب

 از نظر تو همه خوشگلن. -

 چنان مصمم ادامه داد:اول؛ اما هم یصدا

 زن خوشگله. نیاما ا نم؛یبخوش یادیز ییراجو هیباشه! من  -

 جواب داد:   یعالقگیشد و با ب  میدوم تسل یصدا

 .یتو بگ یباشه هر چ -

 مرد دوباره شروع کرد.  یسکوت تا صدا  یکم

 م؟ یخواسته مواظبش باش کیچرا ر -

جواب مرد را   دیرسیاز آن به گوش م   ییآشنا  یروس  یزن که حاال لهجه  یصدا
 داد: 



 داره!   یخونش و یتو -

 . دیمرد شوکه به گوش رس یصدا

 من!  یاوه خدا -

دو نفر خودش است؛ اما چشم باز کردن و    نیبود که طرف صحبت ا  مطمئن
 ده یچنان بهم چسبهم  شیهاسخت بود. پلک   ار یبس  دنیخواب  لیبا م  دنیجنگ

وعده و  تالش  هزار  با  وع  بودند.  بال  دی و  نور کمبازشان کرد.  به   یفاصله 
اذ  البته  خورد.  آدم  کنندهتیچشمانش  دو  لطف  به  هم  آن  که    ینبود. 

 را گرفته بودند.   شتر یعبور نور ب  یاو خم بود و جلو یرو  شانیهاسر 

 بالفاصله واکنش نشان داد. لیباز دن یهاچشم دنیبا د  مرد 

 اوه! به هوش اومد.  -

 !یداد، بان  صیزن را در جا تشخ لیدو نفر که بودند؟ دن نیا

 کرد.   قیرا تصد صشیمرد تشخ یصدا

که    م یشدینگران م  م یکم داشتکم  گهی خفته! د   یبایز  یشد  دار یچه عجب ب  -
 . دهیسرت کوب یمحکم تو  یاد یز یبان

م   یاصحنه  نیآخر  یادآوری  با سر  توانست،یکه  و  استارت خورد   عیمغزش 
بود و به موقع   عیقدر سرهمان  ،یتخت نشست. خوشبختانه زن روس، بان  یرو

قصد نشستن دارد    لیاما مرد تا بفهمد که دن  د؛یواکنش نشان داد و عقب کش
دو نور    آنکردند. با عقب رفتن    یاو تصادف بد  ینیو ب  لیدن  یشانیشد و پ  ر ید 

 شد. شانیرو یبانیسا  شیهادست عیزد. سر لیبه چشمان دن



  کرد؛یهم از درد گزگز م   لیدن  یشانیچنگ زد. پ  اشینیو به ب  دیداد کش  مرد 
 را گرفت. بانشی وجدان گراما عذاب

 ؟یخوب یه -

 جواب داد:   یاخفه  یدستانش گرفته بود با صدا  انیرا م  اشینیکه ب  طور همان

 دختر! یدار   یمحکم  یعجب جمجمه -

 فت:جلو گذاشت و گ یقدم دیکه اوضاع را امن د   یبان

  ه ی  تیعرضگیکه با وجود ب  یدار  ی! تو هم دماغ محکماتیمسخره نباش وا  -
 بار هم نشکسته.

بود. اصال     یو باکالس  بایز  ار یاسم بس  اتی. وادندیاز تعجب باال پر  لیدن  یابروها
  ی عنیاسم را داشته باشد؟ مرد،    نیا  دیمثل او با   یچرا مرد   ند یبب  توانستینم

  یارا به شکل احمقانه  شیداشت. موها  ی اقد کوتاه و شکم برآمده  ات،یهمان وا
. از همه بدتر دستان آمدیبه او نم  اصال    شانیرو  یجیکوتاه کرده بود و رنگ هو

باعث شدند تا   هانی قرار داشتند. ا  اشینیب  یچنان رو بودند که هم  شیپرمو
نت   لیدن و  وا یریگجهیاخم کند  اسم  است.    ف ید حمر   ن یا  ی برا  اتیکند که 

 تا آن مرد.  آمدیدلربا م  ی ابه شاهزاده شتر یب اتینبود؛ اما وا نیقصدش توه

  ی چه ربط   لینه به دن  ای  دیآ یمرد م   نیبه ا  اتیاسم وا  نکهی! صبر کن. اصال  ایه
که هستند، احمقانه   قهیدو عت نیو ا  جاستنیبفهمد چرا ا  نکهیا  یداشت؟ جا 

 !کردیم یابیرا ارز ات ینشسته بود و وا



برداشت و خدا را شکر کرد که   شیهاچشم  یاز رو  اطیرا با احت  شیهادست
 کرد آرام باشد.  ینگاه کرد و سع شانی. به هردوستین ادینور اتاق چندان ز

 کنم؟ یم  کار ی چ نجایمن ا -

 نگاه کرد.  لیدنمجروح برداشت و به    اتیوا یدست از بررس  یبان

 نیهم  ی کردنت رو نداشتم. برا  یراض  یو من اصال  حوصله  یلجباز بود  کمی  -
 از برهان قاطع استفاده کردم. 

مزخرفاحمقانه  یهابند حرف  پشت لبخند  از   شیهالب  یرو   یاش  نشست، 
 . زنندیم  یگندکار   یمالماست یها که براآن

ا  قبل برا  ییدعوا  نکه یاز  اتاق را   ی بررس  ی فرار احتمال  یهاراه  یرا شروع کند 
در ذهنش زده    یدور گشتن دور اتاق گرد شدند و سوت  کی . چشمانش با  کرد 

ح  کیشد.   طرز  به  که  بزرگ  کامال   جلو  یآور رتیاتاق  بود،  شده    ی دکور 
نقطه   نیترطرف اتاق در دور   آن  ی _مشکییطال  یا چشمانش قرار داشت. پرده

آو  ی ه روک  یاز تخت بود  بود. کنارش م  ختهی آن نشسته  رنگ   یی طال  ز یشده 
 یمخمل یمشک  یهاقرار داشت. کف اتاق با پارکت یرنگ یبا مبل مشک  ییبایز

  ی براق  ییطال  یهاآن نشسته بود مالفه  ی را که رو  یشده بود و تخت  دهیپوش
دق بودند.  بر گرفته  ق  ی روروبه  قا  یدر  در  دو  دن  رار تخت    یادهیا  لیداشت. 

 د یدو نفر با  نیو احتماال  از دست ا  شود یباز م  رونیبه ب  کینداشت که کدام  
 به سمتش فرار کند.

بخورد،    یتکان بد  لیزد که باعث شد دن  یبشکن  شیهاچشم  یجلو  هوایب  یبان
 گفت:  یالیخینگاهش که کرد زن روس با ب



نکن.    - فرار  درا  یک ی فکر  اون  اون    ییاز  و  بهشونه حمومه    ی کیکه چشمت 
 .کیبه اتاق کار ر خورهیم

 به خود گرفت و ادامه داد: یمتفکر حالت

خونه که توش دوتا   نیا  ییرایبه پذ  خورهیهم م  کهیکه داخل اتاق کار ر  یدر  -
تا  چقدر کارشون با جادو خوبه با سه  کنمیم  نیکه من تضم  اتیوا  یاز دوستا 

 .کننیم  یکار درست خودم دارن پوکر باز  یاز شاگردها

 کرد.   شی هاحرف یکه ظاهرا  مهربان بود چاشن  یلبخند مهربان بعد

 ؟ یرو جلب کرد  کیشد که توجه ر  یحاال بهم بگو چ -

ا  قبل ا  نکهیاز  به   اتیوا  ست،یک  کیر  نیبپرسد  خوب  حالش کامال   نظر که 
 گفت:  یو لبخند گشاد جانیتخت نشست و با ه یلبه دیرسیم

 !ی اون رو داخل خونت دار یکه بدونم چرا و   رمی می. دارم مگهیراست م -

نگاهش    ی بیعج  یافهیبا ق  یگر یمشتاق و د   یک ینشست.    لیدن  گر ی طرف د   یبان
 آمد. حرکتش به صدا در  ر ی. تخت زدی. با ترس عقب کشکردندیم

 یلعنت  یخانه  نیاتاق و ا  نی. از استین   یزیخودش گفت که آرام باشد، چ  به
.  گردد یمآنجلس بر قطار رفته و به لس  ستگاهیراست به ا  کیزد،    رونیکه ب

  ی . سعرد یآرام شود و کنترل اوضاع را به دست بگ  یفکر باعث شد تا کم  نیا
 بود. دهکردن کنجکاو هم ش  یش باز از نق ر یکند، غ  یکرد تا نقش باز

 کنم؟ یم  کار یچ نجا ی. من اگهیچندتا سٔوال د  هی عالوه به ه؟یک  کیر نیو ا -



 آن دو اشاره کرد و ادامه داد:  به

 د؟یباش یو شما دوتا ک  -

  ی ا با چهره  ی. باندیخواب  شان یوذوق هردوتمام شوق  ش،یهاتمام شدن سٔوال  با
 که در هم رفته بود گفت:

 مت ییبپا  نکهیخون، نه ا  عهدنامه  یتو رو ببره برا  خواد یم  کردمیلعنت! فکر م  -
 . یپاکساز اد یبره و ب نیاز ب یتا اثر و

  ل یگرفته است؟ امروز که اول آور  اشیشوخ  لیبا دن  واورالنز یمقدس! ن  میمر
ن مردم دوستان و  ما که در آ   زدهیس  یهمان شوخ   ای  لیآور  ینبود، بود؟ )شوخ

شوخ  انشانیآشنا با  دروغ  یهایرا  و  دست    بیغربیعج  یهامسخره 
 .( اندازندیم

 : دیشدند و غر زانی از تخت آو شیسر آمد. پاها صبرش

خودتون، چون من دارم    شیاون سٔواال بمونه پ  جواب همه  ه؟ یچ  یدونیم  -
 .رمیم

و سد راهش   دندیها از جا پرآن  یبه دنبال اتمام حجتش بلند شد؛ اما هردو   و
 گفت:  عیسر اتیشدند. وا

 م؟ی ریما بم  یخوایم -

 هم با اخم گفت: یبان

 . ییما شیپ  سیفکرش رو هم نکن. تا اومدن رئ -



 به هردو زد و رد شد. یاتنه

 . رمیاما من دارم م -

 .دیرا از پشت سرش شن یبان یصدا

 سرش؟  یدوباره بزنم تو دیبا -

 .دیخند یواکنشش، بان دنی. با د دیسمتشان چرخبه  زهیغر   یترس و از رو با

 نزنم.  دمیقول م ،یباش  یخوب یبچه -

کرد تا ترس را عقب نگه    یکرد و سع  پایچل  نهیس  ی را رو  شیهادست  لیدن
 دارد. 

 ؟یبه سٔواالم جواب بد هیپس...پس نظرت چ -

 گفت:  انهیجوجلو گذاشت و صلح یقدم اتیوا

 ... .کمی یبان نی. ادمیباشه خوشگله! من خودم جواب م -

واکنش نشان داد و با حرص    عیسر  یچرخاند. بان   اشقهیانگشتش را کنار شق  و
 گفت:

 . یخودت کم دار -

 سرش را کج کرد و بدون نگاه به او گفت: اتیوا

به مخت   نیتامیمثل من و  یشتورزش کردن و کم خوردنه، نذا  اد یحتما  اثر ز  -
 برسه.



 با حرص داد زد: لیدن

 من؟   یو سٔواال -

 زمان گفتند:دو بالفاصله دست از مشاجره برداشتند و هم هر 

 بپرس. -

 بار هزارم تکرار کرد:  یداد و برا  رونیرا محکم ب نفسش

 کنم؟ یم  کار ی چ نجایمن ا -

 دوباره ژست متفکرش را گرفت.  یبان

 .میدونینه، ما هم نم ای یباور بکن یول ه؛یسٔوال خوب -

 باال انداخت و ادامه داد:  یاشانه

ر   ل یمیا  ه یمن    - اون مسافرخونه  کیاز  با    یداشتم. آدرس  بود    هیداغونت 
که ببرش خونم   میدستور ساده و مستق   هی  عالوه  از ظاهرت. به  فاتیتوص  یسر

 ش دار. جا نگههمون ومدمیو تا ن

 کرد.   قیتصد اتیوا

 . اد یم سییدستور از طرف ر یو معذور، مخصوصا  وقت  میما هم مأمور -

 کرد.   نییسرش را باال و پا یبان

 انداختم. رتیگ  زا یل شیدرسته و پ -

 گفت:  رتیبا ح لیدن



ب  تیوسط جمع  یتو زد   - واکنش نشون   یکس  چیو ه  یکرد  هوشیمن رو 
 نداد؟

 زد. یشخندین اتیوا

 دخالت کردم. کم یمن   یدونیم شه،ینما هی نیا کردنیخب همه فکر م -

 :دیسٔوال بعد را پرس بالفاصله

 ه؟ یک  کیو ر -

  قدر نیدختر چرا ا  نی)ا  لنتیسا  امیحس کرد که پ  لیهم نگاه کردند و دن  به
 ردوبدل شد. نشانی!( بلومتره؟یصفرک

 زد. پلک

 .ستمین لومتر یمن صفرک -

 زد.  یشخندین یبان

آشام بلوند، قدبلند و جذاب و  . خونگهی د   کهی ر  ک،یهرحال ر. بهنمیبیدارم م  -
 البته هزارساله.

 اضافه کرد.  اتیوا

 دلربا و جنتلمن رو فراموش نکن.  -

 االن؟  یگفت  یچ -

 گرفت و تکرار کرد:  یسمت بانبه ز یآمرا اتهام انگشتش



 االن؟  یگفت  یچ -

 را در کاسه چرخاند.  شی هاروس، چشم زن

 ی نگ  یکه خواسته به کس  دونمی. مشهیداره مسخره م  گهید   نیا  نیبب  یه  -
به تو   نیو آفر  میکن یدختر. ما هم واسه خودش کار م   هی آشامه؛ اما اوکخون

رو    یباز   نیا  ی ول  واسه تبادل خون!   یانداخت  ر یمثل اون رو گ  ی آشامکه خون
 جمع کن.

 . دیکش  غیوحشت و حرص ج با

 !ن یگیم یکه چ  فهمم یمن اصال  نم -

 گفت:  زدهرتیآورد و حبا دهانش در  ییصدا اتیوا

 خودش احمقه؟  ایدختر ما رو احمق فرض کرده  نیا -

 زد و گفت:  یبان به شانه یدست

 !یادامه بدم و گشنمه، پس موفق باش گهید  خوامیمن هم نم یحت -

افتضاح دن  یچشمک از کنارش گذشت. دن  لیبه ظاهر  به    یبا بدبخت  لیزد و 
 نگاه کرد.  یبان

رس  یصدا به گوش  شدن  بسته  و  بان  دیباز  بعد  سکوت  یو  از  بعد    ی باألخره 
 آور لب باز کرد.عذاب

 دادم.  یاالنش هم بهت اطالعات اضاف نیهم یعنیخب... -

 افش را پشت گوشش زد و ادامه داد: ص یموها



 هوم؟ اد؟یب کیتا خود ر میتا غروب دو ساعت مونده. چطوره صبر کن نیبب -

با   لیزد و از کنارش گذشت. دن  لیدن  یبه بازو  یبدون منتظر ماندن دست   و
 حرص دنبالش کرد. 

 .یول کن  کیمن رو تا اومدن اون ر یتونی...صبر کن. نم یه -

چرخش   یصدا  دیبه آن رس   لیدن  یوقت  قا  یدر پشت سرش بسته شد و دق  اما
باز    یکرد؛ اما در لعنت  نییرا باال و پا  رهی به گوشش آمد. با وحشت دستگ  دیکل

 نشد. 

 و داد زد:  دیبه در کوب یمشت

 در رو.  نیباز کن ا -

 و بلندتر داد زد: دیکوب  یگر ید  مشت

  کا یآمر  ی تون. ما تورو باز کن. لعنت به همه  یدر کوفت  نیا  ات؟یوا  ؟یبان  -
 . کنمیم تیازتون شکا م،یکنیم یزندگ

افتاده بود   ر یکه در آن گ  یتیو وضع  لیبه دن  یسردسکوت بود که با خون  اما
 . کرد یم  یکجدهن

 *** 

ناپد  به آخر  دیمحض  ن  دیخورش  یهااشعه  نیشدن  آسمان   واورالنز،یدر 
  ی زیچ  نیرنگ تابوت اول  اهیآشام هزارساله باز شدند. سقف سخون  یهاچشم



  یبیعج  یبا بو  اشینیب  یهابود که با نگاهش آن را شکار کرد. بالفاصله پره
 .کرد یدفترش حس م  یرا باال، تو ایحضور سوف  دهیگشاد شدند. ند

  ی رو   صدایو ب  یفشار در تابوت به آرام  نیبلند شد و با اعمال کمتر  دستش
ملحفه  دیچرخ  شیوالل شد.  باز  ارغوان  ی و  نشست.    یبراق  و  زد  کنار  را 
 نیترس و اضطرابش را هم بو بکشد. تمام ا  ا،یسوف  یهمراه با بو  توانستیم

ابروهان    انیم  یباعث شدند که اخم  کرد یبه او منتقل م  ا یکه سوف  ییهاحس
 .ندیرنگش بنشکم

قدم  تابوت با  و  ترک کرد  اکو    شانیکه صدا ییهارا  پناهگاه کوچکش  داخل 
وارد کرد و    ی ایرقم  ۱۸دستگاه، رمز    ی رفت. رو  ی سمت در فوالد به    شدیم

رفت و همان رمز را داخل دستگاه    رونیباز شود. ب  صدایب  ی اجازه داد در فوالد 
ها را عتش پلهسر   از هم وارد کرد. در که دوباره بسته شد، با استفاده    رون یب
 .دیپناهگاهش رس یکرد و به ورود  یط

پشت   قا  یپناهگاهش دق  یو در باز شد. ورود   دیکش  نییسرد در را پا  رهیدستگ
داو  یرینظیب  یتابلو برا  ینچ یبود که  شخصا   بود،   دهیکش  کین  ی خودش 
 .کرد یالقا م نندهیحس غم را به بب  یآور رتیطرز حکه به  یرینظیب یتابلو

برود، تبلتش را از    ا یسراغ سوف  نکهیرا کنار زد و وارد اتاقش شد. قبل از ا  تابلو
کرده    یطراح  فر یکه جن  یشنیکیپرکتابش برداشت و از داخل اپل  داخل کتابخانه

 سفارش داد.  یاتازه دهندهبود خون

 ی سمت در به    اهشیس  راهنیها برگرداند و با چنگ زدن پرا کنار کتاب  تبلت
 واب و اتاق کارش بود رفت.اتاق خ نیکه ب



از غروب کامل    قهیمبل نشسته بود. ده دق  یمضطرب رو   ایدر، سوف  طرفآن
ن  گذشتیم او  لرد خون شدیم  یساعتمیو  منتظر  آنجا  انتظار که  به  آشامان 

 نشسته بود.

  ک یو ن  دیاز جا پر  ا یآمد و در به دنبالش باز شد. سوف   رهیچرخش دستگ  یصدا
 . دی چهارچوب آن د سرد را در خون شهیهم

 داد و گفت:  هی به داخل قدم بگذارد به چهارچوب در تک نکهیبدون ا کین

 ؟یشده سوف یهنوز صبحونه نخوردم. چ یحت -

صدا    یقصد عقب نگه داشتنشان را داشت، با سوف  ایکه سوف  ییهاحس  تمام
 اورد یبه زبان ب  یابتواند کلمه  نکهیسمتش هجوم آوردند. قبل از ابه   کیکردن ن

شدند. صورتش را   یصورتش جار   ی رو  مهبا یب  شیهابغضش شکست و اشک
 . ندیاش را نباحمقانه یهااشک کیبرگرداند تا ن

  یکامال  از واکنش دست راستش شوکه شد. با استفاده از سرعتش در کسر  کین
تان  کنار او متوقف شد. دس  قا  یکرد و دق  یخود و او را ط  نیب  یفاصله   هیاز ثان
 :دیبود پرس ایکه مختص به سوف  یآورد و با لحن  نییرا از صورتش پا ایسوف

 زم؟ یشده عز یچ ؟یسوف -

را به   فشیجسم نح  یگرید   بدون کالم اضافه  کیشد، ن  شتر یب  ایسوف  هقهق
 او شود. گاههیو اجازه داد تا تک دیآغوش کش

را به وجود    کین  ر ی کمتر شود. عطر دلپذ  ایباعث شد تشنج سوف  ک،یکار ن  نیا
خودش آرامش بخرد.    یآشام براخون  یرو   قیعم  یهابکشد و با همان نفس



تر از قبل اما هربار متفاوت  د؛یکشیآشام، او را به آغوش مبار اول نبود که خون
 .کردندیم  اموجود تمن نیاعتراف به ا یبود و تمام عقل و دلش برا

 کین  یبود؛ اما سرش هنوز رو  افتهی  ان یاش پااحمقانه  هیبعد گر  قهیدق  چند
 :دیشده بود پرس ایکه متوجه آرام شدن سوف  کیبود. ن

 ؟ یاالن بهتر -

 ک ین  دانستی. مدی سرش را عقب کش  یلیمیگفت و با ب  ی ا« خفه»آره   ایسوف
شده بود را   بشیکه نص  یزیچ  نیهم  خواست یو نم  ستیاهل محبت ن  اد یز

 خراب کند.

به صورت    یشیو کائنات را شکر کرد که آرا  دیکش  سشیبه صورت خ  یدست
 .ندیبب ختهی ر ملیاو را با ر کیمانده بود که ن نشیندارد، هم

 بلند کرد. ایمبل نشست و سرش را به سمت سوف یکوتاه جلو  ز یم یرو کین

 شده؟ ی چ یبگ  یخوایم -

. در اصل از دیکشیاش خجالت م نشست. از رفتار احمقانه  شیروروبه  ایسوف
  دهیحالت د   نیهم به ندرت او را در ا  زا یل  ی. حتدیکشیکردن خجالت م  هیگر

 ساحره را شکسته بود. گفتنش تمام اراده  یبا آن سوف کیبود؛ اما ن

  شانیرو  کیکه دستان بزرگ و سرد ن  فشرد یهم م  یرا رو  شیهادست  کف
 بودند. رهیخ ایمنتظرش به سوف  یب نشست، چشمان آ 

نم  ساحره ب  خواستیاصال   را  ا  شتر یاو  بالفاصله   نیاز  پس  بگذارد؛  منتظر 
 از هم باز شدند.  شیهالب



 بزنم و...و... . یچرت هیقبل از غروب رفته بودم تا  -

 کردن حرفش سخت بود.  کامل

 .دمید  یخواب هی -

 شدند.  ره یاو خ یگذشتند و به پاها  کیچشمان ن ی از رو چشمانش

 . دمیند یخواب...خواب خوب -

 . کرد یرا نوازش م ایپشت دست سوف  یآرامبه  کین شصت

 ؟یدید  ی. چه خوابیسوف  دمیهست خواب ند یمن هزار سال  -

پنبهخون  یصدا و  نرم  صدا  ایبود؛ گو  ی اآشام  سوف  شیبا  نوازش   ایروح  را 
 . کرد یم

نداشتند.  ی فیتعر شیهابه عنوان ساحره خوابدر دلش حسرت خورد.  ایسوف
 که اصال  اسمشان خواب نبود.  ییهاکابوس

کدام   دانستیخوابش، دوباره اشک به چشمانش هجوم آورد. نم  یادآوری  با
  یهای تا بخواهد ها  شدیباعث م  گونهنیا  کیتر بوده و کدام  صحنه دردناک

 .دیبگر

 ؟یسوف -

 زد. ایداد و دلش را به در   کینگاه به ن ایسوف

 ... .یشی که عاشقش م  اد یم  یزن دمیخواب د  -



 و با ضعف ادامه داد:  ساندیرا با زبان خ شیهالب

 .کین کنمیم   ی...بهت...بهت نامرد ایکه من...من، سوف  دمیخواب د  -

 را رها کرد.  یخالص ر یرا بست و ت شیهاپلک

 . یکنیتو با نفرت نگام م و ستادمیسرت وا  یباال یخنجر چوب هیبا  دمید  -

چشمان    کند،یاش را کامل مجمله  یوقت  خواستیانداخت. نم  نییرا پا  سرش
ا  کین بخواند.  را مخون  ن یرا  اآن  د،یپرستیآشام  به    ندیبنش  جانی قدر که  و 

  کند یم  ر یرنگ نگاهش تغ  یوقت  خواستیاعتراف کند؛ پس نم  یخواب  نیچن
 شاهد باشد. 

اهم  یسوف  - نم  یتیمن  خوابا  زندگ  ییجورا  هیچون    دم؛یبه   ی خواب  میتمام 
. پس جواب  اد ینم  ادم ی  یکه انسان بودم و حت   هیمال زمان  دمی. اگر هم د دمیند

 که بره به جهنم!  نهیمن به خواب تو ا

زد و ادامه    یقیلبخند عم  کینگاه کرد. ن  کیزمان غم، به نو هم  یبا شاد   ایسوف
 داد: 

دارم.    نانیکه من بهش اطم  ی. تنها انسانیو وفادار  بایش، ززن باهو  هیتو    -
 . یکنینم ی. هرگز بهم نامرد یدست راست و دوستم

 را پرت کرد. شانیکوبش در حواس هردو  یصدا

 به ساحره زد و گفت:  یچشمک کین

 م اومد. صبحونه -



آشام، خون  نیشد. ا  رهیخ  شیهابه او و قدم  ایسمت در رفت. سوف  و به  ستاد یا
آن ماصال   برا  رحمیب  گفتندیطور که  حدٔاقل  ا  ا،یسوف  ی نبود.    ی رو  نیبارها 

  ن یشده بود، تا هم اشیکه وارد زندگ  یبار نیمهربانش را رو کرده بود. از اول
 االن.

دختر   یبا کس  یچند کالم  کین همراه  بعد  و  ردوبدل کرد  بود  در  پشت  که 
 به داخل برگشت.  ی وسالسنکم

  اشیکار بود که هرگز در زندگ  کیآن دو از جا بلند شد. اگر    دنیبا د   ایسوف
 بود.   ایجز خود سوف یاز هر کس کین ی ه یشاهد آن باشد، آن تغذ خواستینم

  ن یگذشت. اجازه داد در ب  شانیزمزمه کرد و از کنار هردو  ی منتظرم  رونیب  من
  ی ایپرتحواس  چیداد. حاال که ه  هیتک  وار ی. به د اندازد یها و خودش فاصله بآن

 . رفتیچشمانش رژه م ینداشت خوابش دوباره جلو

در ساحل    کهیدر آغوشش درحال  یو زن  کیعاشقانه آغاز شده بود. ن  یاصحنه  با
گوشش    ر یآشام زبود و خون  کینشسته بودند. زن در حصار بازوان ن  یخلوت

 . کرد یزمزمه م 

از چشمان   کند،یآن دو را تماشا م  یکس  یهابود که از چشم  دهیبعد فهم  و
 کنند یم  سیرا در خواب حس کرده بود که صورتش را خ  شیهاخودش. اشک

 : گفتیبود که با خشم و نفرت م دهیخودش را شن  یزمزمه یو صدا

 !ی ذاشتیمن رو کنار م  دینبا -



ن  صحنه همه  کیبعد،  مقابل  دن  بود که  ا   یایسران  رهبر   ستادهیشب  بود. 
ها در حال متهم  آن  ها و خودش. همهدهنده  رشکلیها، تغساحره  ها،نهیگرگ

که در مقابل    یکیشب بودند و ن   یایبه شکستن دو قانون مهم دن  کیکردن ن
 ها گفته بود:تمام آن اتهام

 من عاشقشم! -

  ، یچوب  یوحشت داشت. خودش بود با خنجراز آن    ایکه سوف  یآخر   یصحنه  و
 ی با آن قلب  خواستیم  ایشده بود. سوف  دهیکه به نقره کش  یکی. نکیسر ن  یرو

  آوردیفرو م  کین  ینهیس  یخنجر را رو  یرا که متعلق به خودش نبود بدرد. وقت
 بود. دهیاز خواب پر

باعث شد که قلب سوفتمام آن صحنه  یدوباره  یتداع بزند و  محکم  ایها  تر 
 چنگ زد و با درد زمزمه کرد: اشنهیآخر بلرزد. به س تنش از تصور صحنه

 . کنمیکار رو نم  نیمن هرگز باهاش ا  -

ذهنش    یگوشه  یجمله را به زبان آورده بود؛ اما فکر  نیا  یمحکم   با اراده   دیشا
  دیشا  گفت یکه م  یطانیش  ی . فکرکرد یم یج کنشسته بود و به ساحره دهان

 باشد. یکیمادرش  ی هابا زن الهام شیهازن خواب

 *** 

بود.    دهینوش  یکاف  . به اندازه دیعقب کش  شیهاشین  ر یدهنده زخون  یناله  با
خودش کنترل کامل  ی رو  رودیم  اش، یبه مالقات آن زن، ناج   یقدر که وقتآن

 داشته باشد.



ر خون  یهالب لآلودش  س  دیسیا  برخاست، کت  جا  از  رو  یاهیو  مبل   ی که 
دستور داده بود تا   ی به تن کرد. به بان اش رهیقرمز ت  راهنی پ  ی افتاده بود را رو

 ک یطور که نداشت همان  میببرد. تصم  کیخود ر  کند و به خانه  دایزن را پ
 .ندک  ست یو ر که زده بود را راست  یطعنه زده بود، خودش گند

  ی تیاهم  کینبود ر  انیاش در ممسخره  نیشب و قوان  یا یاگر بحث دن  البته
باشد. به نظرش زمان خفا به    دهیکه آن زن راز مثال  بزرگشان را فهم  داد ینم

  رهی و غ  نیدر هالوو  کیکه ن  ییزهایروزها با توجه به چ  نیبود. ا  دهیسر رس
داشت    ی لیور طرفدار موجودات شب بودند. پس چه دلها بدجانسان  دید یم

 سفت و سخت خودشان را پنهان کنند؟ قدر نیآشامان اکه خون

موجودات شب   یشب زمان  یا یسران دن  داشت درک کند. طبق گفته   یسع  کیر
که چند    یانیشکارچ  ینبود. حت  طور نیاما حاال ا   شدند؛یبودند، شکار م  تیدر اقل
قدر که  بودند. آن  سروصدایرا هدف گرفته بودند هم آرام و ب  کیر  شیشب پ

م  یگاه  یحت  کیر فراموش  را  مطمئن  کرد یوجودشان  اگر   بود . کامال   که 
 ده؟یاما چه فا  شوند؛یاعالم شود استقبال هم م  یوجودشان به صورت همگان

 برادرش! یحت داد،یبه حرف او گوش نم یکس

خون  شنیکیو وارد اپل دیکش  رونیرا ب لشیااتاق را گشود و خارج شد. موب در 
  ی هاسیاز سرو  یکی   نیدهنده تمام شده. اشد. اعالم کرد که کارش با خون

. کرد یدر قصر خون کار م  شدیم  یکه حدودا  ده سال  یبود. انسان  فر یجن  ژهیو
  نکیو ع  ی اقهوه  یفرفر   یبود که موها  ی. زن الغرآمدیاز او خوشش م  کیر
  نیبود و بهتر  وتر یکامپ   یها. از آن خورهکردندیاو را بامزه م  اشیاستکانته
جامعه  یکار حق  در  هم  که  بود،  داده  انجام  بود.   شنیکیاپل  نیشب 



کار،    انیو بعد هم با اعالم پا  دادندیسفارش م  ن یها به صورت آنالآشامخون
 برگرداند. قشمدهوش را به اتا دهنده بود که خون یکس

بستاد یا  نگیپارک  در طبقه  انسور آس ماشآن  نی .  الرن  کردن مک دایپ   نیهمه 
  اورد ین  اد یخوبش به   با وجود حافظه  کی ر  نکهیسخت بود. نه ا  یکم  اهشیس

را انجام    هانیکه کار پارک ماش  یخاطر نگهبانبلکه به  آن را کجا پارک کرده،
 . داد یم

  نگیپارک  ی از انتها  نش یو فشرد. ماش  دیکش  رونیرا از داخل کتش ب  موتشیر
 شد. نشیسوار ماش هیثان کی ر یاعالم وجود کرد. از سرعتش استفاده کرد و ز

خ  راژ یو در  ن  یهاابانی دادن  خلوت  خوب  واورالنز ینسبتا   داشت.   یحس 
 د یجد  یهاخون تازه و چهره  شهیهم  یعن ی  نیبود. ا  یستیتور  ی شهر  واورالنز،ین

رازها    نیمشهور بود و البته که ا  شیجادوگرها و رازها  . به محلهشدندیوارد م 
رازها به وجود آمده بودند   نیشب به وجود آورده بودند. ا  یایرا خود سران دن

  ک ی را جذب کنند. مثال  قصر خون خودش    یشتریتا مرتب گردشگران بدبخت ب
نتوانسته بود واردش   یهمه التماس و خواهش هنوز کسشاهکار بود. با آن 

 شود.

زندگ  قدر نیا  اگر  خفا  گروه   کیداشت،    ی شنهادیپ  کیر  کردندینم  یدر 
آشامان را  خون  یوچل دورتادور محل زندگتا به آن گردشگران خل  یگردشگر

را   کیر  یسکه ک  فیبزنند؛ اما ح  بیپول به ج  یکل  توانستندینشان دهند. م
 . گرفتینم یجد بارهنیدر ا



  واورالنز،ین  محله  نیتررا دور زد. در آرام  چیپ  نی. آخردیاش رسبه خانه  باألخره
 دهیرا با دست خودش چ  لشیبود. تمام وسا  دهیرا خر  اشیالله، آلونک شخص

. آورد یبه آن پناه م  شدیخسته م  کیاز دست ن  یبود که وقت  ییجا  نجایبود. ا
 بخواهد داشته باشد. ینبود که کس ییاز آن دسته برادرها کین

  ک ی خوش بگذراند و اصال  ن  یتا کم  رفتیرا محکم تکان داد. امشب م  سرش
 .خواستینم  یفکر یرا به عنوان دغدغه

الله بزرگ و اکثر    ابانیپارک کرد. خوشبختانه خ  یخفن  آفکیرا با ت  نشیماش
بودند   ر یقدر پآن  کردیم   دایپ  یاهیهمسابود. اگر هم    یخال  شیهامواقع خانه

دق ر  قا  یکه  سروصدا گر  ک یمثل  برا  زان یاز  دل  نجایا  دنیخر  یباشند.    ل یدو 
 خلوت. ابانیکم و خ  یها هیداشت، همسا

به   یشخندیاما در سکوت الله صدا اکو شد. ن  د؛یشد و در را بست. نکوب  ادهیپ
 اش رفت.زنان به سمت خانههمه سکوت زد و سوتآن

 یاز کارآموزها  یکی در باز شد. ساندرا،    اوردیب  رون یرا ب  دشی کل  یحت   نکهیاز ا  قبل
تر شود،  بزرگ  یمنتظر بود تا ساندرا کم  کیداخل چهارچوب بود. ر  ،یبان  دیجد
  ل یال مکه دخترک داشت با کم  یاقیهمه شور و اشت   وقت بالفاصله به آنآن

 . داد یپاسخ م

 را پوشاند. اشیومکصورت کک یلبخند بزرگ کیر دنید  با

 . یخوش اومد -



  نکه یتنها سر تکان داد و منتظر نگاهش کرد تا دخترک کنار برود؛ اما مثل ا  کیر
 نداشت. یقصد  نیاو اصال  چن

 گفت:  حوصلهیب کیر

 ساندرا!  -

 مثل خود او گفت:  قا  یدق ساندرا

 !کیر -

م  یبرا   ینگاهش کرد. گاه  حالتیب  کیر تأسف  احساس  با  کرد یخودش   .
معطلش    رونی و ب  بردیبچه هم از او حساب نم   نیهم  ،یوجود ده قرن زندگ 

 دهیمردم عق  کایبلوند بود؛ اما خب که چه؟ )در آمر  کیکرده بود. باشد، قبول! ر
تا او اخم    ماهم بلوند بود؛ ا  کیدارند که بلوندها احمقند، چه زن چه مرد.( ن

 .کردندیم یهمه غالب ته کرد یم

 : دیکنار زدن پر کاه ساندرا را کنار زد و غر  یآساناز خودش به  دیو ناام  حوصلهیب

 خودم بشم. وارد خونه خوامیم یاجازه بد -

سرش   ی ناگهان  یه انداخت. در حرکترا  ی کوچک  شی نما  ،یرگذار ی تأث  یبرا  بعد
ترک شدن او را  آورد. زهره  رونیرا ب  شیهاشیسمت دخترک چرخاند و نرا به

را به داخل برگرداند و   شیهاشیاز زهرچشم گرفتن ن  یکامال  حس کرد. راض
 کتش را صاف و از کنار او عبور کرد.   یبا ژست

  اتی. وادیبه راه بود پر  اشییرایکه داخل پذ  یبساط   دنیحس خوبش با د   تمام
ساحره دو  برا  کلیما  گر،ی د   و  ج  یبان  ان،یو  و  استفن  دو شاگردش،    ، یبیو 



متوجه ورود    یقدر غرق کار بودند که حتکردن بودند. آن  یمشغول پوکر باز 
 هم نشدند.  کیر

 :دیغر تیبا عصبان کیر

 د؟یکنیازش مراقبت م یجورنیا -

و بالفاصله    ستاد یا  عی. سرشتریاز همه ب  یبان  دند،یحرف از جا پر  نیبا ا  همه
 گزارش کار داد. 

بهش ندادم و منتظر توئه تا   یاطالعات  چیشده. ه  یاتاق خوابت زندان  یتو  -
 . یبکن یخوایم ی هرکار یبر

 زد. شیموها انیم یچنگ کیر

 . یباشه بان طور نیواقعا  هم  دوارمیام -

از کنارشان گذشت. اول    یبلند  یهاها رفت و با قدمآن  به همه  یا غرهچشم
را بالفاصله  شد.  اتاق کارش  استشمام کرد.    اش یناج  ی آشنا  یحهیوارد  را 

نامردان    شیهاشد. لثه  ادآور یخون آن زن را    ذیلذ  یکرد و مزه  یذهنش نامرد
 . کردند  تماسآمدن ال رونیب یبودند. شروع به خارش کردند و برا یبعد

داشت   از یبا او ن  ییایداد. قبل از رو  هیسرش بست و به آن تکاتاق را پشت   در 
تا گردنش را    دیپریزن م  دنیکند، وگرنه به محض د   دایرا پ   اشیتا خوددار 

نجات جانش به او    یتا دوباره برا  شدیپاره کند و احتماال  بعد از آن مجبور م
 هاینیبشیفکرها و پ  نیا  م. تماکرد یم  دایتبادل ادامه پ  خون دهد و چرخه

  ی ریگجهینت  نی. همکرد یرا سرزنش م  کیدوباره ر  کین  نکه یبه ا  شدیختم م 



ر  یکاف تا  رضا  ک یبود  لبخند  شود.  خودش  لبانش    ی رو  یمندتیدوباره 
 نشست.

سمت را از در برداشت و به  اشهیتک  کرد،  دایخودش کنترل پ  یکامال  رو  یوقت
  دانست یورود؛ اما نم  یاز همان لحظه  کرد،یحس م  یبی عج  ز یاتاق رفت. چ

 نشاند.  ش ی ابروها ان یم یحس اخم نیچه. هم

  شیسر جا  ز یچکرد. همه  یو اطراف را بررس  ستاد یاز ورود به اتاق خوابش ا  قبل
حس ششم    دانستیچه بود؟ م  ستی درست ن  ی زیحس که چ  ن یبود. پس ا

نداشت؛ ول  کیر  ست،ین در    اشیآشامخون  ضیتمام غرا  یاصال  حس ششم 
 حال اخطار دادن بودند.

برد. با دانستن    نیخودش و در را از ب   نیب  یبلند فاصله  یکرد و با قدم   ینوچ
 وارد اتاق شد. جانیه یآن را چرخاند و با کم یرو  دیقفل بودن در، کل

رو  یاتاق مشت  بودن  یخال  اما ب  ی شد و  اتاق   حرکتیصورتش نشست.  به 
احمق  یخال آن  بود که  مطمئن  زد.  پذ  یهازل  بودند که    ییرایداخل  گفته 
زندان  اشیناج شده  قفل  اتاِق  ول   یداخل  چ  یاست؛  ر  یزیتنها    ک یکه 
 بود.  یخال یاتاق ندیبب توانستیم

. حس ستادندیمتحرک ا  یهاپرده  یرو  شیهاچرخاند و چشم  یرا کم  سرش
م  یبیعج حاال  را  داشت  پنجرهدیفهمیکه  زن    ی لعنت  یها.  و  نداشتند  حفاظ 
 ها استفاده کند.قدر زرنگ بود تا از آنآن

  ی . پنجرهدیها را با خشم چنگ زد و کنار کشآن سر اتاق بود. پرده  هیثان  کی  ر یز
 کرد.  یکج آشام دهانباز به خون



. رفتیبه فنا م  کی ر  د،یبگو  یکلمه به کس  کیزن    ! لعنت! لعنت! اگر آنلعنت
ا  ییرایبا استفاده از سرعتش به داخل پذ از آن   کدامچیه  نکهیبرگشت. قبل 

چسبانده   وار یرا گرفته بود و به د   یبان  یاحمق متوجه شوند، گلو  یهاانسان
 بود.

زدند. داخل صورت زن    رونیاو ب  یاجازه یب  ششین  یهاشدت خشم دندان  از 
 :دیغر

 . یکار بهت سپردم و گند زد   هی -

نزد   که یدرحال  یبان ب  کیچشمانش  حدقه  از  خس  رون یبود  و  خس  بزنند 
که در حال    یتیکرد حرف بزند؛ اما اصال  واضح نبود. با تمام عصبان  یسع  کرد یم

که   دانستیخودش مسلط بود و م  یهنوز هم رو  کرد،یحس م  کیحاضر ر
شمرده    کیدست راست ن  اینخواهد رساند. اگر سوف  یبه بان  یایجد  بیآس
 ِسمت داشت. نیا یرا برا یاو بان شد،یم

و    دیگرفته دستش را عقب کش  ادیدرسش را   یحس کرد که بان ی وقت باألخره
 کنان هوا را ببلعد. خسمچاله شود و خس نیزم یاجازه داد زن رو 

و    اندستادهیها پشت سرش اکه تمام آن احمق  دانستیبرگشتن هم م  بدون
 وحشت و ترسشان را بو بکشد.  یبه آسان  توانستی. ملرزندیاز ترس به خود م

 :دینفسش جا آمده بود غر یکه کم  یبه بان رو

 فرار کرده! -

 باال آمد و با وحشت گفت:  عیزن روس سر سر 



 ؟ یچ -

 اخم کرد.  کیر

 تونستمیدور نشده. م  ادیز  یها حفاظ نداشتن، از اونا استفاده کرده؛ ولپنجره  -
 بوش رو هنوز داخل اتاق حس کنم. 

 دستور دهد. یمکث کرد تا آرام شود و منطق  یکم  بعد

. ستیو اصال  منطقه رو بلد ن  دهیجد  نجا ی. ادیو اطراف رو بگرد   دیپخش ش  -
 دنبالش.  رمیخودم هم م

  رونیبه اتاق خواب برگشت. مثل زن از پنجره ب  یبه بان  یگر ید   غرهبا چشم  و
استفاده کرد تا رد او را بو بکشد و البته   اشیآشامرفت و از تمام حواس خون

 به جا گذاشته بود. یایقو یکه آسان بود. زن بو 

 *** 

را به پا نداشت.   شیهایکتان  نکهیبا وجود ا  یحت  د،یدویبا تمام توانش م  لیدن
داشت تا تمام    یقفل کرده بود، فرصت کاف  ش یدر را به رو ،یآن زن، بان  یوقت

آشام بود و به  که خون  یکیکند. آن کالغ و بعد هم ر  نییاتفاقات را باال و پا 
فرار را چک کرده   ی هاهرا  یشجاع  یدنبال او. پس مثل هر انسان عاقل و کم

را   پنجره  بعد  و  معطلبود.    افتهیبود  داشت    رونیب  یبدون  حاال  و  بود  زده 
 با  یکه از آن فرار کرده بود تقر  یاکند. خانه  دایپ  یایلعنت  نیتا ماش  دییدویم
مجبور بود   لیو کور. دناز سکنه و سوت    یخال  آمد،یشهر به حساب م  رونیب

شود و او را به شهر   دایپ  یایلعنت  نیبدهد تا ماش  دامها  دنیبه دو  طور نیهم



 حسابهیتسو  دنیبه محض رس   لیبرگرداند و صددرصد به آن مسافرخانه. دن
لس  کرد یم به  قطعا   برمو  نگشتیآنجلس  جا  واورالنز ی.  ابدا   و  که   ییاصال  

 بخواهد در آن بماند نبود.

  شیها. خم شد و دستستاد یاز سرعتش کم کرد و رفته رفته ا  یکم  یخستگ  با
  ی کرد تا انرژ   قیعم  یهانفس  دنیقرار داد. شروع به کش  شیهازانو  یرا رو
اما    دود؛یاست که م  قهیچند دق  دانستیکند. نم  دایراه پ  ادامه  یبرا   یادوباره

ترس عقب را چک  یدور شده بود. با کم یکاف  هر چقدر که بود انگار به اندازه 
شد و توانست    دهی. نگاهش به جلو کش خورد یبه چشم نم  یاجنبنده  چیکرد. ه
آن خانه   ایلبانش نشست.    یرو  یشخندیدهد. ن  صیشهر را تشخ  یهاچراغ

 .دهیدویبا سرعت نور م لیدن  ایچندان دور نبوده 

جاده   یرا از سر گرفت. حاال که انتها  دنیو بعد دو  دیکش  یگرید   قیعم  نفس
هم چندان امن    واورالنز یمجاز نبود. هرچند که ن  ستادن یا  دیرسیم  واورالنز یبه ن

قدر احمق  کل عمرش او را ترسانده بود. چه  ! به اندازهیو لعنت  بینبود. شهر عج
که واقعا     میریآمده بود. اصال  گ  نجایهوا به ا  یخاطر حرف پدرش روبود که به  

از    شهیکند؟ مثل هم  دایآن زن را پ  خواستیمادرش هنوز زنده بود. چطور م
  چ یه  ستیکه انگار قرار ن  یگرفته بود، درس  میاحساسات و در لحظه تصم  یرو

 . رد ی بگ اد یوقت 

 کردند؛یگزگز م   شیشدت تشنه بود و پاها. بهسوختیم  شیچپ پهلو  سمت
و    گرفتیم  میخنگ بود، در لحظه تصم  یکم  لز یاستا  لی. قبول، دنستاد یاما نا

  داشت یاحساساتش بر عقلش غالب بودند؛ اما اصال  و ابدا  دست از تالش برنم
 بود.   هاچراغبه آن    دنیو هدف االنش رس  رفتیجان م  یهدفش تا پا   یو برا 



موها  ی باد   ناگهان و  آشفتهآشفته  یاز کنارش گذشت  را  بعد  اش  و  تر کرد. 
 ظاهر شد. شیبود که از ناکججا جلو یاهیسا

بود. قلبش    ستادهی دورتر ا  ی تکان نخورده بود و کم  هی. ساستادیا  و  دیکش  غیج
  ه ینبود، اگر سا  کیکند. نه نزد   یبود تا از ترس غالب ته  کیبه تپش افتاد و نزد 

 . افتاد یپس م  شکیب لیدن  داشتیبرم یقدم

  واورالنز یکند. حاال نه! ن  هیگر  خواستیشروع به سوختن کردند. نم   شیهاچشم
 بس بود.  لیده سال دن ی چه مرگش بود؟ واقعا  برا یلعنت

  ش یهالب  انیاز م  یگر یبنفش د   غیبود تا ج  ی برداشت و همان کاف  یقدم  هیسا
برعکس را   ر یمس  رفتیسمتشان مکه به   ییهابه چراغ  توجهیخارج شود و ب

به کجا!    دانستی. نمدیدویو راه رفته را بدود. با تمام توان م   ردی بگ  شیدر پ
آدم  هیکه آن سا ییهرجا  دیشا نمنباشد.  رو  توانستدی ها که  هوا ظاهر    یاز 

 شود. کیبه آن نزد  لی نبود که دن یزیچ هیشوند، پس آن سا

را   هیسا  تیبه عقب چرخاند تا موقع  دن یدو  انیم  یرا با ترس و دودل  سرش
وقت   صیتشخ ند  یدهد.  آنجا  را  ترسدیاو  بدتر  مسئلهدی.  حاال  هم    یدوم  . 

 دیجلوتر د   یاو را کم  ی کجا رفت؟ سرش را به جلو چرخاند و وقت  هیداشت. سا
  نیزم  یخورد و رو   ی ترس بر او غالب شد. تعادلش را از دست داد و سکندر

 افتاد.

بار  شیهااشک سادندیبالفاصله  دن  یقدم  هی.  برداشت.  او  سمت    لیبه 
  ه یلحظه هم چشم از سا  کی  ی اما حتبود عقب رفت؛    نیزم  ی طور که روهمان

 . رفتیعقب منشسته عقب لیو دن آمدیجلو م هیبرنداشت. سا



از لبانش خارج  یگری د  یناخواسته  غی. جدیسمتش دوبه  هی بعد سا یالحظه و
و در دل به   کرد یهق مو هق  زد یم  غیشد و با دستانش صورتش را پوشاند. ج 

 .داد یخودش فحش م

دستور   ییآشنا  یدورش حلقه شد و صدا  یهمه ترس و جدل دست  آن  انیم  در 
 داد. 

 بخورمت که!  خوامیآروم باش. نم -

  یمرد کالغ   ه،ی. ساشناختیخفه شد. صدا را م  شیبالفاصله در گلو  لیدن  غیج
چنان ادامه  هقش همآرام شود. هق   یکم   لیبود و دستورش باعث شد تا دن

ا  یداشت؛ اما ترس کمتر با  خودش    هم به نوبه   یحال مرد کالغ   نیداشت. 
 و دستان او از دورش افتادند. دیهنوز ترسناک بود؛ پس عقب کش

. دینکند نگاهش را دزد   هیها گربچهتا مثل دختر   کرد یم  یسع   کهیدرحال  لیدن
 مرد با آرامش گفت:

 حالت خوبه؟ -

 :دیاز داخل گلو غر لیدن

 .کنمیدارم از ترس سکته م  نکهیفقط با احتساب ا م،یآره عال -

لبان ر  قا  یمحکمش که دق  لحن لرزانش بود لبخند به  آورد.   کیبرعکس بدن 
و با وجود    دیرگش را بر  ی وقت  بار نیکرد. اول  نیرا تحس  اشیبار دوم ناج  یبرا

 نهگونیا  یبود؛ ول  دهیو حاال که واقعا  تا سرحد مرگ ترس  اورد یدرد خم به ابرو ن
 .کرد یم یحاضر جواب



 گفت:  یبا ناراحت کیر

 متأسفم.  -

 هیرا با خشم پس زد. دوباره گر  شیها. اشککرد یچنان نگاهش نمهم  لیدن
پا گذاشته بود.   ر یآنجلس بسته بود زرا که موقع خروج از لس  یکرده بود. عهد

چنان ترس داشت؛ . همستاد یبه خودش زد و ا  ی بزرگ شود؟ تشر  خواستینم
داد که م  قول  به خودش  از    طور ن. همادیبرآ   یزیاز پس هرچ  تواندیاما  که 

کرده بود.   یطور که پس از جس زندگبا قاتل پدرش برآمده بود. همان یزندگ
 .دهدیادامه م  واورالنز یآنجلس برگردد هم با وجود اتفاقات نبه لس یوقت

کفش    اشیکه ناج  دید ی. مدیباال پر  کی ر  یکرد و راه افتاد. ابرو  کیبه ر  پشت
کوبش قلبش را    یو صدا  کرد یترس او را حس م  یچنان بوبه پا ندارد. هم

 .رفت یداشت م حالنیاما با ا د؛یشنیم

 : دی. پرسستاد یهمه استقامت زد و ا نیبه ا یشخندین کیر

 ؟ یر یکجا م  -

چنان در حال  نداد و هم  یبود. زن جواب  سکوت جاده بلند  یآرامش برا   یصدا
 کرد.   یگر یپشت سرش راه افتاد و تالش د  ک یدور شدن بود. ر

 !کمیبه اول. سالم، من ر میبرگرد  ای. بمیخوب شروع نکرد  دونمیم -

با   دانستینم و  برگشت  بالفاصله  زن  چون  بود؛  سازگار  حرفش  کدام 
  شیهالب  کینگاهش کرد. ر  زد یها موج مکه کامال  وحشت در آن  ییهاچشم
 نگفت.  یزیچ گر یهم فشرد و د  یرا رو



 .دیکش  غیج زن

 ؟ ییتو کیپس ر -

  ی نداشت که چه اتفاق  یادهیا  چیه  کی کرد. ر  کیسمت ربه  دنیشروع به دو  و
  ک یبه ر  هیبود و بعد از چند ثان  یایعال   یاست؛ اما زن دوندهدر حال وقوع  

ادیرس از  قبل  رو خون  نکهی.  زن  را درک کند، دست  اوضاع  صورتش   یآشام 
 نشست.

. زن به او مهلت درک  شدندیگردتر نم  نیکج شد و چشمانش از ا  کیر  صورت
 داد زد:  یزیت یرا نداد، چرا که با صدا یلیس

  یطور به اتاقم اومدمن رو بدزدن؟ اول که اون  یگفت  یبه چه حق  یلعنت  یتو  -
رو   یزن روان  هی. و بعد  یخودت رو بهم داد   یو خون لعنت  یو خونم رو گرفت

 بشه؟ یتا من رو بدزده که چ ی فرستاد 

 و داد زد:  د یکوب  کیر نهیس به

 ؟ ید یمن رو دزد  یبه چه حق -

 شیهاش ی. ندیجوش  کیر  تی. چرا که عصبانافتینطقش را ن  یادامه  فرصت
 : دیآمدند و رو به زن غر رونیب

 ؟ یکرد   یچه غلط -

. دیبرافروخته درجا خواب  ی بلند و چهره  یها شیآن ن  دنیبا د   لیخشم دن  تمام
ب  یبا چشمان ن  اندازهیکه  به  بودند  عاد   ییهاشیگشاد شده  حالت  از    ی که 

 یهاش یو صددرصد برنده؛ مثل ن  ز یبلند، ت  ییهاش یشد. ن  رهیبلندتر بودند خ



هم خون  کی دن  یفکر کاف  نیآشام.  اس  لیبود که  مغز  تا  بترساند.   تخوانرا 
 ی هابا دست  قتیبه عقب رفت. حق  یناخودآگاهش واکنش نشان داد و قدم 

  شیکه مسبب بالها  یکس   ،ی مرد کالغ  نیابرو باال انداخت. ا  شیشده برا  پایچل
 آشام بود.خون کی قتا  یبود، حق

مرد به خون افتاد    نیا  از ین  اد یبه عقب برداشت.    یگریبار ناخودآگاه قدم د   نیا
 .دیفهمیرا حاال م هارممکنیغ نی. علت تمام ابیو آن سرعت عج

ا  فرصت از کشف  تا  بترسد.    یحت  ایتعجب کند    بیعج  قتیحق  نینکرد 
 یشده را پر کرد و تو  جاد یا  بلند فاصله   یبود با قدم  یآشام که علنا  عصبانخون

 غرش کرد.  لیصورت دن

 ؟ یزد  یلیانسان به من س یتو...تو -

 بلندتر شد:  دادش 

 آشام هزارساله؟روس؟ خون به من؟ شاهزاده -

 دیتول  ییصدا  چیه  ی ماه  ک یمثل    یدفاع از هم باز شدند؛ ول  یبرا   لیدن  لبان
  ی گر یدم د شده باشد. با فرمان ناخودآگاهش ق  یمخف شی نکرد. انگار که صدا

. واکنشش  زد یبگر  ش یرو  یجلو  بیکرد تا از موجود عج  ی و سع  دیعقب کش
 ز هنو  یشد و به آتشش دامن زد. حت  نیآشام بنزخشم خون  یهاشعله  یرو

کرد. به   یط  یباورنکردن  یرا با سرعت  نشان یب  یپلک نزده بود که مرد فاصله
قرار    دی. گردن در معرض د دیچنگ زد و سرش را به عقب کش  لیدن  یموها

 گرفت.



 یهاشیقبل از کامل کردن آخش ن یحمله سوخت؛ ول  نیاز ا لیسر دن پوست
 .دندیآشام پوستش را درخون

کرد تا او    یرها شد. تقال کرد و با تمام توان سع شیگلو  انیبالفاصله از م غیج
 .دهیفای بود، آزاردهنده اما ب  یدر برابر انسان  یاپشه  یرا کنار بزند؛ اما انگار تقال

هشدار   کیها هنوز فعال بود. مدام به رمغزش آن گوشه  ادش،یوجود خشم ز  با
که گردن زن را رها کند؛ اما اجازه    خواستیتا از دست خوردن بردارد؛ م  داد یم
 .داد ینم

 .کند ینم  یتر کردنش کارجز تشنه خون

  ادیز  ی به قدر  داد،یکه از دست م  یزن کمتر شد. حجم خون  یتقال  رفتهرفته 
 شیهاکه پلک   دینکش  قهی. به دقرفتیم  یرو به خاموش  اشیاریبود که هوش

  ن یدر برابر گرانش زم  جانشیشد. جسم ب  اهیس  شیبرا  ایهم افتادند و دن  یرو
شدن    حالی مانع شدند. ب  کیشد و شروع به سقوط کرد؛ اما دستان ر  میتسل
قلبش را حس م  لیدن تا دهانش را کنار   یول  کرد؛یو ضربان کند  نبود  قادر 

 قطره را بمکد. نیتا آخر خواستیبکشد. م

پر کاه از زن جدا کرد   یاو را به راحت  یو نوشش بهم خورد. دست  یخوش  ناگهان
 نیدرآمد و بعد محکم به زم  یدر هوا به پرواز کوتاه  کیو به عقب پرت کرد، ر

  ک ین دنید   یو او را به مبارزه دعوت کرد؛ ول دیخورد. با خشم از داخل گلو غر
 . رد یبود تا عقلش کنترل را به دست بگ یکاف

  ی وقت   کرد، یبه او نگاه م  یظیزن را در آغوش گرفته بود و با اخم غل  برادرش،
 سرزنشش کرد.  دیرا متوجه خود د  کیحواس ر



 !یبه خودت بنداز! انگار تازه متولد شدنگاه  هی -

ر  کین  حرف تا چشمان  باعث شد  لحن سرزنشگرش  بلکه  باز شوند.   کینه، 
ببهت زن  به  رنگ  هوشیزده  غلط  دهیپرو  نگاه کرد. چه  به خودش  بعد    ی و 

چشم بست    یمانی بود. با پش  فیتوص  رقابل یکه باال آورده بود غ  یگند  کرد؟یم
 رار کند.ف کین گر خ یتا از نگاه توب

که    ی فرستاد، اتفاق  یبار دوم کنترل او را سلب کرده بود. فحش  یزن برا  نیا
 افتاده بود. فتد،یب خواستینم

پ  کین از صورت  دن  کیر  شمانیچشم  به  و  ن  لیگرفت  نبود    ی ازینگاه کرد. 
گواه حال خرابش بود. انگار که    زد یم  ی که به کند  ینبضش را چک کند، قلب

زن   نیشود. اگر ا  لی دن  ال یخیآماده نبود تا ب  کین  یزدن نباشد؛ ول  یبرا   یلیدل
 چرا. بداندتا   داد یرا م زشیچهمه کیمهم بود، ن  لز یاستا کلی ما یبرا

سمت  خواباند. مچ خودش را به   نیزم  یرا رو  جانشمهیو آرام جسم ن  اطیاحت  با
خون    خواستی! نمدیامان از ترد   یان او را نجات دهد؛ ولدهان برد تا با آن ج 

داشت، درست!    از یکرد. به او ن   یزن را بررس  ی ارزشمندش را حرام کند، با دودل
 چ یه  بینص  رشینظیب  نکه صدها سال، خو  یفوربز بود. کس  کالسیاما او ن
 نشده بود.  یانسان

شد. چشم بست   کلیما  ی زن برا  تیاهم  ادآور یکرد تا خود را قانع کند.    یسع
 مچش را بدرند.  شیهاشیو اجازه داد تا ن



.  دیکش  نییاش را پاگذاشت و با دست آزاد چانه  نیزم  یرو  اطیزن را با احت  سر 
مچش    یخون از رو   یا لبان او برد، قطره  ی لبانش از هم باز شدند. مچش را باال

 افتادند.  نییقطرات هم به دنبال آن پا هی. بقدیلبان او چک انیسر خورد و م

ب  چند ناگهان زن شروع به سرفه کرد.    شتر یقطره  نداده بود که  او  به خورد 
به خون ارزشمندش   رتیبا ح  کیاول باعث شد تا تمام خون را برگرداند. ن  سرفه

انسان خون او را پس   ک یکه چرا    آورد یکه حرام شده بود نگاه کرد. سر در نم 
 مگر... .   داد،یاتفاق هرگز رخ نم  نی. ازندیم

ناام  قتیحق با  شد،  روشن  ر  ید یبالفاصله  سمت  به  را  چرخاند.    کیسرش 
 :دیپرس هودهیب دانستیجواب را م کهیدرحال

 !؟یتو...باهاش تبادل خون کرد -

وع را موض  نیا  دیکه با   یکس  نیآخر  قا  یبا عجز بسته شدند، دق  کیر  چشمان
بدون جواب  دهیفهم  د،یفهمیم با   یبود.  به سمتشان رفت.  برخاست و  از جا 
کرد از نگاه به چشمان سرزنشگر برادرش اجتناب کند. مچ خود را    یسع  ی رکیز
چشم باز    لیخونش اثر کرد و دن  یو با آن به نجات زن شتافت. جادو   دیدر

 کرد. 

 مچش را به دهان او فشرد و دستور داد.  کیر

 .بخور -



  یحماقت  نیچن  کیکه ر   شدی. باورش نمکرد یناباور نگاهشان م  کیمدت ن  تمام
ن او قرار  باشد، مطمئن بود که  شود.   یخون معرف  عهدنامه  یبرا  ستیکرده 

 چه مرگش بود؟ کیپس ر

 ی قدرت قو  ر یمچش را جدا کرد. تحت تأث  کیر  د،ینوش  یکاف  زن به اندازه  یوقت
ن  زد؛یم  جیگ  لیدن  ، یو ر  کیاما  بازو   کیحماقت  خشم  با  نکرد.  تکرار    ی را 

از زن دور شدند تا   یو او را به دنبال خود بلند کرد. چند قدم  دیبرادرش را کش
  ن ییرا پا  شیکرد صدا  ی. بعد سعشود ینم  دهیشن  شانیمطمئن شود که صدا

 نگه دارد. 

 ؟ یاون سرت دار  ی عقل تو ک،یر -

.  ستیچ  یبرا  خیتوب  نیا  دانستیم  قا  ی . دقدیکش  شیموها  انیم  یچنگ  کیر
مچش را    کیآشام، نهمه خون  نیا  نی ب  نکهیاشتباهش را قبول داشت؛ اما از ا

 ز یچهمه   ِک یرا داشت جز ن  یهر کس  ی هابود. تحمل سرزنش  زار یگرفته بود ب
کرده بود   ینخونسرد را عصبا  شهیهم  ک ین  نکهیاز ا  یتمام! در اصل، با بدجنس

 حال هم بود.خوش

خونسرد   کین ندرت  به  م  اشیکه  دست  از  مغز    داد یرا  تا  حاضر  حال  در 
نم کرد یاستخوان خشم را حس م ا  یزیچه چ  دانستی.  خشم دامن    نیبه 

اجازه    یانگار خودش که با سهل  ای  ل؟یزده، برادر احمقش؟ آلوده شدن خون دن
 شود؟  ایقضا نیا ر یباارزشش درگ داده بود تا طعمه

 را به صورت بزند.  اشیشگیهم یسردکرد تا نقاب خون  یسع

 ؟ یکن  شیخون معرف  عهدنامه  یبرا  یخوایتو م -



 نیبزرگ بود؛ اما حاضر نبود ا  نه   کینشست. جوابش    یاخم  کیابروان ر  انیم
ن به  نه  بدهد،  را  به    کیجواب  بود که  زندگحدٔاقل. هزارسال  برادر    ی عنوان 

حال از اکثر    نیبا ا  یاز برادر ارزش داشت؛ ول  شتر یب  کین  شی و برا  کردندیم
  ی که فقط برا  ییهاسعشق! از آن ح  ن یمتنفر بود، تنفر در ع  کین  یهااخالق
تنفراتش    ستیل  یکه در باال  ییهاز یاز چ  یکیداشت.    توانیخانواده م  یاعضا
که کارش   کرد یمرد بود. فکر م  ن یا  یشگینفس همبهقرار داشت، اعتماد   کیاز ن
 یکمپان  سیو تأس  واورالنز یاست؛ البته با اداره کردن ن  ونقصبیعیب  شهیهم

  کیموضوعات ر  نیهم رسانده بود. تمام ا  تزئوس، حرفش را به اثبا  یسرگرم 
 یهامشغول فتح قله  کین  ی چرا که وقت  کردند؛یم   یرا تا سر حد مرگ عصبان

 .گذراندیو خوش م  کرد یکشور و آن کشور سفر م  نیبه ا کیبود، ر تیموفق

 چشم در چشم شد و محکم جواب داد:  کین با

 آره!  -

 داد.  کیر لیاعصابش را تحو یرو شخندیهم باور نکرد. ن  یاه یثان یحت کین

اصال    لت؟یدل  ش؟یخون ببر  عهدنامه  یبرا   یخوایباور کنم؟ م  ی انتظار دار  -
 ش؟ی شناسیوقته م چند

 گفت:  یپوشال ینفس بهبا اعتماد  کیر

 عنوان انسانم انتخابش کنم.که به   یابه اندازه  -

بود که درک    نیاما مسئله ا  داد؛یم  صیرا تشخ  کیبسته هم دروغ رچشم  کین
 گذاشته است.  ک،ی ن طعمه ل،یدن یچرا دست رو کرد ینم



 دستورش را صادر کرد.  کیر یافتوجه به دروغ  بدون

  ی کنیم  یرو پاکساز  یرفت، همه چ  نیاثر تبادل خون از ب  نکهیبه محض ا  -
مون رو نقض جامعه  نیکه قوان  یعنوان کس  اسم برادرم رو به   خوامی! نمکیر

 کرده گزارش کنم. 

  ی لیسکوت جاده خ  یبرا  شیاز کوره دربرود. صدا  کیبود تا ر  یکاف  دستورش
 . دیرس یبلند به گوش م

  ه یمسخره رو وضع کرده؟ تو؟ نه! خالقت؟ نه! تو فقط    نیقوان  نیا  ی و ک  -
 . یکنیرو دنبال م  هیکه بق  یاحمق

 نهی. دستانش بلند شدند و محکم به تخت سختیفرو ر  کیخونسرد ن  پوسته 
 .دی. مثل او داد کشدندیکوب  کیر

تو دفاع   نیقوان  نیهم  - امثال  از  اومدن که  به وجود  تو مسخره  به حساب 
 االن به بقا ادامه بده.  نین تا اموکنن. تا جامعه

 تر شد.آرام  شیصدا

 !یدیرو د  ایخودت اون شکارچ  -

حاضر به کوتاه آمدن    دندیکشیخشمش زبانه م  یهاچنان شعلهکه هم  کیر
 نبود.

تو  - ب  یما  آمادهمیکنیم   یزندگ  کمیوستیقرن  انسانا  ما هستن!    رشیپذ  . 
 .رونیب میایب  یلعنت یخفا نیتکامل از ا یوقتشه برا



آشام لرد خون  کیمثل    قا  یو دق  د یکوب  کیر  ینه یاش را به سانگشت اشاره   کین
 را صادر کرد.  ییفرمان نها

سه ماه طول    ؟یزن تبادل کرد   نی. دوبار با ایکن یرو جمع م  یکه زد   یگند  -
م  کشهیم پاک  رو  همه  بشه.  پاک  از خونش  اثرش  وگرنه خودم    ؛یکنیتا 

 . یبرادرم دمیهم نم یتیهم! اکی ر دمیگزارشت رو م

 شتر یامشب ب  دانستیم  نکه یبا ا  کیگران تمام شد و ر  یلیخ  کیآخر ن  حرف
 واکنش نشان داد.  یپا جلو گذاشته است با گستاخ کین تیاز ظرف

  ش، یجز خود لعنت  کسچیکه براش ه  یکس  ،یکالسی! تو نیگیآره راست م  -
 خودش رو کشته! که بچه  یهست  ی! تو کسخوامینداره. عذر م یتیاهم

موضوع خبر داشتند،    نیهمه آدم که از ا  نیا  نیماند. از ب  رهیناباور به او خ  کین
 . زد یکه زخم زبان م  بود یم ینفر نیآخر دیبا کیر

زمزمه    یمانیدوباره گنده زده. با پش  دیفهم   کیر  د،یقدم عقب کش  کی  یوقت
 کرد: 

 ...من... . کین -

نداد. از سرعتش استفاده کرد و انسان و برادرش را پشت سرش    یمهلت  کین  اما
 رها کرد.

 ماند. رهی برادرش خ یخال یبه جا  مانیپش کیر

 *** 



قدر و آن  ستاد ینا  کسچیه  ی. براگذشتیها و اجسام مباد از کنار انسان  مثل
 سوم قصر خون، داخل دفترش متوقف شد. ی ادامه داد تا طبقه

به مبل   یاحمق! لگد  کیپرت کرد. ر  یرا به طرف   زشیم  یرو   لیخشم وسا  با
 شد.  دهیپشتش کوب وار یرنگ زد؛ مبل به عقب سر خورد و محکم به د  اهیس

بود چنگ زد و چند دکمه   ز یم  یرو  یماندهیباق  لیرا که جزء معدود وسا  تلفن
 آمد.  اش،یمنش ندا،یل یرا فشرد. چند لحظه بعد صدا

 بله؟ -

 تلپورت کنه دفترم.  ایبگو سوف -

پرت کرد.    ز یچرخاِن پشت م  ی صندل  ی. خودش را رو دیرا کوب  یگوش  بالفاصله
 .شدیمانع م  یسنگ یواریاما خشم مثل د  ابد؛یداشت تا آرامشش را باز  از ین

 داخل اتاق ظاهر شد. ایو بعد سوف دیرس یبه گوش یپاق یصدا

 شده سرورم؟  یچ -

  ی موها  د،یرسینظر م  به  یه و عصبانآشفت  کیبه جلو گذاشت. ظاهر ن  یقدم
صورتش خط انداخته   یرو  یپخش شده بودند. اخم  ختهیبلوند کدرش بهم ر

 . کرد ینگاه م ایبه سوف اشیجد یآب یهالهیبود و با ت

 :دیپرس

 دن؟یبه کجا رس ایشکارچ -

 خالصه گزارش کرد.  ایسوف



محله  یاخونه  یتو  - تعدادشون  موننیم  نکز یج  ی تو  هنوز    ۱۸.  البته  نفره، 
 ان.زوج، صاحب خونه هینفر،  ۲باشن.  یتا شکارچ۱۸که هر   ستمیمطمئن ن

 سرش را تکان داد.  کین

 . میکنیامشب بهشون حمله م -

گفته بود که   شیچند روز پ  ک یخود ن  قا  یدق  م؟یمستق  جا خورد. حمله  ایسوف
 نکنند در امانند. یحرکت  هایتا شکارچ

 سرورم؟ اما... -

 : دیغر کین

 گفتم!  یچ یدیشن -

که   اینبود و سوف  یموضوع خوب  یعصبان  کیهم فشرد. ن  یلبانش را رو  ایسوف
 شد.  میکند. تسل  یچیبود که بخواهد سرپ

 د؟یبریرو با خودتون م ایک  -

 فقط خودم. -

 مخالفت کرد.  عیسر

 اما... . -

 .دیحرفش پر انیم کین

 مدام حرفام رو تکرار کنم؟   یکنیچرا امشب مجبورم م -



 وارد شد.   یگر یاز در د  ایسوف

 . امیمن باهاتون ب دیحدٔاقل بزار -

جواب   رفتیسمت در مشترک اتاق کار و اتاق خوابش م  به   کهیدرحال  کین
 داد: 

 . رونیو برو ب سینه! آدرس رو بنو -

ر دل نثارش کرد و با چند قدم د   یاحمق  ایاتاق را باز کرد و داخل شد. سوف  در 
به سمت م تمام وسا  ز یبلند  به    نیپخش زم  لشیرفت.  را  لبش  بودند!  شده 
 است.  یامشب واقعا  عصبان کیگرفت که ن  جهیدندان گرفت و نت

 ستاره  نی. دو جدیکش  رونیرنگ کمدش را ب  رهیت  یکشو  کی ن  وار،یطرف د   آن
ت  ی انقره  یپرتاب عالقه  ز یرنِگ  مورد  سالح  داشتند.  قرار  داخلش  براق   و 
 آشام.خون

 یها زمانستاره   نی جاساز کند مکث کرد. ا  بشیها را داخل جآن  نکهیاز ا  قبل
کند. کشو را   یتن دور بهاز جنگ تن  خواستیم  کیکه ن  خوردندیبه درد م

.  زیقتل تروتم  کینه    اندازد،یکه حمام خون راه ب  رفتیم  کیبست. امشب ن
دماغ    یمو  امناسببود که در زمان ن  ن یا  هایمتأسفانه تنها اشتباه آن شکارچ

 شده بودند.  کین

 *** 

اما دوباره   د؛یطول کش ی. کمدیدر را بگشا یرا فشرد و منتظر ماند تا کس زنگ
 ساندرا بود که در را باز کرد. 



 او شروع کند گفت: نکهیقبل از ا حوصله،یب کیر

 ر. برو کنا -

 یو زن کنارش نگاه کرد و کنار رفت، زن همان کس  کیبه ر  یبا شگفت  ساندرا
 با خود آورده بود. شیچند ساعت پ یبود که بان

 گفت:  شدندیآن دو داخل م کهیدرحال

 زن. نیبه دستورت رفتن دنبال ا هیام. بقفقط من خونه -

نام    یآورد که حت  ادیبه    کیزن خطاب کرد، ر  نیرا ا  اشیساندرا هم ناج   یوقت
 : دی. سرش را به سمت او چرخاند و پرسداندیاو را نم

 ه؟یاسمت چ -

 کوتاه جواب داد:  زن

 . لیدن -

 مخففه؟  -

 سر تکان داد. لی. دن دیپرس کیاز ر تر ع یبود که سر ساندرا

 !الیمخفف دن -

 دستش را پشت کمر او گذاشت و به داخل هلش داد. کیر

 دردسرا. نیخوشبختم و متأسفم بابت ا -



درست    م یکه برا  ییاز انبوه دردسرها  ک یکدام    قا  یبپرسد دق  خواستیم  لیدن
 زبانش را گرفت. ی به موقع جلو یول ؛ ییگویرا م یا کرده

شدند. نسبتا    ییرایکوچک عبور کردند و با گذشتن از دو پله وارد پذ  یراهرو  از 
شده    دهیرنگ چ  یادست مبل ال شکل سرمه  کیبزرگ بود. دور از آشپزخانه،  

  ر یها زدورتر از مبل  یچند جلد کتاب پخش بودند. کم  ش،یجلو  ز یم  یبود. رو
م داشت.    ی ایچوب  یناهارخور   ز یاپن،  م  یل خا  یصندل  ۹قرار  قرار    زش یدور 

 لهیوساز هر   ییرایپذ  ل،یوسا  نیا  از   ر یپوکر بود. غ  یبساط باز  ز،یم  یداشت و رو
 بود.  یخال  یگرید 

 سمت او برگرداند.  باعث شد تا سرش را به کیر یصدا

 ؟ یخوریم  یزیچ -

سمتش هجوم آورد. سر تکان    به  ینیخشمگ  مثل ببر ماده  یسٔوال گرسنگ   نیا  با
 داد. 

 آره!  -

 گشوده بود گفت:  شانیکه در را برا  یرو به دخترک کیر

 بخوره.  ار یب یزیچ هی -

 گفت و به آشپزخانه رفت.   «ی ا»باشه  دخترک

 گفت:  کیر

 .نیبش -



 ک ینشست. ر  نشانیاول  یسمت مبلمان رفت و روکوتاه به    یهابا قدم   لیدن
 فرود آمد. اهیچرم س یدورتر از او رو یهم کم

 :دیپرس دیترد  یکم  با

 برم؟  تونمی...میکِ   -

 را باال داد.  شی ابرو یتا کی کیر

 همون مسافرخونه؟ ؟یکجا بر  -

 کرد:   یرنگاخم کم  لیدن

 آره! و بعدش برگردم شهرم.  -

 شده تکرار کرد:  ز یسوپرا کیر

 شهرت؟  -

 جواب داد:  یبه آرام لیدن

 آنجلس.آره، لس -

 مبل باز کرد.   یپشت یداد و دستانش را رو هیبه عقب تک کیر

 . ستیدور ن  اد یز -

 و ادامه داد: زد  یشخندین

 .ی بر  یتونینم یول -

 را گرد کرد.  شیهاچشم لیدن



 چرا؟  -

 دوخت.  نینگاهش را به زم کیر

 .می که قراره در موردش حرف بزن  هیزیچ -

به چشمان    لیگرفت. دن  ل یسمت دنرا به    ی و ظرف  دیوسط بحثشان رس  ساندرا
  چیساندو  زش،یتم  دیسف  یزد و ظرف را گرفت. رو  یزیسبز او لبخند تشکرآم

 همبرگر بود.

 .دیرا به دندان کش رشینظیاشتها آن را برداشت و گاز زد، طعم ب  با

لبخند کم  کیر دن  یرنگبا  م   لیبه  ساندوکرد ینگاه  لذت  با  م  چی.    خورد،یرا 
از هم باز بودند و به محض فرو دادن    یکم  دن،یسرخش موقع جو  یهالب

آنکندیم  یگری د   یلقمه  هرلقمه، م.  اشتها  با  ر  خورد یقدر  دلش    کیکه 
 را! لیهم دن دیرا امتحان کند، شا چیآن ساندو خواستیم

  ی مبل نشست و مصلحت  یخودش گرد شدند، صاف رو  یها فکر چشم  نیا  از 
 میلب گفت و نگاهش را مستق  ر یز  «یا را صاف کرد. »چه فکر مسخره  شیگلو

حواس    یاصال  نگاهش نکرد. برا  ل،یدن  یدوخت. تا تمام شدن غذا  نیبه زم
 کرد. گفت:  دایپ ینهارخور ز یبه دنبال ساندرا گشت و او را پشت م یپرت

 بگو برگردن خونه. هیبه بق -

 آورد جواب داد:  رونیب لش یسرش را از موبا نکهیبدون ا ساندرا

 گفتم.  -



ت  با سره  د یسف  کوتاهنیآست  شرتیآن  لباس  شب  اش،یل  یمو  به   هیاصال  
بان دم  یکارآموزان  که  هرچند  موها  یاسبنبود.   چهره  یکم  شیبستن 

 .داد ینشان م تر یاش را جدبچگانه

 یبرا  یبان  در اصل  کردند،یسال بود که باهم کار م  ۱۵از    شتر یب  کیو ر  یبان
بان  هیبه روس  شیسال پ  ۲۰  ی. وقتکرد یکار م  کیر کرد.   دایرا پ  یرفته بود، 

شمش    آشامان روس در مسکو بود. معاملهخون  تیو مسئول امن  گارد یآنجا باد 
نما به  ن  یندگیطال که  خوب   یلیروس خ  امانآشبا خون  داد یانجام م   کیاز 

به    گفتیآنجا را ترک م  کایبه مقصد آمر  یسال وقت  کیرفت و بعد از    شیپ
هم بالفاصله قبول کرد.   یندوبرابر. با  یا یکار داد. با حقوق و مزا  شنهاد یپ  یبان

را داشت؛    ایسوف  ک،یطور که نو همان  دیانجام  ی شان به دوستساله  ۲۰  ییآشنا
بان  کیر پ  ی هم  ز   دای را  خوش  یساله  ۴۷  نکرد.  و  ر  یاافهیقروس   کیکه 

 را به دست آورد.  اشیتوانسته بود وفادار 

 ک؟یر -

  یتمام شده بود و با کنجکاو   چشیحواسش را جمع کرد. ساندو  لیزدن دن  صدا
 .کرد ینگاه م کیجسارت به ر  یو کم

 و گفت: دیرا بهم مال شی هاکف دست  کیر

  یهم که بهت دادم تو  یقدرنی. هملی بهت بدم دن  ی اد یاطالعات ز  تونمینم  -
 خطر انداختتمون.

 زد.  هیکنا  لیدن



و تا حاال   یبه کالغ شد  لیتو تبد  دمی! د آها  ؟یچقدر بهم اطالعات داد  قا  یدق  -
 .یدوبار به گردن و مچم حمله کرد

 زد.  یشخندین کیر

 به اون در.  نیتو هم دوبار به مچم. ا -

 نفسش را فرو داد.  یبه آرام لیدن

 ! دیپس شما وجود دار -

 باال انداخت. یاشانه کیر

 ! گهیآره د  -

 خم شد و ادامه داد:  لیدن سمتبه

ب  ل،یدن  نیبب  - ازت  داد  تینهایمن  نجات  رو  من  شب  اون  .  یممنونم که 
تو  ی چ  دونمینم ول   یشد که  تو سقوط کردم؛  د   یاتاق  االن   گهی خب شد  و 
 . یدار یدیلذ تینهایبابت. منتها تو...خون ب نیاز ا ونتمیمد

دن  یحت به خون  بو  لیفکر کردن  البته  ناش  یو  ااز حض  یاو که  در    ن ی ورش 
 .کردیرا تشنه م کیکم بود هم ر   فاصله

. حرکتش  دیعقب کش  یحس نکرده بود، ناخودآگاه کم  یخوب  ز یکه چ  لیدن
 فرض کرده بود؟  والیبربخورد. او را ه کیباعث شد به ر

 کرد و افزود:   یاخم



  هوش یب  شامین  ر یهرحال خونت باعث شد که کنترلم رو از دست بدم و تو زبه  -
 . بابتش متأسفم!یبش

 زمزمه کرد: لیدن

 .یرسینظر نماصال  متأسف به -

 .دیجوابش را داد از جا پر کیر یوقت

 !یدرست حدس زد -

 زد.  شخندین لی ترسان دن افهیق به

 دارم.  یعی فراطب ییمن شنوا -

ادامهکرد    یهوف  لیدن منتظر  رخون  یهاصحبت  و  شد.  هم   کیآشام 
 اش را اجابت کرد. خواسته

من    یدونیتبادل خون! م  میگیآشاما مما خون  م،یکه کرد   یحال به کارهر به   -
 ... . میاجازه بد میحق ندار  گنیکه توش م  امیم ر یگسخت  یلیخ جامعه هیاز 

 اشاره زد. لیدن به

که باهات   یکه البته احمقانه است. تبادل خون  میانسانا بفهمن که وجود دار  -
دادم   برا  هیانجام  ا  یرو  یگذارنشان  یروش خاص  با  به   کار نیانساناست. 

ازت بنوشن، به ذهنت   توننی! نمیکه تو مال من  گمیم  گهید  یآشاماخون  همه
تو  شیوارد بشن و دستکار اگه  ب  یکنن و  ا  یزیهرچ  ای  یفتیخطر    ن، یمثل 

 نجاتت. یبرا امیحسش کنم و ب تونمیم



 را دوست نداشت.  شیهاقسمت از حرف نیا د،یکش  شی موها انیم یچنگ

که    نهیا  شیکیهم داره.    گهید   یایخوب  یسر  هیانسانا    یاما...تبادل خون برا  -
 وارد ذهنت بشم. تونمیخود من هم نم یحت

 :دیگنگ پرس  لیدن

 وارد ذهنم؟  -

و چه   ستینداده بود که ک  حیتوض  یکس   یسرش را خاراند. تا حاال برا  کیر
  ن یاما ا  دانست؛یرا م  ز یچکه در تماس بود خودش همه  ی. با هر انسانکندیم

 بود. ندیخوشا کیر یبرا یبیزن نه! و به طرز عج 

 داد: حیحوصله توض با

وادارت    تونمی. مزمهیپنوتیمثل...مثل ه  ییجورا  هی.  کنمیبه ذهنت نفوذ م   -
رو   زایچ  یسر  هیکنم که    یکار  یو حت  یرو انجام بد  خوامیکه م  یکنم که کار
 . یفراموش کن

 اخم کرد.  لیدن

 ؟یکن   یکار   نیهمچ یبخوا  دیو...چرا با -

 چنان صبور ادامه داد: هم کیر

سفت و سخت. اگه بفهمن    نیبا قوان  ام یم  یا جامعه  هیچون بهت گفتم از    -
 .شمیمجازات م  یسختبه  م،یانسان خبردار بشه که وجود دار  هیکه اجازه دادم  

 درهم گفت: یا با چهره لیدن



 !ی دیمن رو دزد  نیهم یبرا -

 زد.  یبشکن کیر

 که بهت دادم... .  یا ی! اثر وقا  یدق -

 زد. جیدوباره گ لیدن

 ؟ یو -

 سرش را تکان داد.  کیر

 خواستمی. ممونهیماه م  هیاول البته، تا    آشام. اثرش دفعهخون خون  ،یو  -
 کنم.   یسازت دارم و بعد پاکنگه

 با تعجب گفت: لیدن

 ؟ یکن  یدرازبه خاطرات من دست یخواستیم -

دستخنده  کیر ذهنش  پاک کردن  ول  یدرازاش گرفت. خب  اصوال    ی بود؛ 
 . کرد ینگاه نم یفوذ ذهنبه ن گونهنیا یکس

 مجبورم. -

 کرد و گارد گرفت.  پایچل نهیس یدستانش را رو  لیدن

 . دمیبهت نم یااجازه نیهمچ -

 گفت:  یشخندیبه ظاهرش اشاره کرد و با ن کیر

 کامال  معلومه!  -



 ها را فراموش کرده بود.افتاد. کامال  آن لیدن یبه پاها نگاهش

 پاهات خوبن؟ -

 بدون قطع نگاهش گفت: لیدن

 آره.  -

 کننده باشد. کرد قانع  ینگاهش را باال آورد و چشم در چشم شدند. سع کیر

خاطراتش رو بدزدن. من هم از    اد یخوشش نم  یکه کس  دونمیم  ل،یدن  نیبب  -
 . میمجبور یول اد؛یکار خوشم نم  نیا

 گفت:   بارهکیو به  دیکش  ینفس لیدن

 . تمومش کن و بذار برم.میانجامش بد ایباشه! ب -

با دهان باز پلک زد.    کیر  کرد؟یزده مرا شگفت   کیبار چندم بود که ر  یبرا
به ذهن    یدرازو او را به دست  اندازد یوقال راه بزن، داد   نیانتظار داشت که ا

ز  اصال   و  ا  ر یمتهم کند  روبه   نیبار  حاال  اما  نرود؛  و   شی روکار  بود  نشسته 
 که خاطراتش پاک شوند.  خواستیم

 را متعجب کرد.  کیر شتر یب د،یلرزیم یکه کم  ییبا صدا لیدن

 ؟ یرو هم برام پاک کن گهی د  یچندتا خاطره هی...شهیم -

 . یرو دار ی. بهت که گفتم اثر و تونمیمتأسفم، نم  -

 جواب داد:  عیسر لیدن



اتفاقات رو از ذهنم پاک    نیا  ی. وقتکشهیماه طول م   هیکه    یو گفت   دونم یم  -
 ؟ یرو هم پاک کن گهید  چندتا خاطره شهیم  ،یکرد

 شده جواب داد: مسخ کیر

 باشه. -

 قدر نیزن چرا ا  نی کرد. ا  یاو را بررس   کیزد. ر  یرنگ و لرزانلبخند کم  لیدن
ببر زخم  کی  یبود؟ گاه  بیعج برا   یماده  آماده  انداختن و    یبود و  چنگال 
  کیر  یقدر که مچش را براهم جسور بود، آن  ییهامظلوم. وقت  قدر نیا  یگاه

قدر که به صورت و آن  ببرد؛خلوت پناه    باز به دل جاده  قدر که از پنجرهببرد، آن
 بزند. یلیس کیر

 گفت:  یموضوع  ی ادآوری با

 ماه نه، سه ماه! هیفقط... لیدن -

 تکرار کرد: لیدن

 سه ماه؟ -

 را تکان داد.  سرش

خونت   ی رو تو  یو  وندیپ  م، یتبادل خون کرد   ییجورا  هیدوباره    امشب که   -
 کرد.   دای پ شیرفتن اثرش به سه ماه افزا نی. زمان از بمیکرد   تر یقو

 چشم بست. یبا خستگ لیدن

 ؟ینگه دار  نجایمن رو ا  یخوا یسه ماه م -



 باال انداخت. یاشانه کیر

 فکر کنم. -

 کردن زن اضافه کرد:   یراض یبرا عیسر

  تگهی د   ز یو هرچ  ح یو پول خورد و خوراک و لباس و تفر  ی مونیم  جانیهم  -
 .دمیرو من م

 زده کرد. شدت شگفت را به کیرا گشود و طبق عادت ر شیهاچشم لیدن

 قبوله!  -

 *** 

ز  ایکه سوف  یآدرس بود  نبود و خ  اد ینوشته  پ  یلیدور  ن  شیدایزود   کیکرد. 
ا  ییالیو  خانه  یروروبه پاها  ستادهیموردنظر  به عرض شانه  شیو  باز را  اش 

 فرو بـرده بود. بیرا در ج ش یهاکرده و دست

داشت.   یدیرنگ شده بود و سقف سف  ی بود، آجر  ینسبتا  بزرگ   یی الیو  یخانه
که انگار    اهیاز گل و گ  یمتحرک قرار داشت، بدون اثر   یصندل  کی  وانش یا  یرو
 عالقه داشتند. اد یها زمحله مردم به آن نیدر ا

ساحره هم با    کیها  آن  یعنی   نیاز داخل خانه بشنود، ا  ییصدا  توانستینم
 ل یدهد. دل  صیها توانسته بود تعداد پانزده نفر را تشخخود داشتند. از پنجره

. البته خواستیبود. او هجده نفر را باهم م  نیاز خانه هم هم  رونیصبرش ب
که امشب به   یدرس  دتا شاه  داشتیرا زنده نگه م   یکیجده نفر،  از کل آن ه



  نی. ارساندیم  شانهینفر خبر را به گوش بق کیباشد. آن   دهدیم هایشکارچ
 بگذارند.   کین  ها جرئت نکنند پا به منطقهاحمق  نیاز ا  کدامچ یبود تا ه  یدرس

نگه داشت و دو    اه،یس  یآئود   کیشد.    دایهم پ  گر یدو نفر د   وکلهسر   باألخره
  ی مرد. زن بلوند بود و مرد هم سر تاس  کیزن و    کیشدند،    ادهینفر از آن پ

 . زد ینور چراغ برق م ر یز دشیداشت و پوست سف 

 ی هاو قدم  اهیس  یها بودند، بوت  دهیپوش  ن یجذب و ج  اهیس  شرت یت  هردو 
 بودنشان بود.  یمحکم، اثبات شکارچ

پوست،    دیکرد. زن سف  یها را بررستا بسته شدن در پشت سرشان، آن  کین
 بود. کار یقطعا  رزم

 شی هاوتروق استخوانترق  یخم کرد و با لذت به صدا  نیرا به طرف  گردنش
  دانست ی سمت خانه رفت. نم  به  یبلند و با خونسرد   یهاگوش کرد. با قدم 

ها او  از آن ابله  یکی تا    کرد یم   یکار  دی با  ینه؛ ول  ای  شناسندیها او را مکه آن
 را به داخل دعوت کند.

  یی. صدایمعمول یمهربان را به خود گرفت و در زد؛ مثل انسان  هیهمسا افهیق
 ! دوباره در زد. امدین

در درگاه حاضر    یآمد و مرد چهارم   رهیچرخش دستگ  یلحظه بعد، صدا  چند
را به   اهشیس  ی. موهازد یتر مبود بچه  دهید   کیکه ن  ییهاشد. نسبت به آن 

پسربچه مثل  و  بود  زده  شانه  دب  یهاعقب  مبه    ی رستانیبد  .  دیرسینظر 
ترکاند  یآدامسش را م   که ی. درحالاشیو شلوار بگ  اهیس  ی مخصوصا  در رکاب

 گفت:



 بله؟ -

 سرد گفت:خون یلیخ کین

 .اد یترت ببرو بگو بزرگ -

 بچه تخس جواب داد:  پسر 

 بزرگم، بابابزرگ. یکاف  به اندازه  -

 . دیاز داخل به گوش رس ییاصد

 ه؟یتوماس؟ ک -

 داد زد:  رد یبگ کینگاه از ن  نکهیبدون ا توماس

 بلوند احمق!  هی -

 زد. یشخندین کین

 .ییتو  نجایتنها احمق ا -

را به مبارزه   کین  شی گذاشت و با صدا  رون یبه ب  یقدم  کین  ی نیبشیطبق پ  پسر 
 دعوت کرد.

 ؟ یگفت  یچ -

. دیکوب  وار یو به د   دیحرکت قاپ  کیپسر را در    یفرصت را هدر نداد. گلو  کین
 . کرد یگشادشده به او نگاه م  یهاپسر با چشم



که در را باز کرد    یجواب اهانتش را بدهد در کامال  باز شد. زن  کین  نکهیاز ا  قبل
 :دیفرستاد و غر  رونیرا ب  شیهاشین  کین  د،یکش  غیآن دو ج  عتیوض  دنیبا د 

 . کنمیدعوتم کن داخل وگرنه گلوش رو پاره م -

 با وحشت گفت: توماس

 آشام!خون -

 زد. شخندین اشزدهرونیب یهاشیسمت او چرخاند و با نسرش را به کین

 احمق کوچولو.  ی دیفهم ر ید  یلیخ -

 او فشار آورد و تکرار کرد:  یگلو  به

 دعوتم کن داخل.  -

جا   کین  دنیها از د از آن  یکیکامال  باز شد و دو مرد پشت زن ظاهر شدند.    در 
 نه. یگر یخورد؛ اما د 

 ها تکرار کرد: بار سوم رو به آن یبرا

 . دیمن رو داخل دعوت کن -

نافذ   ی هاداشت و با چشم  یبلند  یهاشیتعجب نکرده بود، ر  ادیکه ز  یمرد 
 گفت:  کیبه ن رهی. خکردینگاه م کیبه ن

 دعوتش نکن.  -



سمت او  با توماس نسبت داشته باشد، با التماس به  دیرسینظر مکه به    زن
 .دیچرخ

 جان! -

 نگرفت. کینگاه از ن جان

 .مونهیزنده نم کسچیداخل ه  ی اگه دعوتش کن -

 شد. ی زن جار یهااشک

 که باهاتون   مونیخاطر سام. فقط به راهت دادم به خونه  نجا یا  یاومد  یوقت  -
 توماس رو بکشه. والیاون ه خوامیمنه و نم  خونه   نجای. اکردهیکار م

 نگاهش کرد. ز یت جان

پسر    نینه خودت رو و نه ا  ذاره،یرو زنده نم  کسچیآشام هاون خون  ا،یویاول  -
 احمقت رو.

  یریگجهینت  کیدو نفر بودند، مادر و پسر احمقش. ن  نیصاحب خانه ا   پس
که نام بـرده    یمونی بلکه سا  ستند؛ین  یدو نفر، شکارچ  نیاز ا  کدامچیکرد که ه

 .هاستیشکارچ ن یدو با ا نیرابط ا ، یبود، شوهر احتمال

 زن هشدار داد. یها التماس انیم

 . کنمیو بعد گردنش رو پاره م شمرمیتا سه م -

 هرسه نگاه کرد.  به

 دو... . ... کی -



 فت:گ  یالیخیبا ب دیزن ند یهاجز التماس یواکنش یوقت

 سه. -

  غی. مادرش جدیگردنش را در  شیسر پسر را کج کرد و بدون توجه به دادها  و
 و داد زد:  دیکش

 داخل. کنمیداخل، من تو رو دعوت م ایب -

 داد زد:  جان

 ؟ یکرد   یچه غلط -

بعد داخل   یهیجا ول کرد، ثانهوا زد و توماس را همان  یفرصت را رو  کین
 بود.  دهیخانه بود و جان را قاپ

داخل    یها. انساندیکوب  وار یسردسته باشد محکم به د   دیرسینظر م  را که به  او
 سمتش نشانه گرفتند. به  یها تفنگتا از آنو سه دندیاز جا پر

 یآماده و بعض  ی با خشم؛ ول  هایاز شکارچ  ینقره را حس کرد. بعض   یبو  کین
نداشتند. او آمده بود تا   یدام فرق  چیه  کین  ی. براکردندیترسان نگاهش م

 ها را بدرد. آن

و    غ یج  انیافتاد. در م  نیزم  ی سر سه زن رو  نند،یبب  یها حتانسان  نکهیاز ا  قبل
وال  هول قلب  آن  یو  ب  کیها  را  برا  دیکش  رونی مرد    ی جلو  یرگذاریتأث  یو 

 افتاد.  نیزم یپرت کرد. مرد با صورت رو شانیپا



مرد بودند    گر یها زن و دو نفر د از آن  یکیکه    گر ید   یاز جان، سه شکارچ  ر یغ
 . دندیرسینظر م  هم مسلط به

ها موقع از گلوله  یک ی کرد؛ اما    یاز همه جاخال  کیکردند. ن  کیسمت او شل  به
 و نقره پوستش را سوزاند.  دیرا خراش شیعبور بازو

چندتا از    دیبا  دیشا  کرد یاال که فکرش را ماپن آشپزخانه پناه گرفت. ح  پشت
 نتیکاب  یرو  یچاقو  سی. چشمش به سروداشتیمرا بر   یپرتاب   یهاآن ستاره

 افتاد.

 دیها را قاپ. آنهایآن شکارچ  یاو و بد برا  یشانس خوب برا  یعنی  نیا  د،یخند
مرد فرود    کی  خرخره  یاز چاقوها رو  یکیو دوباره از سرعتش استفاده کرد.  

پرت   یسمت زنآخر را به    یرا شکافت و چاقو  گر یمرد د   کیقلب    یآمد. دوم
 نشست. اشیشانی پ یرو قا  یکرد و دق

 شمرد.  یبا خرسند کین

 هفت!  -

بلند شد. بالفاصله   ادشینشست. فر  شی بازو  یآباد رو از ناکجا  قا  یدق  یاگلوله 
که به   یامثل گلوله  قا  یسوزش نقره و بدتر، درد زهر دورگه را حس کرد. دق

 خورده بود. کیر

 یفاصله را در کسر  کیکند؛ چرا که ن  کیدوم را شل  فرصت نکرد تا گلوله   جان
رگ    شهی. برعکس همدندیرا در  یگردن شکارچ  شیهاشیکرد و ن  یط  هیاز ثان

که عجل آن    کردندیپاره م  یشاهرگ را انتخاب کرده بود. شاهرگ را فقط زمان



جا بهرا جا   یشتریبها خون  رگ  ه یباشد. چرا که شاهرگ به نسبت بق  دهیفرد رس
پاره کردنش کث  کرد یم م  یکار  فیو  مهم  انداختیراه  مرگ  و  به  منجر  تر، 
 .شدیم

  ی بیپرت کرد. از نگاه ترسانش لذت عج  یدر حال جان دادن را به کنار  ِی شکارچ
 دندیدویسمتش مبه  یچوب  یخی قدر احمق بودند و با مکه آن  یبرد. قلب دو زن

 . دیکش  رونیرا ب

 پرت کرد و شمارشش را ادامه داد:  نیزم یرا رو هاقلب

 ده! -

جانشان را برداشته    هیکرد. بق  یمانده بودند. اطراف را بررس  گر ینفر د   هشت
اما   گذشت؛یبود از جانشان م   یگر یاگر زمان د   دیبودند و در رفته بودند. شا

 .خواستیم ها راآن امشب قلب همه کین

خرسند  یهاقدم  با با  و  باز کشت  ی بلند  و    رون یوکشتارش  توماس  رفت. 
 .افتیبالکن  ی مادرش را رو

سمتش نشانه گرفته  را به یسمتشان برداشت. دست لرزان زن تفنگ به یقدم
 زد. شخندیاشاره کرد و ن نیماش یخال یبه جا کیبود. ن

جا گذاشتن! شکارچ  - رو  دوتا  باعث مرگ ساننیهم  ایشما  هم    مونی! حتما  
 شدن.

 با ترس و لرز گفت: زن



شلاین  - گلوله...گلوله کنمیم  کی...ج...جلو...وگرنه...وگرنه  ان هاش...نقره. 
 و...و زهر...زهر دورگه دارن.

 . دیخند کین

 ن یعنوان شاهدبه  با شما دوتا ندارم.  ی هرحال کار آگاهم. به   یاوه به خوب  -
 شد.  ی چ نجایا نیبگ یلعنت  یایاون شکارچ هیبق یماجرا برا نیا

 سخت شده ادامه داد:  یا متوقف شد و با چهره اشخنده

 .اد یم ییبذاره چه بال کین یقلمرو  یکه پاش رو تو  یایسر هرشکارچ نیبگ -

 را دنبال کند.  شیهاطعمه  یه یرفته بود تا بق  کیزن و توماس، ن  یپلک بعد  با

جواب    یشدند و خودش را برا  یبالفاصله جار  شیهاافتاد. اشک  نیزم  یرو  زن
 لعنت کرد.  مونیبه سا ششیسال پ  ستیمثبت ب

 *** 

به   شدیم  یاقهیچند دق  گر ی و سه مرد د   اتیوا  ،یبان  ک،یر که در آشپزخانه 
کرده   لیدن  یشروع به مواخذه   ی بان  دن،یمحض رسمذاکره مشغول بودند. به 

 بود. دهیرا داخل آشپزخانه کش هیاو و بق کیر یبود؛ ول

  ن ی رفته بودند، به هم  رونیب  دیخر  یبرا  یبیبه نام ج  گر یدختر د   کیو    ساندرا
 ها درباره آن  دانستی شکل نشسته بود. نم  ال  یهامبل  ی تنها رو  لیدن  لیدل

 هم نداشت. یاعالقه کنند،یچه صحبت م



  یی وقت از آن دسته دخترها  چیه  لیبه استراحت داشت. دن  از یبود و ن  خسته
روح شا  ییماجراجو  هینبود که  باشد.  داشته  پروازانه  بلند  رفتار   ل یدل  دیو 

محتاطانه  شهیهم و  ماآرام  ما  کل یاش  زندگ  یلکیباشد.  کل  در   یکه 
ترس   اها بشده بود. تمام شب ل یدن یزندگ  ی نحس باال یا هیسا اش، ی نوجوان
وارد اتاقش شود و او را هم   یشب  دی ترسیکه م  یکلی. مادیخوابیم  کلیاز ما

 لیدن  یهاهم جس باعث شده بود تا خنده با لب   دیشا  ای مثل پدرش بکشد.  
  اشیباخته بود، تنها دو مرد زندگ  یرا سر شرطبند  ل یکه دن  یباشد. جس  گانهیب

 بودند. یمنفور یهاآدم

بلوند    ی. به موهاداد یم  حیرا توض  یزیافتاد که چ  کیر  یجد  به چهره  نگاهش
لبخند مرتبش  ا  یروشن  خون  نیزد.  شخصمرد  بود.    ی هاکتاب  تیآشام 

سر حد    را تا  لیو دوبار دن  دینوشیداشت. خون م  یوجود خارج  یلی_تخیعلم
و   ت یامن س احسا والهایخانه در کنار ه  نیدر ا  نجایا لیمرگ بـرده بود؛ اما دن

اش را از قول داده بود ذهن خسته  کی چون ر  دیداشت. شا  بیعج  یآرامش
 پاک کند. خواستیکه نم  یخاطرات

قابل  کیر  یوقت چه  بود که  دن  یتیگفته  فقط    یعصبان  لیدارد  اما  بود؛  شده 
  اش یاما دوره کردن زندگ  خواستیها خاطراتش را مانسان  اولش، مثل همه

ر  یکاف با  مالقات  بفهمد  تا  نعمت  یکی  ک،یبود  ر  ش یهااز  که    یکیاست. 
ما یکار توانستیم تا  از    کلیکند  نامرد   اد یرا  به    یببرد.  را    یفراموشجس 

 پاک شود. شیهاچشم یقتل پدرش از جلو بسپرد و صحنه

ب  باألخره آشپزخانه  چهره  رونیاز  ر  کدامچیه  آمدند.  نظر   به  یراض  کیجز 
 گفت:  لیرو به دن یرنگبا لبخند کم کی. ردیرسینم



 بزن بهادره.  ییجورا هی. یشناسیرو که م یبان -

 اشاره کرد و گفت:  اتیبه وا کیسرتکان داد. ر  لیدن

 و البته دوستمه.  کنهیکه برام کار م  هییاز کسا ،یهم مثل بان  اتیوا -

  اتیبه دو مرد کنار وا  کیلبخند زد. ر  اتیخپل و بانمک وا  یبه چهره  لیدن
 اشاره کرد و گفت: 

 . کلیو ما  انیبرا ات، یوا یاز همکارا -

تنش    مردانه  راهنیبودند و پ   ختهی سرش ر  یجلو  یالغراندام بود، موها  کل یما
 بود؛ یتر ماش مناسببا آن شکم برآمده   اتیوا  یبرا  دیاش نبود. شااصال  اندازه 

 لبخند بزند. لیداشت که باعث شد دن یادهیصورت مهربان و کش یول

ق  ان، یبرا خوش  و  جوان  موها  یاافهیپسر  و کوتاه  ی اقهوه  یبود.    یروشن 
خوبش،    کل ی. قد بلند و هزدندیبرق م  طنتیبا ش  اشیداشت. چشمان عسل

کار نظر   نیزد و هم  یچشمک  لی. به دنکردندیبودنش اضافه م  افهیقبه خوش 
را در    یمرد   چیه  ی ادیمدت ز  یرا نسبت به او عوض کرد؛ چرا که برا  لیدن

 .خواستینم اشیزندگ

 مرد اشاره کرد و گفت:  نیبه آخر کیر

 . یهم استفن، شاگرد بان نیا -

زمزمه کرد. ظاهر   یهم خوشبختم آرام  لیسر تکان داد. دن  لیدن  یبرا  استفن
سر و صورت و دست    یمو رو   یادیبود. حجم ز  بیو غر  ب یعج  ی استفن، کم

  ه ی. شبخورد یبدنش به چشم م  یرو  یادیز  یهازخم  نکهیا  عالوه  و...داشت. به



شاگرد    دیاو با  ثلم  ینداشت که چرا کس  یادهیا  لیو دن  آمدینظر مبه    هایارتش
 باشد.  یبان

 نشست و گفت: لینار دنک  کیر

 !ی فتیش کنن،یازت مراقبت م  نایا -

 با تعجب گفت: لیدن

 ؟ یفتیمراقبت؟ ش -

 مطمئن سرش را تکان داد.  کیر

 آره.  -

 بود.  جیچنان گهم لیدن

 ندارم.  از یاما...من به مراقبت ن -

 گفت:  حوصلهیمبل پرت کرد و ب گر ی طرف د  ی خودش را رو یبان

 .لومترهیواقعا  صفر ک -

 قهقهه زد. اتیوا

 آره!  -

چرخاند.   اتیوا  یرا برا  شیهاچشم  کی نگاه کرد. ر  کیاخم کرد و به ر  لیدن
 کرد.   لیاش گفت و رو به دنقهقهه  انیم  یاباشه اتیوا

 . یتا فرار نکن میعسلم، ما قراره مراقبت باش نیبب -



ها  آن  کرد یکه حس م  لیلوس! دن  یادیمرد ز  هی  یمسخره بود و برا  لحنش
 :دیپرس کیبا اخم از ر اندازندیدستش م 

 ن؟یگیم یچ -

 و عبوس. حوصلهیجوابش را داد، ب  یبان ک،یاز ر قبل

موافقت    یراحتخودت به    ی. مخصوصا  وقتمیندار  نانیبهت اطم  نکهیا  یعنی  -
سه   ی. تا وقتیریاز ماها نم   یکیبدون    ییجا  چیتا ذهنت رو پاک کنه! ه  یکرد

 ماهت تموم شه و شرت کنده!

 خور گفت:فرستاد و دل رونینفسش را ب لیدن

 من قصد فرار ندارم.   یول -

 کرد متقاعدکننده باشد.  یسع کیر

 خودت و منه! تیامن یبرا  نایمتأسفم؛ اما ا ل،یدن نیبب -

برا  لیدن هم  و  نداشت  فرار  ز  یقصد  به    یاد یجروبحث  بود.   یآرامخسته 
 موافقت کرد. 

 باشه. -

 . شدیداشت مشکوک م گر یزن د  نیکن بودن اگوشحرف  نیاخم کرد. ا کیر

 :د یپرس کردندیم اشیهمه با شک و ظن بررس کهیدرحال

 کنم؟   یو زندگ  رمیبخوابم؟ دوش بگ تونمیکجا م   -



 زن اعتماد کند. نیگرفت تا فعال  به ا  میتصم کیر

  نجایا  ندهی. تا سه ماه آ یاش فرار کردکه از پنجره  یهمون اتاق  ی! توجانیهم  -
 کنه.   هیو تسو  ارهیرو از اون مسافرخونه ب   لتیوسا  گمیم  یخونت. به بان  شهیم

 باشه. -

  یکارت  بشی. از داخل جدیکش  رونیپولش را ب  فیرا گشت و ک  بشیج  ک،یر
 گرفت.   لیسمت دنو به  دیکش  رونیب

 استفاده کن. نیاز ا یینجا یا یهست. تا وقت ۵۶۷۹۳رمزش   -

 ادامه داد:  کیگرفت. ر  حرفیکارت را ب  لیدن

  یخوا یهرجا که م  ی. آزاد یشد  یزندون  نجایا  یفکر کن  خوامینم  ل،یدن  نیبب  -
 .یر ینم جاچی! تنها هنایاز ا  یک یبا  یول ؛یبر

 گفت:  چرخاندیکارت را در دستش م  کهیحال در  لیدن

 .ستین یباشه، مشکل -

 گفت:  ی. به بانستاد یتکان داد و ا یسر کیر

 ها حفاظ بذار.پنجره یبرا -

زد و    یبه بان  یااشاره  کیزد. ر  دنیاما خود را به نشن  د؛ی حرفش را شن  لیدن
 سرش را تکان داد.  یبان

 گفت:  لیدن به



 بهت سر بزنم. کنمیم  یسع -

 زد. یلبخند لیدن

 .یمرس  -

 :دیغر کیبه دنبالش رفت. داخل راهرو ر یجدا شد و بان هیاز بق کیر

 اصال  بهش اعتماد ندارم.  -

 سخت گفت:  یاهم با چهره یبان

 موافقه.  ز یچبا همه یادیمن هم! ز -

 سرش را تکان داد.  کیر

 .دهیبفهمه خراب کردم گزارشم رو م کیاصال  و ابدا  ازش چشم برندار. اگه ن -

 به سمت در رفت. کیر گفت و  ی گری« د »باشه یبان

ها خبر نداشتند مشکوک بود؛ اما آن  لی دن  ی موجودات آرام  ن یتمام ا  ی برا  دیشا
  ی او در حال فرار از عمو  دانستندیخسته شده است. نم  ز یچاز همه  لیکه دن

 کارش است.  و عشق نامردش والیه

 *** 

  کل، یما  نکهیتر. بعد از امتفاوت  یر کمبا  نیاما ا  د؛ید یخواب م  شه،یهم  مثل
سمت کمد    بلند به   یهاانداخت اتاق را ترک نکرد. با قدم   نیزم  یرا رو  کیم
 رفت. یوارید 



کوچک داخل کمد مچاله شد، وحشت تمام قلب کوچکش را پر کرده بود.    لیدن
 گفت:  شخندینشست. با ن  شیدو زانو یکمد، رو  یرو روبه کلیما

 .شهیپوال مال من م  ن یو کل ا  کشم یخره تو رو هم م! باالٔ یی اون تو  دونمیم  -

 . کرد یهق ماز ترس هق  لیباز کرد. دن یآرامکمد را به   در 

 عمو...ولم کن! -

 زد. غیج  د،یکوچک خنجرش را که د   لیباال آمد. دن کلیما دست

چنان اتاق قرار داشت؛ قلبش هم  تیدر امن  نکهی. با ادیبزرگ از خواب پر  لیدن  و
  دن ینشان از فرا رس  ، ی . روشن بودن اتاق بدون وجود چراغ روشندیکوبیتند م
 آمدیم   ادشیکه    یی تخت نشست. داخل اتاق تنها بود. تا جا  ی. روداد یروز م
 دادند.یم کیداخل اتاق کش بیو بعد ساندرا، به ترت یبان

 ده یهق بود، مانند آنچه در خواب د به هق  ه یشب  شتر یکه ب  دیکش  یقینفس عم
 بود.

 خودش گفت: به

 بس کن! -

داغش چشمانش را پر   یها. اشکگری د   ز یکابوس، نه چ  ک یخواب بود،    کی
تخت بلند شد.    یو از رو   دیبه چشمانش دست کش  تیکرده بودند. با عصبان

بد حس  کمدد   یبا  صحنه  یواریبه  دوخت.    ی جلو  کلیما  دیتهد  چشم 
 چشمانش رژه رفت. 



مهم  چشمانش دنسوختندیچنان  حس  ولپنج  لی.  داشت؛  را   یساله 
نم  هیگر  خواستینم ب  خواستیکند،  تمام، ما  ستیبترسد.    کل یو چند سال 

 کابوسش بود.

تعلل آن را گشود. به   یارفت. بدون ذره  یواریسمت کمدد   بلند به  یهاقدم  با
 با خودش حرف زد: زد و بلندبلند  شخندیکمد پر از لباس ن

کنه، تو االن   داتیاگر هم پ  ی. حتکنهینم   داتیپ  نجایا  کلی ! ماستین  یچیه  -
 .کننیحرفت رو باور م سایسالته. پل ۲۷

 و تکرار کرد:  دیکوب  با  یکمد را تقر  در 

 .یستیپنج ساله ن گهیتو د  -

از هر   شهیکرد. هم  یکه مدام با خودش حمل م   یحجم ترس  نیبود از ا  خسته
را    ز یفرصت داشت تا همه چ  کیشده بود و حاال    تیبود، اذ   دهید   بیطرف آس

ر کند.  همهحافظه  کیعوض  از  را  م  ز یچاش  دن  کرد یپاک  باألخره   لیو 
 گذارد   نیرا زم  کرد یحمل م  یدر زندگ  شهیکه هم  یآزاد شود. بار  توانستیم

 و استراحت کند. 

تازه نصب   یهار زده شده بود و نردهکنا  اشییطال  سمت پنجره رفت. پرده  به
 .کردندیم  یدهان کج لیشده به دن

چشم  منظره جاده  ر یگپشتش  به  م   یانبود.  دن  شدیختم  آن    لیکه  توسط 
 بود. ختهیگر



!  دهیچه فا  یبودند؛ ول  با یراه ز  یانتها  دهیعوض درختان کاج سر به فلک کش  در 
داد.    هیرا به نرده تک  اشیشانیکرده بودند. با ضعف پ  یهم او را زندان   نجایا

 کنان به خودش وعده داد. زمزمه

 کلی. مالیدن  کنهیرو پاک م  نایا  یهمه  کی. رشهیدرست م  ز یچباألخره همه  -
 . یکن  یآزاد زندگ یتونیهات رو. باألخره مرو، کابوسات رو، جس و ضعف

فاصله    یصدا پنجره  از  باعث شد  در  بانرد یبگباز شدن  بود.    ی.  درگاه  داخل 
 کنار پنجره باعث شد پوزخند بزند.  لیدن دنید 

 . یراه فرار ندار گهی ! د یشد دار یب ر ید  -

 گفت:  یآرامبه  لیدن

 . دینصبش کرد  سروصدا یقدر بچه -

 باال انداخت. یاشانه یبان

 خوبه. یادیکارش ز  اتیوا -

 .آمدینرده نم یکرد. به آن مرد خپل اصال  جوشکار  یاخم لیدن

 داد.  تیوسط افکارش پاراز یبان

 صبحونه. ایب -

کرد. چرا آدم و عالم، با او    یاو را بررس  یخال  یجا   لیو خارج شد، دن  دیچرخ
 کردند؟یم یبداخالق



  اش یخانه و اهال  نیچنان با ا. همدیرسیاز آشپزخانه به گوش م  شانیسروصدا
 .دی. سرک کشکرد ینم یراحتاحساس 

نسبت    یمشغول بودند. هرچند حس خوب  یو بان  انیبرا  ات،یآشپزخانه وا  داخل
 نداشت، جلو رفت.  انیبه برا

  بیعج  ی هارا به شکل  ش یهادست  ات،یآشپزخانه خشکش زد. وا  یچندقدم
داخلش هم    اتیقاشق و محتو  تابه،یو با هرتکان، ماه  داد یتکان م  بیو غر

 .خوردندیتکان م 

ل  انیبرا با  آن  هاوانیهم  بود.  رومشغول  را  م  یها  تاب  دست   داد یهوا   یو 
 . کرد یها را پر مهوا گرفته بود و فنجان یقهوه جوش را رو ینامرئ

ا  در  با موبا  الیخیب  یبان  هایبازشعبده  نیمرکز  مشغول    لشینشسته بود و 
 بود.

م  لیدن آورده  کردیحس  در  نفس کم  فهم  ۲۴.  بود که   دهیساعت گذشته 
 مردگان، وجود دارد و حاال جادوگرها؟ یایدن  یاصل تیشخص

 گفت:   داد یادامه م  اشییبه هنرنما کهی. درحالدیاو را د  هیزودتر از بق اتیوا

 .خورهیهمه رو م انیبرا یبجنب ر یصبحونه. د  ایب -

 زد. ی شخندین انیبرا

 . هیک  نجایا یکامال  معلومه پادشاه غذا  -

 اشاره زد. اتیبه شکم وا و



آمدند و همان فرد    رونیاز قفسه ب  یها بدون دخالت دستکه بشقاب  دید   لیدن
 و تخم مرغ پر کرد.  کنی ها را از بآن ینامرئ

 سرش را بلند کند غر زد. نکهیبدون ا یبان

 ؟ یسیتا شب اونجا وا یخوایم -

  ل ینشستند. دن  ز یفرود آمدند و دو مرد پشت م  ز یم  یها روو فنجان  هابشقاب
 سمت آشپزخانه رفت. به دیبا شک و ترد 

 با خنده گفت:  انیمعلق بود. برا تابهیساز و ماهبا ترس به قهوه نگاهش

 سرت! یتو  خورنینترس، نم -

 چنان در شوک بود گفت:که هم  لیدن

 حرفت مطمئن شدم! نیکامال  با ا  -

 . دیکش  رونیکنارش را ب  یصندل اتیوا

 . نگران نباش.می د یکار رو هر روز انجام م  نیما ا لومتر،یصفر ک نیبش ایب -

  لشیموبا  یچنان نگاهش به ظروف معلق بود نشست. بانهم  کهیدرحال  لیدن
خم به دن  گذاشت و با اخم  ز یم یرا رو  گفت:  لیو ت 

رو هم تا شب    لتی . وساکنمیم  هیو تسو  یموندیکه م   یا مسافرخونه  رمیم  -
 .ارمیم

 ی سع دیاو را د  یکه آرام شدن ناگهان  انیزمزمه کرد. برا ی»ممنون« آرام لیدن
 کرد تا جو را عوض کند.



 ؟یبود  دهیند یپس تا حاال جادوگر -

 نگاهش کرد.  ل،یدن

 بودم.  دهیآشام هم ندتا حاال خون -

 با دهن پر گفت: اتیوا

صفر    یاد یتعجب نکن. شما آدما ز  اد یوجود داره. ز  ز یچهمه  زم،یعز  نیبب  -
 . دیلومتریک

 د؟یستیما آدما! مگر شما آدم ن -

 اشاره کرد.  یبا شصت به بان انیبرا

 زن که صددرصد آدمه با اون اخالقش! نینترس. ا -

 نگفت. یزیرفت؛ اما چ یا غرهچشم یبان

 ادامه داد:  اتیوا

!  زمیذهن بشره؟ نه عز  واقعا  ساخته  ی وودیهال  یلمایهمه ف  اون  یفکر کرد  -
 گرفتن.   یکپ  شیرو از واقع  ز یچهمه 

 درآورد. یهوم یتنها توانست صدا لیدن

 گفت:  دیجویرا م کنشیب کهیدرحال یبان

همش پاک    گهیسه ماه د   یوقت  ،یهمه بهش اطالعات بد  نیا  هیچ  شده یفا  -
 شه؟یم



 مشاجره گفت:   نیخسته از ا انیبرا

 زن؟  هیمشکلت چ -

 زد. یشخندین اتیوا

 زنونه!  یزا ی! فکر کنم چهیسٔوال خوب -

 :دیاز جا بلند شد و غر یاش، هردو قهقهه زدند. بانمسخره یدنبال شوخ به

 . دیبهتره دوتاتون خفه ش -

 رفت. رونیاز آشپزخانه ب یز یبا نگاه هشدارآم و

 مطمئن شد به اندازه   یشدندش در راهرو تماشا کرد. وقت  دیاو را تا ناپد  لیدن
 : دیدور است رو به آن دو نال یکاف

 با من بده؟  قدر نیچرا ا -

 رک گفت: یلیخ اتیوا

 .ترسهیم کیسرته! اون واسه ر ر یز یانقشه هی کنهیفکر م -

 :دیپرس جیگ  لیدن

؟ به من م  یاچرا؟ چه نقشه -  باشم؟ دیتهد هی خورهیمثال 

 گفت:  کرد یم   یرا بررس شیسرتاپا کهیدرحال  انیبرا

 ! یهلو باش کهیت هی خورهیم شتر یب -



  ات ینگه داشت، وا  اتیوا  یبه او نگفت و سرسختانه نگاهش را رو  ی زیچ  لیدن
 با چاقو بود. کنشی مشغول تکه کردن ب  یهم با خونسرد 

  ی باش  یتو همون  نکهیداشت. ا  دیبه تو ام  یاز هرکس  شتر یب  یبان  زم،یعز  نیبب  -
ر قراره  تنها  کیکه  از  درب  ییرو  صدسالش  آب    یوقت  ی ول  اره؛یچند  از  ناتو 

 یلیباهاش دعوا کرد و بعدش هم خ  کیخاطرت ر  . بهیر کردو فرا  یدراومد
 به ما اعالم کرد تا حواسمون به تو باشه.  حیصر

 داد و ادامه داد:  لیرا به دن نگاهش

  کیر  ی پا  ی وقت  یبان   ی! ول یباش  یشکارچ  خورهیمن مطمئنم که به تو نم  -
 خرد کنه! تو بهش توجه نکن. محتاط و اعصاب یادیوسطه ز

 شده بود گفت:  جیکه بدتر گ  لیدن

 باز؟  هیچ یشکارچ -

 به خنده افتاد. اتیوا

 ! لومترهیدختر واقعا  صفر ک نیا -

 داد:  حیتوض انیبرا

دن  ی سر  هی  ایشکارچ  - موجودات  از  شکارشون    یا یآدمن که  متنفرن.  شب 
 اته.موجود   نیو هدفشون پاک کردن ا کننیم

 آشاما و شما جادوگرا؟ ...مثل خونیعنیشب...  ی ایموجودات دن -

 زد. یبشکن اتیوا



 .یوفتیراه م یدار  -

بکشد و دو مرد را    ینیپرواز کرد و باعث شد ه  لیکنار گوش دن  قا  یدق  تابهیماه
را    تابهیماه  لیخاطر دن  ظرفش را دوباره پر کرد و به  اتی. وا اندازد یبه خنده ب

 گذاشت.   ز یم یرو

 :دینال لیدن

 وجود دارن؟   ایچ گهید  -

 گرفت.   یژست متفکر  انیبرا

 ره یو غ  اینماها، بانشها، پلنگ دهندهشکل    ر یتغ  ها،نهیبذار فک کنم. اوم گرگ  -
 و اوه! لولو خورخوره!   رهیو غ  رهیو غ

 جا خورد.  لیدن

 ؟یچ...چ...چ -

 .د یلپش را کش انیبرا

 رو! یکردم آخر   یشوخ -

  ن یسرش از هجوم ا  کردیهم که حس م  ل یاش را برداشت. دنفنجان قهوه  و
 است، فنجانش را برداشت. دنیهمه اطالعات رو به سوت کش

آن دو را در    یهاو حرف  دیسیرا با لذت ل  شیرو  بود. خامه  ذیگرم و لذ  قهوه
رو شده به آن  رونیاز ا  اشیساعت گذشته زندگ  ۴۸  یذهنش مرور کرد. در ط
 اتفاقات داشته باشد.  یرو یبود. بدون آنکه کنترل



 خم شد.  یسٔوال دنیپرس یگذاشت و برا  ز یم  یرا رو فنجانش

 اره؟ یدرب  ییرو از تنها کیکه قراره ر  میمن اون  کرد یفکر م یچرا بان -

خاموش بود. بعد   به مکالمه  هیشب  شتر یردوبدل کردند. ب  ینگاه  اتیو وا  انیابر 
 نگاهش را برگرداند. اتیوا هیاز چند ثان

اسرارمون    شون یکیداره و    نیقوان  یسر   هیشب    یایدن  ل،یدن  - شامل حفظ 
 . یدونیاز انسانا م یلیاز خ شتر یاالن تو ب نی! همشهیم

 کرد متقاعدکننده باشد.  یسع لیدن

 بزنم. جیسه ماه تموم گ نیخوایببرم! نگو م اد یرو از  نایا قراره همه یول -

 سرسختانه گفت: اتیوا

 !کهیر  رهیگیم میباره تصم نیکه در ا  ی! کسیصبر کن دیپس با -

ثان  یبرا  نگاهشان وا  هیچند  چشمان  ماند.  دن  اتیبهم  و  بوده    ل یسرسخت 
دن سپس  ا  لیخسته.  را    نیدر  فنجانش  دوباره  و  باخت کرد  اعالم  دوئل 

 ی. بودیکش  قیعم  ینگه داشت و نفس   اشی نیرا کنار ب  دیبرداشت. فنجان سف 
هم فشرد تا    یکرد و چشمانش را رو  هیهد  اشهیقهوه را با تمام وجود به ر

در کار    یاقهوه  یبار بو  نیاما ا  د؛یکش  گر ید   ق ینفس عم  کی.  ابدیلحظه آرامش ب
لرزش را    ایداخل رو  لیاما دن  د؛ینبود. با تعجب چشم باز کرد. تمام بدنش لرز

بزرگ    یداشت، خودش را به ترس  شیپ  هیکه چند ثان  یحس نکرد. حس آرامش
  ی الجثه و خاکستر   میعظبزرگ،    یگرگ بود. گرگ  کی  ر یز  ایرو  لیداد. دن  میو عظ

را نشان    زشیت  یها انبود. دند  لیدن  یرو  ن، یشیپ  یایرنگ، همان گرگ رو



 ل یشانه دن  یرو  اشییجلو  یها. پنجهکرد یخرخر م  دیو با تهد  داد یم   لیدن
 .کردندیحرکت را از او سلب م  ،یادیقرار داشته و با فشار و قدرت ز

کردنش از هر طرف، مبارزه را به   خیبود و با م  ایرو  لیبدنش دو طرف دن  هیبق
 دست گرفته بود. 

م  یبو  نفسش از گاه  داد یترس  هر  دن  خیصورت    ،یو  را گرم    ا یرو  لیزده 
 لیترساندن. هر چه بود، هر دو دن  ای. معلوم نبود قصدش حمله است  کرد یم

به   دیکوبیم  اشییا یخودش را در کالبد رو  لیکامال  وحشت کرده بودند. دن
که فقط    یرا، صورت گرگ  ایرو  نیا  کردیم   ی و سع  دیکشیم   غیجو زمان    نیزم

 چند سانت با خودش فاصله دارد را کنار بزند؛ اما موفق نبود.

  ی لیاز گردن و قسمت خ  یقسمت  زشیت  یهاگرگ حرکت کرد. دندان  سپس
در    یک یو    ایدر رو  یکیزدند    غی. هر دو جدندیرا در  لیبزرگتر از شانه چپ دن

همه جا را پر    غشیج   زد، یدست و پا م   ایرو  ل یدرد. دن  یاز حس واقع  تیواقع
اش پوزه  گگر   یداشت تا گرگ را کنار بزند. وقت  یهق کنان سعکرده بود و هق
ها  دندان  یرا هم رو  لیگوشت بدن دن  یهاتکه  شدیاز خون، م  ر یرا برداشت، غ

  ل یو دن  زدندیاز شدت درد زجه م  لی . هر دو دندیاش د پوزه  یموها  یو رو 
 شود.  روز یهنوز در حال تقال بود تا بر گرگ پ ایرو

بالفاصله    اشیسوت آمد و گرگ سرش را چرخاند. حالت تهاجم  ی صدا  سپس
 یعقب رفت. زوزه آرام  ل یدن  ی افتادند و از رو  نییپا  شیهاشد. گوش   دیناپد

 دور شد.   یها پا گذاشت و به سرعت در جهتبرگ ی. رودیکرد و دو



چپ  هق  ا، یرو  داخل   لیدن سمت  و  بود  بدنش کوفته  نشست.  کنان  هق 
  ی. به سختختیریم   اش یبازو  ی . خون گرم خودش روسوخت یاش مشانه

بر تن   یزیشلوارک و لباس نازک هم چ  کیبه پا نداشت و جز    ی. کفشستاد یا
 دندیلرزیم  شیحرکت داد. پاها  یرا به بدبخت  اشدهیزده و ترس  خیداشت. بدن  

 . کرد یها حرکت مبرگ و شاخه یوو ر 

از    لیبود. دن  تر یخون واقع  ی و گرم  ی کامال  واقع  درد  برده بود که   ادیکامال  
 در جنگل بود.   ایداخل رو  لیبا دن  اشیارینشسته و تمام هوش  کیداخل خانه ر

 _ از قدرتت استفاده کن.

مه  پنبه زمز   یو به نرم  آمدی. از هر طرف مشدیداخل کل جنگل اکو م  صدا
هم   لینداشت. خود دن  یو توجه  شناختیصدا را م  ایداخل رو  لی. دنکرد یم

برا صدا  بود  ترس  شیمطمئن  و  درد  اما  درگ  یآشناست؛  فعال   بود،    رشی که 
 متمرکز کردن ذهنش را گرفته بود. ییتوانا

رو  لیدن برم  هدفیب  ا یداخل  مداشتیقدم  تکرار  مرتب  صدا  از    کرد ی.  که 
 .گذاشتیمحلش نم ایرو لیما دنقدرتت استفاده کن؛ ا

  ی زیکه داشت هم به خاطر خونر  یتر شد. همان رمق کمخسته و خسته  کمکم
خورد. با صورت   یشل شدند و چند قدم بعد، سکندر   شیو درد کمتر شد. پاها

را خراشها و شاخهبرگ  یافتاد رو  از چشمانش  دیاش شکمش  . اشک دوبار 
 تر نیو سنگ  نیسنگ  شیهاهم خسته بود. پلک   هیگر  یبرا  یشد؛ اما حت  ر یسراز

 ی اهیبود و بعد س  یانسان  ی شدن دو پا  کینزد   د،یکه د   یزیچ  نیشدند. آخر
 شد. رهیچ



  یآمدن ناگهان  رونی. شوک بدیکش  ینیه  یاصل  لیاز هوش رفت و دن  ایرو  لیدن
از    دی. فنجان سفدی لرز  یصندل  ی بود که بدنش به شدت رو  ادیچنان ز  ایاز رو

  ل یو شکستنشان باعث شد دن  هاینیبرخورد چ  یافتاد. صدا  ز یم  یدستش رو
رو ا  ایبفهمد که  آمد،  خودش که  به  شده.  تند  ستادهیتمام  قلبش  تند بود. 

و    ز یبه م  یا. نگاه شرمندهکردندیمتعجب نگاهش م  هیو بق  اتیو وا  دیکوبیم
 اش انداخت و زمزمه کرد: چپه شده یقهوه

 متأسفم.  -

لرزانش را حرکت داد و از   ی. پاهادیانقدر آرام که خودش هم با زور شن  هالبت
 ی از جلو  یالحظه  ایرو  ر یمبل فرود آمد و تصاو  نیاول  یزد. رو  رونیآشپزخانه ب

نم دست کشرفتیچشمانش کنار  ترس  با  سالم    یرو  دی.  و گردنش.  شانه 
 بودند؛ اما درد و ترسش کم نشد.

و   تر یو واقع   یهر لحظه واقع  گر ید   شیاهایمبل رها کرد. رو  یرا رو  خودش
 . شدیزمان رخ دادنشان کمتر و کمتر م

 . رد یرا بگ  شیاهایرو  ی بود که پ  نیجادوگر بازار افتاد. انگار وقت ا  یهاحرف  اد ی

 *** 

  یاد  نکهیخبر داده بود تا آماده شود. مثل ا  یبا بداخالق  شیساعت پ  کی  یبان
شدت از به    لی. دندادندینم  لیرا تحو  لش یوسا  لیو مارگارت بدون حضور دن

بزند. هرچند    رونی ب  اش ییداشت تا از آن اتاق با دکور طال  از یها متشکر بود. نآن
 بد اخالق باشد.  ِی که همراهش بان



 یادهیمدل آن ا  درباره   لیداشت. بزرگ بود و دن  اهیس  کلتیموتور س  کی  یبان
 .دیسرش کش یاو سوار شد و کاله کاسکت اضافه را رو نداشت. پشت

حفظ    یمجبور شد برا  ل یموتور را به حرکت درآورد و دن  ی بدون هشدار   یبان
  یسوار  یزن کرد؛ ول   نینثار ا  راهیتعادلش به کمر او چنگ بزند. در دل چند بدوب

تابستان لذت برد و مردم را   میبا وجود کاله مزاحم از باد مال  یخوب بود، حت
 تماشا کرد. 

شدن از    ادهیپ  یبرا  لی. دندندیاش رسمسافرخانه  یآشنا  ابانیزود به خ  یلیخ
کمک گرفت. کاله کاسکت را درآورد و به دست او داد. زن هردو کاله را   یبان

 داد. خشک دستور  یلیخ  لیکرد و رو به دن  زانیبه موتورش آو

 .میبر -

داخل به چشمش آشنا    یبه دنبال او راه افتاد. فضا   یاردکمثل جوجه  لیدن
اوباش در اطراف    از یپ  یبود. بو اراذل و  سرخ کرده اطراف را پر کرده بود و 
  شخوان یداد، پشت پ  صیزود تشخ  یلیو مارگارت را خ  ی . ادزدندیپرسه م

 ها رفتند. سمت آننشسته بودند. هردو به 

چون به او اخم کرد و نگاهش    د؛یآ یخوشش نم  یاز بان  یبود که اد  مشخص
 شروع به صحبت کرد. یقبل از بان لیرا برگرداند. دن

 کنم.   یاتاقم رو خال خواستمیمن م -

 را مخاطب قرار داد.  لیبه زحمت نگاهشان کرد و دن یاد 

 اتاق؟ شماره -



- ۲۱۲. 

 گذاشت.   شخوانی پ یو رو دیکش  رونیب شیجلو یرا از داخل کشو دشیکل

 . کنمیحساب و کتاب م یرو جمع کن لتیتا وسا -

مانعش نشد    یها رفت. خوشبختانه بانسمت پله  را چنگ زد و به  دیکل  لیدن
 او.  یبرا یآزاد  قهی چند دق یعنی نیو ا

شدت    به   نکهیرا در قفل چرخاند و در را گشود. به اتاق آشنا لبخند زد. با ا  دیکل
اتاق حس    نیبود، در ا  کالسیب  اشیزندگ  دیت به محل جدنامرتب و نسب

 داشت. یشتریب یراحت

را به خاطر آورد. تصور کرد پرواز    کیسمت پنجره رفت و پرواز ر   به  نگاهش
 .یو بر فراز آسمان بپر ییرا بگشا تیهابال نکهیدارد. ا یچه حس

بودند   یی جاهمان  قا  یدق  لش یلبخند زد و وارد اتاق شد. وسا  شیهاتمام حس  به
اش را با  دو زانو نشست و کوله  یها رفت. روسمت آن  بود. به  شانیکه رها
 کرد و آن را هم اضافه کرد.   دایپر کرد. شارژرش را کنار تخت پ شیهالباس

و در    تافیبالشتش آن را    ر یوقت برد؛ اما باألخره ز  یکم  لش یکردن موبا  دایپ
مطمئن شد، عجله به خرج    لشیاز جمع کردن وسا  یسراند. وقت  نشیج  بیج

 آن مغازه   یو رو  دی را کاو  ابانیسمت پنجره رفت. نگاهش سرتاسر خنداد و به  
 مکث کرد.  فیکث



مرد بلوند در آن مغازه داشت به دلش چنگ زد.    دن یکه از د   ی ادلهره  حس
قدر نافذ بودند که با آورد. آن  اد ینافذش را به    یچشمانش را بست و نگاه آب

 . کرد یرا مجبور به اعتراف م ی فشار هر کس یکم

خ  چشم مغازه  به  و  م  رهیباز کرد  دلش  م  خواستیشد.  باز  در  و    شدیتا 
 .ندیدوباره او را بب توانستیم

سمت  سرش را به  اش یدنینوش  یبطر  ادیآورد. به    ادیکوتاهشان را به    مالقات
  اه یاز گردنش از سطل س  ی داخل سطل آشغال بود و قسمت  ی اتاق چرخاند. بطر

بودن مالقاتشان بود،   ی مدرک واقع یزده بود. به آن لبخند زد. آن بطر  رونیب
توهمات خودش    یشک داشت زاده  لی بود که دن  ر یگنفس  یمرد بلوند به قدر

گشاد و ژاکت چرم   نیها هم جسوپرمدل  نیدر ب  ینداشت حت  اد ینباشد. به  
 . ندیایب  گر یکدیبه  گونهآن

 درباره   یپردازالیمنتظرش بود و او در حال خ  نییپا  یرا تکان داد. بان  سرش
 بود. دهیاو را د  قهیزور چند دقکه به   یمرد 

دن  یبرا قلب  باز شد.  آن  در  لحظه  نگاه کرد. همان  مغازه  آن  به  آخر    لیبار 
داشته باشد و    یبهتر  دیبه جلو خم شد تا د   جانی. با هدیدر تنش نتپ یالحظه

 . ندیبه درگاه کائنات دعا کرد تا مرد بلوند را قبل از رفتن بب

س  او باعث شد نف  یجا  به  دهیکش  یو صورت  اهیس  یبا موها  یمرد  دنید   اما
س  اشنهیدر س در  با وحشت  قلبش  بکشد.  عقب  ترس  با  و  شود   نهیحبس 

 .دیکوبیم

 کرد؟ یچه م واورالنز ی وست، در ن ادموند



  خبر یجلو برد. ادموند مشغول صحبت با تلفنش بود و ب  یسرش را کم   دیترد   با
پا  ابانیجا عرض خاز همه و  باال  به ماکرد یم  ن ییرا  خبر    یعوض  کلی. حتما  

عقب   عی. سردیفکر به خودش لرز  نینکرده. از ا  دایرا هنوز پ  لیکه دن  داد یم
 رفت. وار یسمت د  و تلوتلو خوران به دیکش

! باز  داشت؟ یدست از سرش برنم  کلیاستفاده کرد. ما   گاههیعنوان تکآن به    از 
کند. با ضعف خم شد    دایبود که پ  کیحدٔاقل نزد  ایکرده بود،    دایرا پ  لیهم دن
 بود.   کلیباز هم ما  یباز   باشکمیقا  نیا  برنده  نکهیرا برداشت. مثل ا  اشو کوله

 ؟ یدیلفتش م قدر نیچرا ا ل؟یدن -

را هل داد و وارد    باز مهیشد. در ن  دار یبود و بعد از آن خودش پد  یبان  یصدا
 . افتیبه پنجره  کینزد  وار ید  را گوشه لیاتاق شد. دن

با   ی اش را بغل کرده بود. بانبه صورت زن نمانده بود و با وحشت کوله  رنگ
 جلو رفت. دیترد 

 ل؟ یدن -

  ی بان  یستینیاو قرار گرفتند. حس فم  ی با تعلل باال آمدند و رو   لیدن  چشمان
 : دیباال زد. جلوتر رفت و پرس

 حالت خوبه؟ -

 کرد.   هیشروع به گر بارهکیبه  لیدن

 کرد.   دایاون باز هم من رو پ -



 تکرار کرد:  کنانهقهق

 ...م...ک...کرد.دای...ک...کرد. پدامیپ -

  ل ینشست. دن  نیزم  یاو رو  ی و جلو  مود یرا پ  ماندهیباق  زده فاصلهشوک  یبان
 . دیچیپیبه او نداشت و به خودش م یاصال  توجه

 کرد تا او را آرام کند.   یسع یبان

 نکن.  هیگر  ل؟یدن -

 است. یکارها ناش  جور نیمعلوم بود در ا کامال  

سمتش   دوباره به  کل یاز ما  شیهااما در آن لحظه آنجا نبود. ترس  ل؛یدن  فکر 
م فکر  وحشت  با  آوردند.  د   کرد یهجوم  و    شود یم  یعمل  شبشیکابوسش 

طور که مال پدرش همان  دهد،یم   انیرا پا  اشیزندگ  یبا خنجر  کل یباألخره ما
 را! 

ا  هیگر  خواستینم متنفر بود؛   ر یهمه ضعفش در برابر آن کفتار پ  نیکند. از 
با کوچک   شیهااشک  زشیر  یول تا  بودند  آماده  نبود.  خودش   نیتردست 

 شوند.  ر یسد چشمانش را بشکنند و سراز یفشار

سرسخت   ِی . بانندیحماقتش را نب  یپوشاند تا بان  شیهارا با دست  صورتش
 کند؟  شکننده را درک لیدن توانستیچگونه م

او را   شهیکه هم  یبود. وحشت از مرد  ده یبا وحشت خواب  یکه از کودک  یلیدن
 . اندیکه متعلق به بان  افتیدر  یدور او حلقه شد و با شگفت  ی. دستکرد یم  دایپ



 او را به خود فشرد و زمزمه کرد:  یبان

 .ستین یزیچ -

آرام کردن او   یبرا ی چنان منقبض بود. باناما از تعجب و ترس هم ل؛یدن بدن
 ادامه داد: 

 . وفتهیب یام که نذارم برات اتفاقو آماده نجامی. من استی ن یزیباور کن چ -

کند. چرا    هیرا داشت که کودکش گر  یحس زن  یبان  کرد،یم   ه یگر  لیدن  یوقت
قدر مظلوم بود نهفته بود. آن  یبیعج  تی زن معصوم  نیا  یکه در نگاه خاکستر 

  ی شد و برا  مانیپش  شیهایرا لرزاند. آن لحظه از تمام بداخالق  یکه دل بان
 آرام کردن او جلو آمد. 

آرام   یدر حصار آغوش بان ل یبه همان نحو گذشت تا باألخره دن ی اقهیدق چند
وقت او گر  یبان  ی گرفت.  شد که  لحن    دیعقب کش  کندینم  هیمطمئن  با  و 

 گفت:   یمهربان

 حالت بهتره؟ -

  اش، هیگر  لیدل  دنی با پرس  خواستینم  یکرد. بان  نییسرش را باال و پا  لیدن
 پس تنها گفت: ندازد؛یب ه یدوباره او را به گر

 . میاطراف شهر بزن ی دور   هی میبزن بر -

 *** 

 زد.  شخندیسمتش گرفت و ن را به یشکالت  یفیق یبستن



 نوش!  -

حلقه شدند. چند قدم عقب    یبستن  رنگرهیت  فیدور نان ق  لیدن  کیبار  انگشتان
 داد.  هیبلند پارک تک  یهارفت و به نرده

با او. کل چند   بیعج  ی بود، آن هم بعد از گردش  یانتخاب بان  یمرکز   پارک
کنار هم گذرانده بودند.    یاه یکنا  چیساعت گذشته را مانند دو دوست، بدون ه

  موردعالقه یاز مراکز اسپا یکیرا از دم گشته و بعد هم به  دیمراکز خر یتمام
بودند. حاصل آن همه گشت  یبان ناخن  دیخر  ک گذار چند ساورفته   ی هاو 
رقم زده بود،    لیدن  یرا برا   یبود. زن روس روز خوب  یو بان  لیدن  شده  کور یمان

 . اشهیگر  لیدر مورد دال  یجکاوو کن  دنیآن هم بدون پرس

به   هیواقعا  شب  یخی   نیو ج  دیسف  مردانه  راهنیداد. در آن پ  هیکنار او تک  یبان
 .زدندیم  بیعج  اهشیس  کینا  یهایشده بود. هرچند که کتان  یبرف  یهاملکه

رنگ    ینارنج  یهابه غروب بود و اشعه  کیزد. نزد   اشیبه بستن   ی سیل  لیدن
  ادیرا به    ل یپارک دن  یکرده بودند. نما  جاد ی در پارک ا  یکیرمانت  یفضا  دیخورش

سر به فلک   یهانماها و درخت. آبانداختیآنجلس ملس  یهااز پارک  یکی
. نه سال کردندیم  یتداع   شیآنجلس را برابه لس  یتنگحس دل  اشدهیکش
 اش بنامد.آنجلس را خانهبود تا لس یکردن در آنجا کاف  یزندگ

 . یارزش نداره واسش اشکات رو حروم کن ایدن نیتو ا یزیچ چیه ،ی ندویم -

به او نگاه نکرد. باألخره شروع کرده بود. از زمان ترک کردن مسافرخانه   لیدن
 ادامه داد: یمنتظر بود. بان



ز  دونمیم  - االن  تا  و کارا  اد یکه  ندادم  نشون  عالقه  بهت  امروزم   ینسبت 
 بودن.  بیعج

 برگرداند. لیسمت دن را به سرش

 . کنمیو بهش افتخار هم م ستمینیفم هیمن   یول -

 زد. ی رنگلبخند کم لیدن

 ها بهم خوش گذشت. ممنونتم.امروز بعد از مدت -

را معذب نکند.   لیهم به لبخند کج شدند. نگاهش را برگرداند تا دن  یبان  لبان
  ا ی کرد و بعد دلش را به درآن را تمام    لی. با مدیرس  اشیبستن  فیبه ق  لیدن
 زد.

 ؟یباهام بد قدر نیچرا ا -

 کرد.   یاخم یبان

 !یدادیم انیپا کیر  ییکه به تنها  یبود یم یکس  دیتو با -

 تنهاست؟  کیر -

دختر تا چه حد قابل اعتماد   نیا دانستیزد. نم اشیگاز آخر را به بستن  یبان
 است.

خونت    یاون رو تو  یچطور شد که و  ؟ یآشنا شد  کیاول بهم بگو چطور با ر  -
 ؟ یدار

 که منتظر بود بالفاصله شروع کرد.   لیدن



کالغ از کنار گوشم رد شد و وسط اتاقم    هیهمون مسافرخونه بودم که    یتو  -
. اون  کیشد به ر  لیتبد  دمیافتاد. هنوز حضور کالغ رو هضم نکرده بودم که د 

 شکمش داشت... . ی رو  یبیزخم عج هی

 :دیوسط حرف او غر یبان

 !ی لعنت یایشکارچ -

 با تعجب تکرار کرد:  ل،یدن

 ؟ یلعنت یایشکارچ -

 داد.  رونینفسش را محکم ب یبان

 ادامه بده. -

 گرفت که حرفش را گوش کند.   میکرد و تصم   سیلبانش را با زبان خ لیدن

 به کار برد؛ اما... . یفعل هی کیشد که از خونش بهم داد. ر یچ دونمینم -

 . دیدوباره حرف او را بر یبان

 . ینفوذ ذهن -

 تکان داد. قیعنوان تصدسرش را به  لیدن

از   اد یز  یکرد و خونم رو گرفت. بعد خوب شد؛ ول  یخودشه! بهم نفوذ ذهن  -
 . دیحد خونم رو نوش

 او را کامل کرد.  یهاگفتهشده بود خودش   کیکه متوجه گند ر  یبان



 شد و با خون خودش نجاتت داد! رشی گ  بانیوجدان گرو بعد عذاب  -

 گفت:  رتیبا ح لیدن

 ؟ یدونیدرسته! از کجا...از کجا م  -

 چشمانش را در کاسه چرخاند. یبان

خونش   ی تو  یتا اثر جادو   میصبر کن  د یآشاما! باخون  نیب  ه یایمیداستان قد  -
 که دوباره ذهنت رو پاک کرد.   شهیتوئه بره و بعد م یرگا یکه االن تو

 گفت:  لیدن

 مثل تبادل خونه، نه؟ نیا -

 سرش را تکان داد.  یبان

 بهت گفت؟ کیر -

 »هوم« کرد.  لیدن

 ه؟ یخون چ اطالعات بهم داد. عهدنامه یسر هیآره،  -

 سمت او برگرداند.سرش را به  یبان

 !یبودم تو انجامش بد  وار دیکه ام  هیزیچ -

 .آمدیداشته باشند خوشش نم  یها از او انتظاراتآدم  نکهیپلک زد. اصال  از ا  لیدن

 ادامه داد:  یآشکار یدیبا ناام یبان



موجودات پنهان مونده؟ چون چندتا قانون   نیچرا تا االن وجود ا  یفکر کرد  -
حال هر به  یخودشونه! ول  پنهان کردن گونه  نشیترسفت و سخت دارن. مهم

به    م یری. ماها م کننیمثل من براشون کار م   یی به انسانا هم دارن. آدما  از ین
اگه وجود اونا رو    . طبق مفادشمیکنیخون رو امضا م  قصر خون و عهدنامه

 کنن!  یمون رو سالخاونا حق دارن تا تمام خانواده  میانسانا آشکار کن  هیبق  یبرا

شدت ترسو    زن به  نیاخم کرد. ا  دیکه ترس او را د   ی. باندیشدت لرز  به  لیدن
 باال زد. اشیگرتیمقابل خودش. دوباره حس حما بود، نقطه

 . یدنامه برعه  یبرا ستینگران نباش! تو که قرار ن -

 : دیراحت نشده بود پرس الشیکه هنوز خ  لیدن

 طور نیخاطر افشا شدنشون؟ مگه جون آدما همبه  کنن؟یکار رو م   نیواقعا  ا  -
 ه؟یالک

زن را   نیسمت او رفت. قصد داشت تا ابه    یرا برداشت و قدم  اشهیتک  یبان
 روشن کند. شهیهم یبرا بار کی

بدون   ی ! ولی دید   یچ   ا ی  یخوند  یموجودات چ  نیدر مورد ا  دونم ینم  ل، یدن  -
و اصال  و ابدا     رحمنیشدت ب  به  رشونیگنفس  تیآشاما برعکس جذابخون  نیا

وجدانش باعث که با عذاب    یکیر  ی! حتکنن یامثال من و تو تره خرد نم  یبرا
 خودش و تو شده! نیتبادل خون ب



به نرده  لیدن اگر جا داشت خودش را در  داد یها فشار ممحکم خودش را   .
 خواستی . اصال  و ابدا  نمفرستاد یلعنت م  کی. در دل به رکرد یها حل مآن
 .رد یزبانش را بگ یباشد. نتوانست جلو والهایه نیاز ا یجزئ

 ؟ یندار یتو هم براش فرق یعنی -

 باال انداخت. یاشانه یبان

 . دونمیبرعکسش رو نم یمن فرق داره! ول  یمطمئنم که اون برا نیاز ا -

و    دیکش  ینفس راحت  ل یداد. دن  هیها تکبرگشت و دوباره به نرده  شیجا  سر 
 بدنش را شل کرد. 

 شده بود گفت:  رهیبه غروب آفتاب خ کهیدرحال یبان

شدت    نیبا ا  یموجودات شب کار ندارم؛ ول  نی! به زنده موندن بیترسیم  اد یز  -
 . والترنیروزا آدما ه نیا هم سخته! مخصوصا  که اآدم نیب یترس، زندگ

ترس را کمتر    نیا  ی کرد. ترسو بود! خودش هم قبول داشت؛ ول  یاخم  لیدن
 واورالنز یها عقب نگه داشته بود داشت توسط نکه سال  یبود. ترس   دهید   یکس

 . شدیفاش م

 کرد.  یشرو یپ یشتریبا شجاعت ب دیند لیاز جانب دن یکه دفاع  یبان

 تونن ینم  گر تیحما  هیکه بدون    یمونیم  یی! مثل زنایمقابل من  نقطه   قا  یدق  -
  م یشون رو گم کردن. دارنفسروزا زنا اعتمادبه نیچرا ا دونمیکنن! نم  یزندگ
 فقط ورژن مدرنش! ت،یبه عصر جاهل می گرد یبرم



 : دیکرد و غر  یظینشست. اخم غل ل یکالمش خار شد و در قلب دن  شین

 کن!قضاوتم ن -

 کیبه    لیشد. دن  ره یخ  ینارنج  دیباال انداخت و دوباره به خورش  یاشانه  یبان
 باره شروع کرد.

 ؟ یشناسیرو م لز یاستا یکمپان  -

انتظار    یبان حساب  ک یکه  و  درست  ا   یدرددل  از  موضوع   ر یتغ  نیداشت، 
 جواب داد:  ی. ناراضامدیخوشش ن

م  هیک  - نشناسه؟  ف   شهیکه  تموم  سر  لمیگفت  رو کمپان  ن یا  یاالیو    ی اواخر 
 ساخته!  لز یاستا

 گفت:  یافتخار  چیزد و بدون ه یشخندین لیدن

 من وارثشم! -

ا  لیدن  حرف بان  نی مثل  قلدر  یبود که  بخورد، همان  یاز  بعمشت  و   دیقدر 
 .بیعج

 ! ستین یجالب یشوخ -

 کنم؟  یشوخ دیچرا با -

 به سرو وضع او اشاره کرد.  یبان

بابات    یبا پوال  نکهی ا  یچرا جا  ؟یکنینم  یپرنسس زندگ  هیپس چرا مثل    -
 خانوم وارث؟!  ،یموندیداغون م اون مسافرخونه یتو یخوش بگذرون



کرد و    پایچل  نهیس  ی را رو  شیهاواکنش را داشت، دست  نیکه انتظار ا  لیدن
 جواب داد: 

 .اوردهی! حدٔاقل واسه من که نارهینم  یپول خوشبخت -

 خب؟ -

 قاتل بابامه! زم،یشدت عز  به یعمو -

طور  اشیزندگ  فاجعه ا  انیب  یرا  در  هرروزه  انگار  اتفاق    نیکرد که  جهان 
 را شکار کند. ادامه داد:  ی. سر نچرخاند تا نگاه متعجب بانافتدیم

ا  یغلت زدن تو  یکه جا  دیپس ببخش  -   یزندگ  ،ی دونی! آخه مجام نیپول 
دزد کمپان قضا  بر  دست  بابات که  قاتل  با  هم هست    یکردن  کم   هیبابات 

 سخته.

سمت زن روس چرخاند.   را به  شیهاکه تمام شد زحمت داد و چشم  نطقش
بامزه شده    یخی  اش انداخت. ملکهبه خنده   یچشمان گرد شده و دهان باز بان

 بود.

 .نمشیبگو تا نب لمه؟یکدوم ف  لمنامهیف نایا -

 .لمهیاز نظرت ف میشرمنده که زندگ -

 گفت:  رتیو با ح دیسمت او چرخ به عیسر یبان



سرگرم  لز،یاستا  کلیما  - م  ،یغول  قاتل  و  دن  لزه؟یاستا  کیعموته  اوا    الیتو 
با    ؟یلزیاستا دارم  من  پول  یکیاالن  صحبت    نیزم  یرو  یآدما   نیدارتراز 
 کنم؟ یم

 کرد.   قیتصدغرور  یابدون ذره لیدن

 دزده! هی کلیآره؛ چون ما یاز نظر فن -

 گذاشت و با صورت کج شده گفت:   لیدن   ینهیدستش را باال آورد و روز س  یبان

ا  - م  یینایاگه  چطور  یگی که  آس  هیراسته،  تو  ا که  ما  ییجانیوپاس    کل ی و 
 کنه؟ یرو م ایعشق دن لز یاستا

جواب   خاراندیاش را مچانه  کهیبه خود گرفت و درحال  ی ژست متفکر  لیدن
 داد: 

 سایساله انجام شده و تمام اون پلپنج  بچه  هیچشمان    یچون قتل جلو  دیشا  -
روان ما  یشناساو  بچه  کلیاحمق حرف  اون  به  ترجپنج  یرو  دادن!    حیساله 

شت  قدر که وحکه پول آدماش رو کور کرده، اون  هییجا  ا یدن  ،ی بان  یدونیم
 قتیرو حق  ر یپ  تار کف   هی  یایکاربچه رو توهم حساب کنن و کثافت  هی  صادقانه

 جلوه بدن! 

عقب رفت و با    یبه زمان داشت قدم   از یاعترافات ن  نیهضم ا  یکه برا  یبان
 گفت:  رتیح

 !کننیآب م ر یز دمیکه فهم   یزیچ نیخاطر اسر من رو به  -



  شانیوگوگفت  یبان  ل یموبا  یصدا  دیخندیم  یبه واکنش بان  لیدن  کهیدرحال
. د یکش  رون یب  نشیتنگ ج  بیفونش را از جاسمارت  یسخت  به  یرا قطع کرد. بان

 تماس را وصل کند. عیباعث شد تا سر کیاسم ر

 بله؟ -

 ن؟ ییکجا  -

 . یپارک مرکز -

 محتاطانه شد.  کیر یصدا

 فرار که نکرده؟  -

 ؟ یمن شک دار یاییبه توانا -

 راحت جواب داد:  الیبا خ کیر

 .نمتیبیم زنم،یمواظبش باش! تونستم آخر شب بهتون سر م -

 گفت:  لیهوا تکان داد و به دن یرا رو لشیموبا یبان

 . میوقتشه خونه برگرد  -

 *** 

  انیها را نبافته بود. رقص باد را مامشب آن  د،یچیپیبلندش م  یموها  انیم  باد 
موها موتور   یانبوه  پشت  داشت.  دوست  خانه  یبان  بلندش   کیر  به 

بانگشتندیبرم جمله  یاد یز  حیتوض  ی.  تنها  بود،  از   ی ا نداده  خبر  کوتاه که 
مجبور شد    لینسرعت رد کرد و د را به    یچی پ  یبرف  . ملکهداد یم  کیمالقات ر



 یبان   خواستیرا در گلو خفه کرد. اصال  نم  غشیاو چنگ بزند. ج  یتا به پهلو
 دوباره او را ترسو خطاب کند.

  کرد، یم  یدر آن زندگ  کیکه ر  یاآشنا لبخند به لبش آورد. منطقه  ابانیخ  دنید 
دن ر  دهیند  لیهرچند که  آن  ک یبود که  با  را  سپرشب  و    یها  آرام  کند، 

 ی و آمد داشتند. آرامشهم به ندرت رفت    هاهیهمسا  یبود. حت   سروصدایب
 داشت.  انیدر آن جر بیعج

را ابدا  حس نکرد.    رشان ی مس  یقدر خوب بود که دور آن  یبا بان  یسوار  ور موت
خوب  اشیموتورسوار دن  یگذرانوقت  یبه  بود.  او  نت  ل یبا  امروزشان    جه یاز 

 باشد.  یخوب نینشهم توانستیم  خواست،یاگر م یبرف  گرفت که ملکه

هوا، لرد  بهسر   لیقبل از دن  یفاصله داشتند. بان  کیر  چند بلوک تا خانه  فقط
حبس شد.    نهیاو در س  دنیداد. نفس زن روس با د   صیآشامان را تشخ خون

  ک یر  نیبود. اکثر اوقات ا  امدهین  کیر  دنیآشامان هرگز شخصا  به د لرد خون
بانشدیبود که به محضرش احضار م با   یمالقات   هم تاکنون شخصا    ی. خود 

بخواهد دورشان    ینبود که بان  ییهاآشامنداشته بود. از آن دسته خون  کین
.  فتدین   یبپلکد. در دل به تمام کائنات، اگر وجود داشتند، دعا کرد تا اتفاق بد

 . شدندیم دهیمشغول صحبت د   یآرام که دو برادر به  هیزاو نیاز ا

مرد بلوند   زد،یچرا که اصال  حدس نم  به،ی. غردیرا د   بهیهم غر   لیدن  باألخره
آشام باشد. از دور فقط قامت دو مرد بلندقد و بلوند را مشغول خون  ر،یگنفس

 .داد یم صیتشخ کیر خانه یروصحبت، آن هم روبه

 بلند گفت: یگوش بان  در 



 دارن؟  کار یچ کیر خونه یاون دوتا بلوند جلو -

آن دو    ی موتور چندمتر  یسرعت موتورش افزود. وقتنداد و به    یجواب  یبان
دهد؛ چرا که پشت به   صیرا تشخ  کیباز هم نتوانست ن  لیمتوقف شد، دن

 بود. ستادهیها اآن

خون  مکالمه دو  انسانآرام  با حضور  چهرهآشام  هرچند  شد.  قطع  هردو   ها 
 . داد یسخت م یاچنان درهم بود و نشان از مشاجرههم

بان  یسخت  به  لیدن بزرگ  موتور  آن  ادهیپ  یاز  س  شد.  دستانش  همه  در  اک 
شد و آن را    ادهیهم به دنبال او از موتورش پ  ی. بانکردندیحرکت را سخت م 

 رهیکه با اخم به برادرش خ  یکیبود. ر  کیجک گذاشت. نگاه نگرانش به ر  یرو
 بود.

  انیجر توانستیانسان بود م نکهینگاه کرد. با ا یبه بان یبه دنبال جواب  لیدن
و اصال  نسبت به آن    شدیسوزن م را حس کند. پوستش سوزن  یبیعج  یانرژ

 نداشت. یدو حس خوب

هم هشدار   لیتکان داد. دن  نیسرش را به طرف  دیرا د   لیدن  ران یکه نگاه ح  یبان
.  رد ینگاه از آن دو بگ  توانستیکرد و لب فرو بست. هرچند نم  افتیرا در  یبان

 نفر دوم بود.  دنی به شدت مشتاق د 

 : دیکه فقط او بشنود غر  یطور کیرو به ن کیر

 مکالمه تموم نشده!  نیا -



 ی ضینسبت به برادرش احساسات ضدونق  نکهیاز کنار برادرش گذشت. با ا  و
نم  جرئت  ب  کرد یداشت،  او  به  جلو  یاحترامیتا  نه  حدٔاقل  چشم    یکند، 

 . شناختندیرا با ابهتش م کی. نیشاهد

  ی با نگران  یدو انسان رفت. بانطرف    لب نشاند و به  یرو  یرنگلبخند کم  کیر
دن نگران  لیو  م  یو کنجکاو  یسردرگم  ،ی با  دنکردندینگاهش  ظاهر  از    لی. 
 گم شده بود.  دیخر  یهاانبوه ساک انینبود؛ اما م یزیاش گرفت. زن رخنده

 .ستاد یها اآن یقدم کی

 .ریخشبتون به -

 تکان داد.  یآرامسرش را به لیدن

 .ریخشب تو هم به -

بان  ی پاسخ  یول طرف  رامدین  یاز  بان  دانستیم  کی .  ن  یکه  مالقات   کیاز 
دن  دهیترس دن  ل یاست.  به  ب  یاینسبت  دو  ول  گانهیآن  از  آن  یبان  یبود؛  قدر 

 نزند. یبود تا حرف دهیشن کیشهرت ن

 لب باز کرد.   نشیرید   ار یآرامش دادن به  یبرا کیر

 .وندمیپیکه تموم بشه بهتون م  کیداخل. صحبت من و لرد ن دیبر لیبا دن -

آشام دوم،  هم خون  دیشا  ای. مرد دوم،  د یباال پر  کیر  یاز لحن رسم  لیدن  یابرو
دن ا  لیتن  لرز  نیبا  ادیفکر  اگر  خون  نی.  ممرد    نیدوم  شد یم  بود یآشام 
 کیاو را لرد ن  کیآشام دوم که رخون  ا یحال مرد  هر . بهلیدن  یآشام زندگخون

 بود. ستادهیها اچنان پشت به آنخطاب کرده بود هم



 گفت:   لیزمزمه کرد و به دن  یآرام  باشه  کیاز چشمان ر  یبا خواندن نگران   یبان

 تو. میبر ایب -

« گفت و دنبالش کرد. نبود »باشه  یجو متشنج راض  نیهم که اصال  از ا  لیدن
خانه باال   وانیا  از چند پله  یسمت در رفتند. بانگذشتند و به    کیهردو از کنار ر
  رون یرا ب  قشیکامال  داخل شد نفس عم  یباز را هل داد. وقت  مهیرفت و در ن

از داخل   ییصدا چیبود و ه  ردهکل خانه را جادو ک   اتیفرستاد. خوشبختانه وا
 نبود. دنیقابل شن رونیدر ب  یآشامخون چیه یخانه برا

  ی تعارف  یرا لعنت کرد. زن روس حت  یبان   یها را باال رفت. در دل کماز پله  لیدن
غلبه کرد و   لیبر دن  ی به در کنجکاو  کیها نزده بود. نزدحمل ساک  ی هم برا

خطاب   کیکه لرد ن  ی سرش را به حساب خودش نامحسوس چرخاند تا کس
 . دنیشده بود را بب

چرا که    ستاد؛یاز حرکت ا  لیاو، قلب دن  ی رو  شیهاچشم  دنیمحض چرخ  به
زدنش    دید   خواستیم   نکهی. با اشناختیرا م  شیروبهرو  ی وشلوارمرد کت

با چشم باشد در جا خشک شد.  ن  یهانامحسوس  لرد  به  نگاه    کیگرد شده 
 .یو همان چشمان طوفان حالتیب  یابود، با چهره اشرهی. او هم خکرد یم

را گرفت و به    شی با حرص بازو  د،یرا د   لیکه خشک شدن دن  یخانه بان  داخل
 غر زد:  نی. در همان حدیداخل کش

 .گهیتو د  ایکرده؟ ب  یادیسرت به تنت ز -



نگاه از آن    توانستینم  یشد؛ ول  دهیدنبالش به داخل کش   ار یبدون اخت  لیدن
بگ  یآب  یهالهیت بانرد یدرخشان  باألخره  ارتباط   ی.  در  بستن  با  که  بود 

دن  شان یچشم د با بهت آن  لیرا قطع کرد.  به  تا کمرش   وار یقدر عقب رفت 
. بدون دها از دستش رها شدنآن رها کرد. ساک  یخورد. تمام وزنش را رو

 :دیپرس ینگاه کردن به بان

 آشامه؟خون ک،یاون مرد، لرد ن -

 :دیبا اعصاِب خرد غر یبان

 . ستین کیبه ر هیدشه! و اصال  شبخو -

 هالمی. در فبود یآشام مخون  دی. البته که مرد بادانستیرا از قبل م  یبان  جواب
  ی . با شگفتدهندیقرار م   ر یتأثآشامان چگونه مردم را تحتبود که خون  دهید 

 نامش را زمزمه کرد:

 . کین -

نظر به    بایز  ندداد یرا به او لقب م   کی ن  ینه! وقت  ی بود؛ ول  یمعمول  اسمش
 زمزمه کرد:  لی. دندیرسیم

 مثل خودش! -

متوجه سردرگم  یبان آن   لیدن  یباألخره  از  امروز    یکه وقت گذران ییجاشد. 
 شوند جلو رفت.  کیبهم نزد  یباعث شده بود تا کم

 ل؟ یدن یخوب -



 .متوجه سٔوالش نشده بود   یینگاهش کرد. گو یجیبا گ لیدن

 ؟ یگفت  یچ -

 ؟ یخوب گمیم -

 کرد.   نییباال و پا یرا به آرام سرش

 فکر کنم. -

 ؟ یشد یطورنیا ییهویچرا  -

به شدت    ر یبزند و از تأث  کیبا ن  اشییارویرو  درباره  یحرف  خواستیکه نم  لیدن
 سر کند.بهرا دست یکرد تا بان  یسع د،یخودش بگو  یاو رو اد یز

 فکر کنم گرسنم شد!  -

 راحت شده بود با خنده گفت: الشیخ لیحرف دن نیکه با ا  یبان

 .میخورد  یاالن بستن نیخوبه هم -

 ادامه داد:  اشیکاربیبرداشت و به فر وار یرا از د  اشهیتک لیدن

 کنم؟  کار ی! چاده یوانفعاالت بدنم زفعل -

  کردیکوچک عبور م  یاز راهرو   کهیو درحال  دیپا چرخ  پاشنه  ی روس رو  زن
 گفت:

 گذاشتن.  خچالی یتو یزیچ نایا نمیبب ایب -



بان  لیدن با تمام سرعت به  دیناپد  وار یپشت د   یصبر کرد تا  سمت شود. بعد 
 یبا شگفت  شیهاکنار زد. چشم  یرا به آرام  یتور  و پرده  دیکنار در دو  پنجره

به تن داشت.   یرسم  یقبلشان، امشب لباس  دار یزدند. برعکس د   دیرا د   کین
کل    به اندازه  اشدانه  کی لیدن ی که طبق تجربه  یگوچ  رنگیوشلوار زغالکت
تنش دوخته شده بودند و    اندازه   قا  یوشلوار دقارزش داشت. کت  لیدن  یزندگ

ه و  بلند  ب  شیبای ز  کلیقد  م   شتر یرا  رخ  زدیکشیبه  پ  ر ی.  براق   راهنیآن، 
هم   اشیورن  یهافزوده بود. کفشلباسش ا  به تن داشت که بر جلوه  ی اسرمه
 .زدندیبرق م

و به    زد یقدم م  یالی خیبا ب  کیسمت او بود، نبه    صانهیحر  لینگاه دن  هرچقدر 
ر با  دن  کیصحبت  بود.  بررس  لیمشغول  را  عج  یهردو  شباهت    ی بیکرد. 

مهربان به    شتر یرا نداشت، ب  کین  یری گنفس  کیر  یول  زد؛یموج م  انشانیم
 و تنها جذاب. دیرسینظر م

 ؟یکجا موند  ل؟یدن -

  ی را هول کرد. پرده را با سرعت انداخت و به انتها  ل یدن  ی معترض بان  یصدا
 و بلند گفت:  دیکش  ینفس راحت افتیرا آنجا ن یبان یراهرو نگاه کرد. وقت 

 . امیاالن م -

رفتار   اشی وجوانمثل ن  قا  یبزند. دق  دیرا د   کیچنان نتا هم  خواستیم  دلش
با دختران دب  یزمان  کرد، یم و سوپراستارها   هانگیپشت سر مدل  رستان یکه 

  ه ی کنان به بقهنها را جمع کرد و هنساک یلیمی . با بکردندیوضعف مغش
 . وستیپ



 یکه از عالقه  کیهم بودند. ر   رهیخ  یخانه دو برادر فوربز با سرسخت  رونیب
 گفت:  آورد یسر در نم لینسبت به دن کین بیعج

گندم رو    یگزارشم رو شخصا  رد کن  نکهیاشتباهمه و قبل از ا  لیدن  یمگه نگفت  -
خون لرد  از کجمع کنم؟  به گندکار  یآشاما  شخصا   حاال  دستاش    ر یز  یتا 

 کنه؟ یم یدگیرس

از عصبان  کین نم  برد یلذت م   کیر  تی که  رازها  خواستیو هم  با   شیتا  را 
 بگذارد، خونسردانه جواب داد:  انیدر م یکس

که دور    ییندارم. از کجا معلوم اون آدما  شتر یدونه برادر ب  هی  ایدن  نیا  یتو  -
نرن راپورتت رو به انجمن ندن؟ اون وقت تک برادرم رو   ،یخودت جمع کرد 

 کنم.   یاز اون زن نگهدار تونمیمن م  یول دم؛یاز دست م

با خشم مشت    کی. دست ر کرد یحکوم مم یعرضگیرا به ب  کیمعمول ر  طبق
 شد.

تو  خواد ینم  - رو  بنداز  یخودت  بهم گفت  ادمهی!  یزحمت  احمقم!    یبارها 
 !ی ندار ییوپادستیچندان برادر ب ین یخودم گندم رو جمع کنم تا بب تونمیم

ا  فهممینم  - م  قدر نی چرا  دوست  ؟یکنیبحث  دست  دراز   یدارم  سمتت  به 
 . کنمیم

داشته باشه! اون هم   تیتو اهم  یبرا  دیانسان چرا با  هی  ممفهیمن فقط نم   -
 با یقدرا هم زاون  ینداره. حت  یاالعادهقدرت خارق   چیکه ه  یانسان معمول  هی



  ی خوایمن نده که م  لیحرفا رو تحو  ن ی. ارهی رو بگ  کیکه چشم لرد ن  ستین
 . یاز من مراقبت کن

 زل زد و محکومش کرد.  کیبه چشمان ن ما  یمستق

 !شناسمتیساله که م نیهزار و چند شناسم،یمن تو رو م -

 گذاشت.  کینقطه ضعف ر یخسته از مشاجره دست رو  کین

چقدر برات سخت بوده!    یق یبا مرگ حق  نایرو شدن داوروبه  دونم یبرادر، م  -
  یمن رو برا  ینگران  دیرو از دست دادم. با  یواقع   کیاز اون موقع به بعد ر

 ! رهیانسان تنها کسم رو ازم بگ هی خوامی! نمیخودت درک کن

  م یگرفت و تسل  کیبود. چشم از ن  یکار  یا ضربه  کیر یبرا  نایاسم داو  دنیشن
 شد.

از    یجزئ   ی! اگر هم خواستیپاکش کن  یتونیباشه ببرش، سه ماه و بعد م   -
 داره. یذیخون به شدت لذ ش،یها بکندهندهخون

ساعت    مینقش بست. باألخره بعد از ن  کین  ک یلبان بار  ی رو  تیموفق  لبخند
 در هم رفته  کرده بود. چهره  میاو را تسل  ک،یمشاجره با آوردن اسم خالق ر

از همان اول،    دینبا  کیخب ر  یبرادرش سوخت؛ ول  ی. دلش برادیرا د   کیر
 . خواهدیم کیکه ن  کرد یرا انتخاب م یزن

 دستور داد.  کین

 . می ریم می ! دارادیبرو بگو ب -



 گفت:  حوصلهیب کیر

 چند لحظه صبر کن. -

 *** 

 باهاش برم! خوامیمن نم ؟یشد وونهید  -

قبول داشت    لیرا مطرح کرده بود. دن  کین  خواسته  کیبود که ر  یاقهیدق  چند
. نه  داد یکجا نم  چیخانه را به ه  نیا  تیشدت جذاب است؛ اما امنبه    کیکه ن

که   یکیآشامان وجود دارند. امکان نداشت همراه نبود خون  دهیحاال که فهم
  دنیهرچه بود، با وجود دوبار به کام مرگ کش  کیبرود. ر  شناختیاصال  نم

  ی خشن بود، دست دوست  نکهیبا ا  یهر دوبار نجاتش هم داده بود. بان  ل،یدن
 دند،یرسیبه نظر م  کیهم بهتر از ن  انیبرا  یو حت  اتیداده بود و وا  لیبه دن

 جذاب بود.  یکه به طرز خطرناک  یکین

 را اعالم کرد. مشیتصم یبداخالق با

  ی راست اومد  کیباهاش برم.    دیچرا با  فهممی! اصال  نمرمیجا نم  چیمن ه  -
 ! یبر کیبا ن دیبا  لیدن یگ یداخل و م

 بلندتر شد.  شیصدا

 .شناسمشینم یمن حت -

. فقط ستین  لیدلیآشامان بکه مالقات لرد خون  دانستیاز اول هم م  یبان
نم در  با  آورد یسر  رو  دیچرا  ا  لیدن  ی دست  چ  ن یبگذارد.    ی خاص   ز یدختر 



نگاه کرد. امشب    یعصبان   ل یسردرگم و بعد به دن  کیاول به ر  ینداشت. با نگران
 .ود نمانده ب کیر در خانه ی گر یکس د   ات،یتا و واجز خودشان سه

 :دیخسته بود غر ل،یو حاال هم با دن کیزدن، اول با نکه از سروکله  کیر

.  یکرد یرو هم م  جاش ن یفکر ا  دیبا  میوسط زندگ  یخودت رو انداخت  یوقت  -
 !؟ی به تو گفت که جونم رو نجات بد یک

قلبش را فشرد. اشک به چشمانش   کیر  یپلک زد. ناسپاس  یبا شگفت  لیدن
 .دندیرا د  لیناراحت شدن دن ،یو هم بان  اتیو هم وا کی هجوم آورد. هم ر

 زد.  یشخندین لیدن

و    یبه ذهنم نفوذ کرد   یشعوری. فقط با بی! ازم نخواسته بود یگیراست م  -
 کار.  نی به ا یمجبورم کرد

 افزود: یشتریجرئت ب با

که تو مجبورم    دیرو نجات دادم! ببخش  زتیانگکه جون رقت  خوامیمعذرت م  -
 برم. ینذاشت تیخونه بمونم. خوِد لعنت نیا یتو یکرد

 داد زد: رفتیبه سمت اتاقش م کهیدرحال

من آدمم    کتون،ینه با اون لرد ن  یول  رم؛یحاال م  نی! همینگران باش  خواد ینم  -
 . ستیابدا  مهم ن تونیآشامخون اتیچرند نیو برام ا



محتاط، همه را    شهیهم  لِ ی. از کوره در رفتن دندیاتاق را پشت سرش کوب  در 
 پنداشتند؛یبار، چرا که او را ترسو م   نیاول  ی را برا  اتیو وا  یزده کرد. بان شگفت

 بار چهارم. یرا برا  کیر یول

 خسته گفت: کینگاه کرد. ر  کیسرزنش به ر یو کم  یبا نگران یبان

دستور   کین  ی. وقتیدید   تو که  یول  شناسه؛یطور نگام نکن! اون ما رو نماون  -
 بکنم؟  تونمیم  کار یچ ده،یم

 با تعجب گفت: اتیوا

 رو بخواد؟  لیدن دیچرا با -

 باال انداخت. یاشانه کیر

 بره. دیبا لیحال دنهر به یمن رو که قانع نکردن؛ ول لشیدال-

 با سر به اتاق اشاره زد. یبان

 کار رو بکنه؟  نیخودش ا ی با پا یکن یفکر م -

داخل آن مسافرخانه  ی رو  کیر به  را  او که خودش  به  لعنت    مبل نشست. 
 پرت کرده بود. لعنت به او! یلعنت

 هشدار داد:  اتیوا

 . میکه لرد رو منتظر بزار  میاز ما بخوا  کدومچی! فکر نکنم هدیهرحال عجله کن به  -

 کرد.   قیتصد یهم با نگران یبان



خبر  ساده  یاد یز  لیدن  ک،یر  نیبب  - ما  وجود  از  حاال  تا  داره!  ست. حق هم 
 ن ی. اگه قرار باشه بستیهم ن یما شده راه برگشت ر یحاال که درگ ینداشته؛ ول

 م یرو بد  لیدن  دیکه با  گمیرو انتخاب کنم م  یکی  کیدادن اون و خشم ن  لیتحو
 بره.

 هم با عجله گفت: اتیوا

  نیشما دوتا برادر هم  بذار بره. رابطه   خواد ی! اگه لرد اون رو مگهیراست م  -
 رو نداره که بدتر بشه. نیانسان ارزش ا هیاالنش هم افتضاحه، 

و اگر   کردندینم  یاو کار  هینگاه کرد. آن دو هرگز بر عل  ارشی به هر دو    کیر
 .داد یانجام م  دیبا کیر یعن ی زدند،یم  یحرف

 حدس زد. عیآورد و سر اد یبه  لیاش را با دنمکالمه یبان

 . خواد یرو م  لیفکر کنم بدونم چرا دن -

 ادامه داد: دی. توجه آن دو را که د دیهر دو مرد به سمتش چرخ سر 

 ک؟یر هیاون ک یدون ی. ممیباهم حرف زد  لیمن و دن -

 را رها کرد.  ر یت ینگاهش کرد. بان یسٔوال کیر

 .لزهیاستا  یوارث کمپان -

واکنش    عیسر  اتی وا  ی وقت برد؛ ول  لز یاستا  یکمپان  عیشناخت سر  کیر  یبرا
 نشان داد. 

 وپاس؟ گرفته؟ اون آس  تیشوخ -



سرش    ی بسته شده بود اشاره کرد. بان  ل یکه پشت سر دن  یبا شصت به در   و
 گفت:  یجد  یلیرا تکان داد و خ

خودش بهم گفت.   ل یدن  یهم دروغ باشه؛ ول  دی. شاشدیمن هم باورم نم  -
 عموشه! ورک،یویلرد ن  لز،یاستا کلیما

 را در کاسه چرخاند. شیهاچشم

 دختره! نیا ی حدٔاقل تظاهر کرده عمو ای -

 *** 

ب  کین م  رونیب  یقراریبا  قدم  رزد ی خانه  دادن  خبر  درازا    ک ی.  به  داشت 
 نییبار صدم پا یرا برا ابانیاصال  مورد پسند او نبود. عرض خ نیو ا دیکشیم

موظف بودند    واورالنز یآشامان نخون  . همهستاد یا  کیر  خانه  وانیا  یآمد. جلو
زندگ خون  قصر  در  ر  یتا  ا  کیکنند.  از  م  نیهم  حدود    یستثنقاعده  نبود. 

ها که آشامحمله شد و چه خون  انایزیلوئ  التیبه کل ا  ش،یچند سال پوپنجاه
  ن ینچو هم  ارانی  ک ینرفتند. ن  یقیبه مالقات مرگ حق  هایشکارچ  خونیاز شب

چنان پابرجا ماند؛ هم واورالنز یبه عنوان لرد ن یاز دست داد؛ ول یادیدشمنان ز
  اش، یو همدم داشت. خالق و عشق زندگ  ار ی  کی  ایدن  نیبرادرش در کل ا  یول
 . نایداو

ا  اد یرا به    کیر  یهاغصه  یبه خوب  کین چگونه برادرش تا مرز    نکهیداشت. 
فعال، از    کیرا عوض کرد. ر  کیر  نا،یرفته بود. مرگ داو   شیخشک شدن پ

. ارتباطش را با دوستانش تمام کرد و بعد از دیها عقب کشآشامخون  جامعه
دهد   دستور  کیباعث شد تا ن شیپنجاه سال پ . حملهدیخانه را خر نیا یمدت



پنج دهه سفت و   نیکه در ا  یفرمان  ها در قصر خون بمانند. آشامتمام خون
 جاکیآشام در  همه خونآن  تیریباال رفت و مد  شانیهانهیسخت اجرا شد. هز

  یها برآمد و به عنوان حاصل کار، تنها لردآن  از پس همه   کین  یسخت بود؛ ول
 ثابت مانده بود.  هاآشامخونتعداد   یدیمدت مد یبود که در قلمرواش برا

وسالش  آشامان به خاطر سنخون  نیرا از سر گرفت. ب  ابانیخ  مودنیپ  دوباره
ول  ییباال  ییشنوا خانه  ییصدا  چیه  توانستینم  یداشت؛  داخل    ک یر  از 

  ن یکه ع  یجادوست. کار  وار ید   نیمسئول ا  کیکه جادوگِر ر  دانستیبشنود. م
 در قصر انجام داده بود. کیاتاق و دفترکار ن یبرا ایآن را سوف

  کیر  اش را تا خانهآماده بود تا از جا بپرد و کل فاصله  کی شد. ن  در باز   باألخره
 وقارش را حفظ کرد و آرام و استوار جلو رفت.   یکند؛ ول  یط یاهیدر ثان

او را    لیو منتظر شد تا دل  ستاد یا  شیجلو  کیبود. ن  یایکار   تنها، ضربه  ِک یر
 داد:  ح یتوض کیبشنود. ر

 و هم بهت اعتماد نداره. نهیبیکار نم  نیا یبرا  یلی. دلاد یباهات ب خواد ینم -

 باال رفت.  کین یابرو  یتا کی

 بهش داده باشم.  یفکر نکنم حق انتخاب -

 چشمانش را در کاسه چرخاند. کیر

 .یبه اون هم دستور بد یتونی! نمکیاون انسانه ن -

 از ما شد برادر.  یکه با تو تبادل خون کرد خواه ناخواه جزئ  یزمان -



 شد. گاردش را بالفاصله باال آورد. ی تلنگر کیر ی بود و برا ز یت کین یصدا

 مجبورش کنم. تونمی! من نمخواد ینم ک،ین نیبب -

 : دیبه جلو گذاشت و غر یقدم کین

 . کنمیکار رو م  نیپس من ا -

موبا  حس با  لشیلرزش  شد  اسمارتستدیباعث  س.  ج  اهشیفون  از   بیرا 
 مباشرش را نداشت. وحوصله. اصال  حالدیکش  رونیکت ب  یداخل

 بگو!  -

ب  ایسوف از لحن  حساب کار دستش    کین  یو دستور  حوصلهیآن طرف خط 
 و خالصه گزارش کرد. عیآمد. سر

عجله    حاضره و  یداریانجام مراسم ب  ی سرورم! گفت بگم برا  نجاست یآدام ا  -
 بره. واورالنز یتا قبل از طلوع از ن خوادیچون م د؛یکن

را سر دوانده بود و حاال در    کیماه ن  نی کل ا  ی فرستاد. آدام لعنت  یفحش  کین
 شده بود؟ شیدایپ تیموقع نیا

 .امیم -

 بود گفت: دهیکه مکالمه را شن  کیقطع کرد. ر و

 . گردهیبه عرصه برم نیستیپس باألخره لرد کر -

 جواب داد:  گرداندیبرم بشیرا به داخل ج لیموبا کهیدرحال کین



 . یبه زود  -

 دستور داد. تیو با جد ستاد یصاف ا بعد

 !کیر برم یاون زن رو م -

 سرش را تکان داد و گفت:  الیخیب یلیخ کیر

 .دهیرو م  بشیداره ترت یبان -

بهه نشان  ش  نیاز ا یزیچ  یرا به شک انداخت؛ ول  کین  ک،ی ر  باره کی  یالیخیب
 ر یتغ  لیشدت مشغول کار بود تا دلچنان خونسرد ماند. ذهنش بهنداد و هم

افتاده؛ اما هرچه   یداخل خانه چه اتفاق   دانستیرفتار برادرش را بفهمد. نم
 بود. دهیکش  نییرا از موضعش پا کیبود ر

آمد. کامال    رونیکه ب  دیدست راست برادرش را د   ک،یخانه دوباره باز شد. ن  در 
در مقابلش    بیغربیعج  یرفتارها  گونهنیبه ا  کی. ندیرسیمحتاط به نظر م
 اعالم کرد:  یمضطرب و عصب یکم  یعادت داشت. بان

 ست. آماده لیدن -

بلند  یهاانجام داد و با قدم کین یبرا  یکوتاه  میحفظ ظاهر، تعظ ی برا کیر
فکر   کیالعمل ره عکسب  گر ید   یکم  کی به داخل برگشت. هر دو داخل شدند. ن

  ی اجهیباشد؟ هنوز به نت  دهیفهم  کلیما  یکرد. چقدر امکان داشت که درباره
ت جا خورد. زن،  یدر آن وضع   ل یدن  دنیشد. از د   شیدایپ  کیبود که ر  دهینرس
ر  هوشیب آغوش  ر  کیدر  بود.  دق  کی افتاده  و  داد  ادامه  آمدن  جلو    قا  یبه 
 گفت:   زد یتمسخر موج م یکه در آن کم  ی. با لحنستاد یا کین یروبهرو



 هم اشتباهم! نیا -

نداد. دست جلو برد و   کیبه ر  یجواب  یابروانش نشاند؛ ول  انیم  یاخم  کین
کامال  در آغوشش    لی دن  یتر بود. وقت. از پر کاه هم سبکدیزن را به آغوش کش 

 گرفت گفت:   یجا

 تمومه! -

 :دیپرس کیر

 ش ندارم؟ دربار  یتیمسئول چ یبه بعد ه نیاز ا -

 داد.  نانیاطم کین

-  !  ابدا 

آن دو نگاه کرد و قول    ی خال  ی به جا  کی رفته بود. ر  یبعد در چشم برهم زدن  و
 خودش باشد.  یباز نیا داد که برنده

 *** 

او   یدرباره  یاعهی. حوصله نداشت شا گذشتیبا سرعت از کنار همه م  ک،ین
 باز کردن در اتاقش مکث کرد.   یدر بغلش پخش شود. فقط برا  هوشیب  یو زن

ا  یرا رو  لیدن به  ا  نکهیتخت خواباند.  زن را به دست آورده بود    نیچگونه 
 قرار داشت.  کیتختش و در حصار ن  یبود که حاال رو  نی. مهم اداد ینم  یتیاهم

 ی هایبلند س  یکرد. موها  یبود او را بررس  ستادهیسرش ا  یکه باال  طور همان
که با وجود بسته   یرا قاب گرفته بودند. چشمان  دشیداشت که صورت سف



  یاجزا کامال  معمول  یهیداشت و بق  اد یرا به    تشانیمعصوم  یبه خوب  کیبودن، ن
 ی زیهر چ  کیمهم بود و ن  کلی ما  یکه برا  بایز  یو کم  یزن معمول  کیبودند.  

 تا راز او را کشف کند. داد یرا م

و... آدام. بالفاصله    ایسوف  یو بعد بو  دی را به داخل اتاقش شن  یورود کس  یصدا
آدام، خون رفت.  در  ن  یآشامبه سمت  او    کینبود که  با  را  بخواهد گنجش 

به چهره نشاند و بعد در را   یسردرفتن، ماسک خون  رون یکند. قبل از ب  میتقس
 ک یبه سمت ن  هشانبودند و نگا  ستادهیتاق او آدام آن طرف ا  ایگشود. سوف

 رفت و در را بست.  رونیکامال  از اتاق ب  کیبود. ن

 به حرف آمد. ایسوف

 سرورم.  -

 ادامه داد:  ایاو تکان داد و سوف یسرش را برا کین

 ست. مراسم آماده یبرا ز یهمه چ -

 گفت:  ک یبه هم بود، ن طلبانهفیآشام حرنگاه دو خون کهیدرحال

 . میاآماده گهید  قهیما هم تا چند دق -

به عقب رفت و بعد از انداختن    یرا گرفت. قدم  کیحرف ن  یبه خوب  ایسوف
 . فتدین یآن دو اتفاق نیبود که ب دوار یرفت. ام رونیب کیبه ن ینگاه نگران

ول  در  شد؛  ههم  یبسته  خون  کدامچیچنان  دو  حرفاز  انگار که    یآشام  نزد. 
  ی را بررس  نشیرید   ب یرق  ک،یشروع کند. ن  یگر یقبل از د   خواستینم  کدامچ یه

  ی کاف  لیموضوع، دل  نیبود و هم  نیستی کرد. او هم مثل خودش، از فرزندان کر



 یکه به خوب  شتدا یاهیس گوشیبخوانند. چشمان باز بیرا رق گر یکدیبود تا 
را به مبارزه   کیستبرش ن  نه یمچ شده بودند. قد بلند و س  اشیپرکالغ  یبا موها

ها انسان  هیشب  ی اد یز   ن، یدر آن کت اسپرت و ج  نکه یبا وجود ا  ی. حتخواندیم
 شده بود. 

 آدام بود که با لب کج شده گفت: باألخره

 سرورم! -

 جواب داد:  یسردبا همان خون کین

 آدام! -

 حالت چطوره؟ تجارت و سلطنت چطوره؟  -

 زد.  یشخندین شناختیکه او را م  کین

 ؟یا مراسم آماده  یبرا -

 گفت:  عیسر آدام

 البته!  -

 بعد با خباثت اضافه کرد:  و

  ی که دار  شترهیهرحال صدسال بنداره. به   ی راد ی ا  یهرچند اگه تو آماده نباش  -
تخت کر م  نیستیبا  توئه!    واورالنز،ین  ییجورا  هی.  یگذرونیخوش  مال  االن 

 ندارم. اد یخالقم رو به   گهیمن هم د  یحت

 : دیغر کین



 !یخون از دست ند  اد یتو بهتره حواست به خودت باشه که امشب ز -

 گفت:  یااکارانهی در را گشود و با لبخند ر حیبا تفر آدام

 م؟یبر -

دوشادوش او راه    که یجلوتر از او خارج شد. آدام عقب نماند و درحال  کین
 گفت:  رفتیم

 دیو در قخودت ر   ،یآزاد  یچطور به جا  دمیوقت نفهم  چیسلطنت چطوره؟ ه  -
 !ی کرد   ر یزنج نیستیو بند کر

 ها بود ادامه داد:حرف نیتر از اآدام که سمج ینداد؛ ول یچنان جوابهم کین

فکرش رو    ی! کیه  یتو شانس آورد؛ ول   لیبا تبد  ر یآشام پواقعا  اون خون  -
 ...  ایخوب از آب درب قدر نی ا یوحش  هی کرد یم

  ی. برخوردش صداد یکوب  وار یاو را به د   کیرا تمام نکرده بود که ن  اشجمله
ن  جاد ی ا  یبیمه   ی اذره  یول  ند؛یبب  وار ید   یرو   یایتوانست فرورفتگ  کیکرد و 
 . دیارزی_دو مهره از کمر آدام به خسارتش میکینداد. شکستن  تیاهم

 و با خنده گفت: اورد یافتاده بود کم ن وار ید  ی پا کهیدرحال آدام

 ان.تو واقعا  مسخره یسردخون یهاعهیشا نیا -

 گفت:  شخندیبا ن  دیکشیبدنش را م کهیو درحال ستاد یا یبه راحت بعد

 . یفک کنم قلنجم رو شکست -



نم  کیتار  یفضا  در  ا  گرفتهو  خون  ستادهیمقبره  دو  هر  و  با بودند  آشام 
را دست داشتند و منتظر بودند. ساعت   ی برادر  یهم، خنجرها  رهیخ  ی سرسخت

مانده بود. اگر مراسم را    یباق  شبمهی تا ن  هیو تنها چند ثان  کرد یم  وتاککیت
  ن یستیمراسم کر ن یا هبا انجام دوبار  گر، یروز د  یس  دادندیانجام م یبه درست
 بود. دار یدوباره ب

بار در هر ده  خالقش انجام داده بود و  یمراسم را برا   نیبار ا تاکنون ده  کین
  دار یرا ب  نیستیکر  دیبا  ازدهمیبار    یآدام به عنوان همراه کنارش بود. حاال برا

ب  . خوابکردندیم بود؛   نیریرسم د   کی سال  آشامان کهنخون  نیب  ،یداریو 
 نکرده بود. یتاکنون امتحان کیخب ن یول

ن  کیت بعد  و  ساعت  خون  شب مهیآخر  دو  هر  شد.  باعالم   درنگیآشام 
لبان باز    یقطره رو. خون از مچ هردو سر خورد و قطرهدندیرا بر  شانیهامچ
 افتاد. نیستیکر

آرامشدهخشک  جسم به  خواب  یاش،  تابوت  بسته   دهی داخل  چشمانش  بود. 
همانند   قا  یگذاشته بود و دق  نهیس  یرا رو  شیهاباز. دست  یبودند و لبانش کم

 بود. دهیدر تابوت آرم یامرده

ها بالفاصله بسته شدند.  . زخم دندیو بعد هردو مچشان را عقب کش قطرهیس
 گفت:   کین

 !گهیروز د  یس -

  ن یستینگاهش به کر  بست،ی در تابوت را م  کین  یسرش را تکان داد. وقت  آدام
  ی مساو  نیستیکر  یداری آدام موافق بود. ب  یهابا حرف  یتا قسمت  یبود. کم



 دهیهم زحمت کش  ی لیخ  شیکه برا  ی وتخت. تاجکیوتخت نتاج  ان یبود با پا
 بود.

خود    تابوت به  و  بست  ا  نیستیکرد، کر  یادآور یرا  تمام  است.   نیخالقش 
  انیم  جان مهیرا، ن  ی پسر وحش   ک،یکه ن  ییاو بود. او  ونیقدرت و اعتبار را مد 

پ او رحمت بخش دایجنگل  به  با خونش  و  بود  به   کین  بود.  دهیکرده  هرگز 
 .کرد ینم ی نامرد  یکس  نیچن

قسمت قصر خون قرار   نیتریمقبره در مخف  ن یرفتند. ا  رونیاز مقبره ب  هردو
مطمئن    یآن به کار گذاشته بودند. وقت  یداشت و هزار جور تله و طلسم رو

 رفت. رونی ها را برگرداند و به دنبال او بتله ندیبیشد آدام نم

 : دیپرس کی. نستادندیا گر یکدی یروآشام روبهخون دو

 ؟ یریم -

 زد. شخندین آدام

- !  احتماال 

 و آدام رفع ابهام کرد. د یباال پر کین یابرو

 بمونم. گهید   روز یتا س تونمیم -

 : دیغر کین

 من!  ینه در قلمرو -



ماند. هر چقدر هم   ره یو از کنار او گذشت. آدام به پشت او خ  دیبعد چرخ  و
 نی. حکرد یهم م  نشیداشت، تحس  یزار یآشام حس بخون  نیکه نسبت به ا
ن برا  آشامان محوطهخون  از همه  ک،ی راه رفتن،  بود و  برتر  هر    یقصر خون 

دن  یموجود  ن  یایاز  بود که  واضح  اصل  ک،یشب،    توتختاج  نیا  یصاحب 
 داخل تابوت. یسم مرداست، نه ج

 اش نبود که بخواهد غصه خانه  گر ید   واورالنز،یتکان داد. ن  نیرا به طرف  سرش
قرار داشت.    یگریآدام، در ِسمت د  یوقت بود که وفادار   یلیآن را بخورد. خ
که حتما     یتیبود. مأمور  نجایاز طرف اربابش ا  یتیانجام مأمور  یامشب هم برا

 . شدیتا قبل از طلوع تمام م دیبا

 *** 

 ی. کمدیخز  رونیب  وار ید   در راهرو گم شدند، آدام از گوشه  ایو سوف  کین  یوقت
م بود.  ن  دانستینگران  اگر  بگ  کیکه  را  خوب  رد یمچش  نخواهد   یعواقب 

با  یی نبود. جاسوس سرورش خبرها  ی اچاره  یداشت؛ ول    دیداده بود و آدام 
 .کرد یصحتشان را چک م 

ن  پشت اتاق  را حت  ک یدر  اتاق کارش  داخل شد.  نکرد و  هم    یبررس  یمکث 
و آمد هزاران  که محل رفت    یاحمق نبود تا آن گنج را در اتاق کار  کینکرد. ن

اتاق   نیبود که در ب  دهیرنگ رد شد. د   اه یس  یهانفر بود پنهان کند. از کنار مبل
در    ن یدوار بود که ایخواب و اتاق کارش قفل ندارد. پشت آن مکث کرد. ام

 . دیرسیبه نظر م یایرنگ و معمول یاجادوشده نباشد. در قهوه



. در باز شد  دیکش  ن ییحرکت آن را پا   کی. با  فتاد ین  یرا گرفت. اتفاق  رهیدستگ
  ی را برا  شیها! چشمچی. در را هل داد و باز هم هوفتاد ین  یچنان اتفاق و هم

چنان شک هم  نکهی. با اخورد ی هم به گوش نم  یبیعج  یصدا  چیتمرکز بست. ه
همه قدمآن  ز یچداشت  باشد،  ساده  اتفاق  یقدر  هم  باز  داخل گذاشت.    ی به 

 انسان! کی یتوجهش را جلب کرد و بعد بو یدنینفس کش ی. صدافتاد ین

  اط یلبانش شکل گرفت. کار جاسوس واقعا  حرف نداشت. با احت  یرو  یلبخند
به تخت رس دنبال کرد و  را  را    ی. وقتدی صدا  لبخندش    افتیتخت    یروزن 

دق زن  شد.  مشخصات  قا  ی کامل  م   یبا  در  جور  بود  داده  سرورش  . آمدیکه 
کوتاه به عنوان    لمیو چند عکس و ف  د یکش  رونیرا با سرعت نور ب  لشیموبا

 مدرک گرفت. 

  ی هوا اسپر  یو رو   دیکش  رونیرا ب  یاتاق را ترک کند، ادکلن تلخ  نکهیاز ا  قبل
. پوشاندیرا م  یگری د   ز یادکلن، رد هر چ  نیخاص ا  یرا! بو  رشیکرد. کل مس

م   یزیچ  نیآخر نقشه  خواست،یکه  رفتن  نلو  بود که  درست  بود.   ک یشان 
 ؟یکسبود که چه   نیمسئله ا  یاتاق شده؛ ول نیوارد ا  یکس  دیفهمیم

رفت. در    رونیو ب  دیعقب کش  یسرد نمانده، با خون  ییمطمئن شد رد پا  یوقت
مداربسته بودند و   یهانیکار دورب  بی برخورد نکرد. تنها ع  یکسراهرو هم با  

 ها را بشکند. مانده بود تا آن ادشیخوشبختانه آدام 

. بدون شناختیهم او را نم  یقصر خون خلوت بود و خوشبختانه کس  محوطه
را داشت که    ی اقصر رد شد حس پرنده   ی از دروازه  ی رفت. وقت  رون یب  یمعطل

 .شود یاز قفس آزاد م



  داد، یرا درست انجام م  تیمأمور  نیمحل قرارش با واسطه قدم زد. اگر ا   تا
بود    ی ازهیانگ  نیندارد. و هم  کیرا داشته باشد که ن  یزیباألخره چ  توانستیم

 را درست انجام دهد.  تیمأمور نیکه ا

کرد. کافه بزرگ    دا یهفت پ  شماره  ز یقرارشان، پشت م   را داخل کافه  واسطه
ظاهر کالس و  خ  کشیبود  نپرزرق  یهاابانیبه  آن آمدیم  واورالنز یوبرق  در   .

  ی زهاینبود. م  یگری ساعت شب خلوت بود و جز آن دو و کارمندان کافه کس د 
خونسرد   یارهیدا با  برسد.  او  به  تا  زد  دور  را   شیروروبه  یرظاه  یشکل 

مدت که باهم کار   نی . در اکرد ینگاهش م  ینشست. مرد چشم سبز با کنجکاو 
ا  کردند،یم بود که  شده  متوجه  دق  نی آدام  هم  اندازه   قا  یمرد  خودش   یبه 

طرف    به  ز یم  یو رو  دیکش  رونیرا ب  لی موبا  ، یحرف  چیطلب است. بدون هجاه
 : دی. پرسدندیعجله آن را قاپ یاو سراند. دستان مرد با کم

 خودش بود؟  -

 سر تکان داد.  آدام

 جاسوسه واقعا  درسته! نیکار ا  -

 زد.  شخندین واسطه

 !گمیرو م نیمن هم هم -

سمتشان آمد.آدام    به  ی دیسف  مردانه  راهن یو پ  ی با دامن کوتاه مشک  ی دختر
 به خودش اجازه داد تا او را نگاه کند.

 د؟ یدار  لیم ی. چ دیخوش اومد -



 لب نشاند. یرو یی ربالبخند دل آدام

 چطوره؟  یدنیکم نوش  هی -

 گفت:  کرد یم قیبا نگاهش آدام را تشو کهیدرحال  دخترک

 . میدار  یخاص یایدنیچرا که نه! نوش -

 زد.  یشخندین آدام

 دوتا از همون.  -

  ن ی اسمش را خواند. س  راهنشیتگ پ  ی سرش را تکان داد و آدام از رو  دخترک
 .نیاست

 ؟ یاگهید  ز یچ -

 زد.  یچشمک آدام

 !نینه ممنون س -

و دور شد. آدام به سمت واسطه   دیو بعد خرامان چرخ  دیو خند   یبه نرم  نیس
 ها مشغول بود.چنان با آن عکسبرگشت. او هم

 گفت:  آدام

 !خوادش یچرا لرد م  فهممی! من نمستیچندان خاص ن -

 باال انداخت و گفت: یاشانه واسطه

 شک نکرد؟   ک،ی. اون ندمیمن هم مثل تو فقط دستورات رو انجام م -



 . نگران نباش. ستین یزیفکر نکنم! اگر هم شک کنه به من کرده! چ -

 : دیپرس یسرش را کج کرد و با کنجکاو  بعد

 کنه؟یتبدل م  یتو رو کِ  -

 گفت:   یآشکار یو با ناراحت دیرا در هم کش شیهااخم مرد 

 !دونمیزود! نم  گهیمدام م -

 نگران نباش.  -

به سمت س  یاشانه  مرد  نگاهش  آدام  انداخت و   که ی. درحالدیچرخ  ن یباال 
 به او گفت: کردیرا نگاه م نیس

 کارمون تمومه؟   -

 سر تکان داد:  مرد 

 .ورکیویآره! من امشب پرواز دارم به ن -

 و گفت: ستاد یا آدام

 برسون! کلیسالم من رو به سرورم، ما -

 . ستاد ی سرش را تکان داد و ا مرد 

 آدام! -

 تکان داد.  یخداحافظ یسرش را براهم  آدام

 جس! -



 *** 

 .کیر ر یشبت بخ -

 .ریشب تو هم بخ -

طرِف  آورد و تماس را قطع کرد. آن  نییفونش را پااسمارت  ر، یدنبال شب بخ  به
 . کرد یباالرفته نگاهش م یبا ابروها  یاتاق، بان

 : دینگاهش نکرد و پرس امیبه پ یتوجه کیر

 د؟ی به کجا رس اتیوا -

 و گزارش کرد.  دیکش  یقینفس عم یبان

 .گردهیم  باتشیمشغوله! داره دنبال ترک -

تا   یسراند. هنوز چند ساعت  بشیرا داخل ج  لیسرش را تکان داد و موبا  کیر
 داشت.  یحس خستگ کیر  یبود؛ ول یطلوع وقت باق

 :دیپرس یبا دودل یبان

 قراره انجامش بده؟  یک  -

 باال انداخت. یاشانه کیر

 تا اون موقع! میریگیم  میتصم -

 شود گفت: دیناخواسته کاند دیترسیکه م  یبان

 .هیسخت تیمأمور -



 سرش را تکان داد.  کیر

 .میکن  دایخوب پ گر یباز هی دیپس با -

 .دیپر رونیب یحالبا خوش اتیلحظه در اتاق باز شد و وا همان

 کارش.  یتو میسوته برتا سه دیکردم! مواد رو آماده کن  داشیپ -

 :دیدر هم پرس یهابا اخم کیر

 تا آماده بشه؟  کشهیچقدر طول م یشروعش کن یاز وقت -

 گفت:  یدیسرش را خاراند و با ناام اتیوا

 !روز یس -

 فرستاد. یفحش بد کیر

 : دیباالرفته پرس یبا ابروها یبان

 ه؟یمشکل چ ک؟یر -

 نفسش را فوت کرد و گفت: کیر

 ! هیداریموقع جشن ب قا  یدق -

 کرد به او قوت قلب دهد.   یسع یبان

د   - فرصت کاف  یول  ره؛یدرسته  فکر کرددهیم  یبهمون  به    کین  شهیم  ی !  رو 
 چوند؟یپ یراحت نیهم

 نشده باشه!  ر یکه تا اون موقع د   دوارمیام ی ! ول ی بان دونمیم -



 *** 

ها به طور  آشام. خوندر دوم اتاقش را گشود   شیخسته از شب پرماجرا  کین
 خسته بود. یذهن کین یبودند؛ ول ر یناپذیخستگ یکیز یاز لحاظ ف ،یعیطب

 شود.  ز یاش تباعث شد تا شامه  یبیعج  ی بسته شدن در اتاق پشت سرش، بو  با

 بود. یزیت یبو

در    یتخت بود؛ ول  ی رو  هوشیمثل قبل ب  ل یزد. دن  دید   یرا با بدگمان   اطراف
 وارد اتاقش شده بود.  یابهیاتاق افتاده بود. غر نیدر ا یاتفاق کین ابیغ

صاحب   توانستیهم نم  اشیقو  با شامه  یخشم رد بو را دنبال کرد. حت  با
 دهد.  صیرا تشخ حهیرا

هجوم برد.   زشیزده به سمت مبلند و شتاب  یهااتاق را باز کرد و با قدم   در 
 را گرفت. ایسوف و شماره تلفن را چنگ زد 

 ب... . -

 :دیغر کیاش کامل نشده بود که نبله  هنوز 

 حاال.  نیاتاقم! هم -

 *** 

 ی نشسته بود، در چند متر  کیتخت ن  یرو   حرکتیبود که ب  یچند ساعت  ایسوف
 !شیهازن کابوس



در هرکدام از آن    توانست یم  ایو سوف  گذشتیم  یطلوع آفتاب، چند ساعت  از 
ول  یهاهیثان بسازد؛  را  زن  رفته کار  دست  نگاهش   یاز  و  بود  نشسته  تنها 
زن داده   نیسالمت ا  یبرا دیدستور اک کین ک، یهم داشت.  لی. دو دلکرد یم

 توان کشتن او را نداشت. ایبود و دو، سوف

توانست   دنش،یبه محض د   ایدر خواب بود. سوف  قا  یاما عم  د؛یکشینفس م   زن
تشخ را  خواب  طلسم  بو  صیاثرات  لبشاه  یدهد.  و   ده، یپررنگ   یهاپسند 

 طلسم بودند.  نینشان از ا

 خورد. ز یل نییچشم راستش به پا و اشک از گوشه دیکش  یگری د  قیعم نفس

باره به ذهنش   کیدر فراموش کردنشان داشت به    یکه سع  ییهاخواب  تمام
جا . قلب هماندیکشیم  ر یت  اشنهیسمت چپ س  یعن یهجوم آوردند. قلبش،  

 گر؟ یبود د 

لرز  بیدر ج  لشیموبا نکرد. موبا  یبرا   یتالش  ی. حتدیشلوارش    لیبرداشتن 
 زنگ خورد و زنگ خورد و بعد، قطع شد.

 .ستیزن ک نیباشد ا دهینفهم کیبود ن دوار یام

را  یبرا  ایسوف زن  هزارم  موها  یبررس  بار  انبوه  ابر  اهی س  یکرد.    اشیشمیو 
کرده   هیشب  یاخفته  یبایاش او را به زبالشت را پر کرده بودند. چشمان بسته

کامال     یاها، دماغ ساده و قوزدار و لبان بزرگش، به او چهرهبودند؛ اما بعد از آن
 داده بودند. یمعمول



پوست    کسچیاست، ه  باتر یزن ز  نیچقدر از ا  ندیبب  توانستیم  یراحتبه  ایسوف
  ییبایدر ز  ایرا نداشت. سوف  ایسوف  یالهیو ت  ی و چشمان وحش  یعیطب  برنزه
بود که   یزن، کس ن یا شیهاچنان در خوابهم یداشت؛ ول  گفتن  یبرا یحرف

 .برد یم  کیدل از لرد ن

دستان داغش گرفت. تمام بدنش در آتش    ان یو سرش را م  دیکش  یگرید   آه
 شان. از همه یهم مخلوط دیغم؟ شا نه؟یبود. آتش حسد؟ ک

اش  مکالمه  هدفیچه. ب  دانستینم  یول  جست؛یم  یاچاره  کرد،یم  یکار  دیبا
 کرد.  رورویرا ز کیبا ن

طبق گفته  نیا ما  کین  یهاجاسوس  زن  لرد  قصر  بود.    یمهم   مهره  کلیدر 
ما  یا مهره خاطرش  به  کارها  کلی که  به  از   یبیعج  یدست  بود.  زده 

 کردنش.  دایپ یبرا  یکردن لشکر  جیوکشتار گرفته تا بسکشت

بار در جشن ساالنه او را   کیداشت. تنها    اد یرا به    کلیلرد ما  یبه خوب  ایسوف
در    ایکه به سوف  ی. جور برد ینم  ادیرا تا ابد از    نیزبیآن نگاه ت  یبود؛ ول   دهید 

 بود. اینگاه دن نیتربیجشن نگاه کرد، عج 

بود؛ اما    کایآشامان کل آمرخون  نیتریاز قو  یکی  کلیما  ک،ین  یهاگفته  طبق
لرد و    چیداشت که ه  یز یچ  کلیپول هنگفتش. ما  ا یعمر دراز و    نه به واسطه

 و آن...   نداشت یگریآشام د خون

 ؟یهست  یک  گهیتو د  -



 ز یخمیرا ن  لیافکارش پاره شدند. سر بلند کرد و دن  رشته  یجیگ  یصدا  دنیشن  با
 .دیشده و اخمو د 

 گفت:  یرنگا لبخند کمب ایکرد و سوف  یهر دو زن با هم تالق نگاه

 ظهره. کیخسته! نزد  ی اد یتو ز ایبود  یطلسم قو دونمینم -

 گرد شدند.  شیهااتاق ناآشنا چشم دنیاز او جدا شد و با د  لیدن نگاه

 مش ینگاه کرد. نگاه مستق  ایو به سوف  دی تخت عقب کش  یرو   ی وحشت کم  با
 بود. ییرا یاز هرگ راتر یآن نگاه گ تی. معصومشد ایبه دل سوف یچنگ

. رنگ باخت   اشیشان یدر آن دو چشم متوقف شد. تمام پر  ایدن  ا،یسوف  یبرا
در   یرا از پا  کیزن قرار است ن  نیا  ز یکه چه چ  دیدر همان لحظه فهم  ایسوف
 آورد.

 : دیپرس یا گرفته  یبا صدا لیاش به او بود که دنزدهنگاه شگفت هنوز 

 دارم؟  کار یچ جانیمن ا ؟یایتو ک -

 باال گرفت. ی سرش را کم ایسوف

 . نشستم و مواظبتم!امیمن سوف -

 زمزمه کرد.  جیصاف شد و گ لیدن

 . دمیتو رو تا حاال ند ات؟ی کجاست؟ وا  ی_ بان

 زد و بلند شد. یشخندین ایسوف



 .کیر نه خونه  یقصر خون یاالن تو ،ید ینفهم نکهی_ مثل ا

را به خاطر   شبی. د ستاد یکت ارا به خاطر آورد. ناگهان قلبش از حر   شبید 
 بود.  اهی! ذهنش سچیه گر یبود و د  لشی. مشغول جمع کردن وساآورد ینم

 بود؟  دهید  شیبرا ی چه خواب واورالنز ین

 و گفت:  دیکش  یقیعم نفس

 ست یخب؟ برام مهم ن  دم،ینم  یتیمن اهم  ،یکه هست  یهرک  ایو    ایسوف  نیبب  -
 .ستمی من ن ی ول ؛یهرچ ای دیکنیم یآشاما چطور زندگشما خون

 و حرف آخرش را زد.  دیتخت کش یرا لبه خودش

 .رم یاالن هم دارم م -

  یهاپارکت  ی رو  شی به پا نداشت و کف پاها  یتخت بلند شد. کفش  ی رو  از 
 سرد گزگز کردند.

 گفت:   حوصلهیکامال  ب  ایسوف

. مثال   ریکن و پاداشت رو بگ  یهاشون همکار! بااریاداها رو در ن  نیا  نیبب  -
 کنه!   لتیتبد کین دیشا

 ادامه داد:  یدیرا در کاسه چرخاند و با ناام  شیهاچشم

 . خواد یهرچند که دلش نم -

 به سمتش برگشت و با حرص گفت: لیدن



کرد،    یخونش زندان  یمن رو تو  کیاول که اون ر  ن؟یخوایم  یاز جونم چ  -
 !کیحاال هم اون ن

 : دیباالرفته پرس یبا ابروها ایسوف

 ؟ ی عالقه جفتشون رو دار -

 رفت.  دیرس یبه نظر م ی که خروج  ینداد و به سمت در یجواب لیدن

 . در باز نشد!دیکش  نییرا در دست گرفت و پا ییطال رهیسرد دستگ فلز 

را با    اشیشانی. بدون امتحان دوباره پاز لبانش خارج شد  یدیاز سر ناام  یآه
 داد.   هیبه در تک یخستگ

اندازه   نیا  در  به  روز  خانه  کی  چند  دلش  بود.  شده  خسته  را عمر  اش 
درس دادن به آن    ی گرفته را. دلش براکوچک و نم  تیهمان سوئ  خواست، یم

 آنجلس را گم کرده بود. پاره تنگ شده بود. آرامش لسکودکان آتش

  اهیتخت س  ی. آن زن رودیچرخ  ایاز در برداشت و به سمت سوف  هیضعف تک  با
 بود.  لینشسته بود و نگاهش به دن دیو سف

 :دینال لیدن

 کنم؟   یباهاتون همکار دیبا یچ یتو -

 پته گفت: را نداشت جا خورد. با تته لیشدن دن میکه انتظار تسل   ایسوف

 تو...  یعن یخب... خب...  -

 و بعد از نو شروع کرد.  ندیکرد تا کلمات را در ذهنش کنار هم بچ  مکث



ن  - مکهین  بیرق  نیتریاصل   ورک،یویلرد  اهم  میبدون  م یخوای.  تو  به    تیچرا 
 ! دهیم

 گفت:  یعالقگ یداد و با ب  هیبه در تک لیدن

 .دیشماها وجود دار  دمیاز کجا بشناسمش؟ من همش چهار روزه فهم  دیو با  -

 کرد و گفت:  یاخم ایسوف

 !ی کن  یهمکار یخوایو دوما  فکر کردم م ستمیآشام ناوال  من خون -

 جواب داد: یزیت یبا حرص و صدا لیدن

 بدونم؟ دیخبر نداره، از کجا با ورکیویروحم هم از اون لرد ن یوقت -

 :دیخت بلند شد و غرت یاز رو ایسوف

 !؟یکردینم یکنارش زندگ  ی! مگه تا هجده سالگار یدرن یباز -

 بلندتر از معمول شد.  لیدن یصدا

 . حالت خوبه؟ کردمیم یکفتار زندگ  هی شیپ یسالگ جدهیمن تا ه -

در   لشیزنگ موبا  ی متهم کند، صدا   یزیدوباره او را به چ  ایسوف  نکهیاز ا  قبل
دن  ی اغرهانداخت. چشم  نیاتاق طن و موبا  لی به  رو   لش یرفت  از  تخت    یرا 

 ی رنگلبخند کم  لیلبان دن  ینواز بود و روآهنگ، آرام و گوش   یچنگ زد. صدا
 .نشاند 

 بله؟ -



-  ... 

 زده شد.وحشت ایسوف یصدا

 ؟ یچ -

-  ... 

 گفت:  مضطربانه

 . امیاالن م -

پر  رنگ پا  لشیبود. موبا  دهیصورت زن آشکارا  بر  نییرا  و  به   دهیبردهیآورد 
 گفت:  لیدن

 ... ن... نکن.یاکار... کار احمق... احمقانه  -

بعد سوف  یشد. صدا  چیزن ه  ل،یدن  چشمان گردشده  یبعد جلو  و  ایپاق و 
 شده بود. بیغ

که چند   ییرا از در برداشت و با شتاب به سمت جا  اشهیبالفاصله تک  لیدن
 توسط آن زن اشغال شده بود رفت. ش،یلحظه پ

 پورت کرده بود!واقعا  تله  ی. زن لعنتدیخودش چرخ دور 

 شدهیم  دهیو در سکوت اتاق به وضوح شن  دیکوبیم  اشنهی که تند به س  یقلب  با
 تخت نشست.  یرو

 داشت؟  نیدر آست ییهاچه حقه گر ید  واورالنز،ین



 *** 

 سخت بود.  یتعادلش کم ظاهر شد. به دست آوردن  یی رایوسط پذ قا  یدق

و با ناله به    دیمادرش، از جا پر  یمیدوست قد  نا،یظاهر شدنش، داو  محضبه
 رفت.  ایسمت سوف

 ... ایسو... سوف -

شد    رهیبا دلهره به انبوه دوستان مادرش که دور هم جمع شده بودند خ  ایسوف
 : دیپرس یو با ترس بدون مخاطب قرار دادن شخص

 ... شده؟ی... چیچ -

رو    ایشد. از سوف  یجار  شیهااشک بر گونه   لیشکست و س نایچشمان داو  سد
 فرود آمد. یامبل قهوه نیترکینزد  یگرفت و با ضعف رو

چنگال انداخت. با ترس   ایسوف  ینهیواکنش وحشت چنگ شد و به س  نیا  با
 دوخت. یگر یگرفت و به د   نایچشم از داو

 شده؟ ی چ ،یچلس -

 .دیسردرگمش به سمت سارا چرخ نگاه

 مامانم کجاست؟  -

 و برنده بود. بلندتر تکرار کرد: ز یت شیصدا

 مامانم کجاست؟  -



نکرد و مثل باد به سمت اتاق    یگریمکث د   ایاوج گرفت. سوف  نایداو  هقهق
 مادرش پرواز کرد. 

ها او را به سمت  ها هر لحظه امکان داشت که سقوط کند. نردهپلهراه  داخل
قلب و ذهنش در    ی ول  دادند؛یبه باال رفتن ادامه م  شی. پاهاکشاندندیباال م

 رو شود.روبه تیرفتن و نرفتن بودند. طاقت نداشت تا با واقع یجدال برا

جرئت جلو رفتن   ایبود. سوف   دهیتخت آرم  یرو  زا،یل  جانیجسم ب  یکیتار  در 
تلخ    قتیبه حق  رهی. چشمانش خستاد یدر ا  یرا نداشت. داخل چهارچوب فلز

 بودند. شیرو یجلو

 هم رفت؟  ایشد؟ تنها کس سوف تمام

 .ایمتأسفم سوف -

بود. سوف  گرفته  یصدا نگاهش کرد. چشمان زن قرمز    ایسارا  سر چرخاند و 
 . زد یصورتش غم موج م یهاچرک انیبودند و در م

 اتفاق افتاد؟ نیر اچطو -

 داشت.  دیکشیکه م  یدخترک نشان از زجر  روحیب یصدا

 یرهیکه خ  ایرا عقب نگه دارد و بعد به سوف  شیهاچندبار پلک زد تا اشک  سارا
 مادرش بود گفت: 

و بعد... و بعد...   نجایا  میاومد  نا،یمن و داو  ومد،یسر کار ن  یامروز صبح... وقت  -
 ...زای... لزایتون باز بود و ل. در خونهمی کرد   داشیپ نجای... انجایا



 شکست  بغضش

 بود. دهیتخت خواب یتو یطورنیهم زایل -

 لب زد: یجیبا گ ایسوف

 نبود که! ضیمر -

 زد و گفت:  ا یدلش را به در سارا

 مرگ مشکوکه! نی. ااریدرمانگر قصر خون رو ب -

پس از    یکی  شیهاشد و اشک  ایسوف  ی برا   ی مرگ تلنگر  کلمه  میمستق  دنیشن
 افتادند.  نییپا یگرید 

 ایبه جلو گذاشت و دستانش را دور سوف  یسارا باال زد. قدم  یدردهم  حس
 انداخت. 

 ... .زکمیاوه عز -

  ی و به سرد  دیمغرور عقب کش  یایهم در آن آغوش نماند. سوف  قهیدق  کی  یحت
 لب زد:

 تنها باشم. خوامیم -

با ه  ایسوف  ینگاهش کرد. رابطه   دیبا ترد   سارا ل  کدامچ یهرگز    زایاز دوستان 
 ی حاضر بودند تا کنارش باشند؛ ول  زایها به خاطر لآن  حاال همه  یخوب نبود؛ ول

 !کرد یدخترک داشت کمکشان را رد م 

 عقب گذاشت. یو قدم دیکش  یقینفس عم سارا



 . یایاز پسش برب ییتنها ستی . الزم نمینییما پا یخواست یزیهر چ -

 . کرد یبه داخل اتاق نگاه م یواکنش ایجواب  چیبدون ه ایسوف

 شد.  ر یها سرازاز پله سروصدا،یشده و ب میتسل سارا

  که یاشکش دوباره به کار افتاد. درحال  ی چشمه  ا،یمحض تنها شدن سوف  به
  یکی وارد اتاق شد. در همان تار  کندیم   ینیدر قلبش سنگ  ی ز یچ  کرد یحس م

  توانست یم  ایو سوف  کرد یپرده به داخل رسوخ م  یالبه از ال  یرفت. نور کم  جلو
 . ندیرا بب زای از حس ل یو خال دهیپررنگ چهره

  د یو سف  اهیس  چهارخانه  فرود آمد. ملحفه  شیزانوها  یرو  زایل  یتخت چوب  کنار 
 مشت شد. ایدستان سوف  ر یز زایتخت ل

 : دینال شیهالب انیم از 

 مامان... -

 :دینال دوباره

 مامان... -

 : د ینال بارهسه

 ما... ما... مامان... -

نجواها  و م  ایسوف  گونهالتماس  یبعد  که  اتاق   شیهاهقهق  انیبود  در 
 .دیچیپیم

 *** 



داخل راهرو به زور کنار هم جا  تی. جمعدند یاتاق که باز شد، همه از جا پر در 
 بود.  ر یسراز یهر کدام نگران  از چهره یشده بودند؛ ول

 : دیپرس  یرقمینفر به سمت الکس پرواز کرد و با ب نیاول ایسوف

 جه؟ینت -

 داد و گفت:   رونینفسش را ب الکس

 بوده! یع یمرگ طب -

بس  ایسوف  یهاچشم غم  رو  ار یبا  را  دستش  الکس  شدند.  او    شانه  یبسته 
 گذاشت و گفت:

 . هیعیطب ز ی چ هیمرگ  ایسوف -

 .دیسرش را تنها تکان داد و خودش را عقب کش ایسوف

 .ندیتوانست تا کلمات را کنار هم بچ یسخت به

 .یکه اومد  یمر... مرس  -

 او زد و گفت:  نیغمگ به چهره یلبخند گرم الکس

 بود.  فهیانجام وظ -

 جدا شد و جلو رفت.  هیاز بق نایداو

 مراسم...   ی... رازمیعز ایسوف -

 گفت:  یو به سرد  دیحرف او پر انیم ایسوف



انجامش    محله  نییپا  یسایمامانم کل  - اونجا  داشت.  دوست  رو  جادوگرا 
 .می د یم

 واکنش نشان داد.  عیکرد و سر  یاخم نایداو

 از اونا دفن بشه! یک یمثل  دیجادوگر بود و با هیمادرت  -

 نگاه کرد.  نا یبه داو ز یزد و ت یپوزخند ایسوف

 .رونیجادوگر؟ هه! امثال تو انداختنش ب هیمثل  -

 بود گفت: ستادهیجا که ابه خودش داد و از همان یجرئت سارا

 !ایسوف یاساحره هیتو خودت هم  -

 زد. یاگهیتلخ د  شخندین ایسوف

 .ستمی ن گهید   یبه زود  -

 بودند با تعجب گفتند: دهیآرام او را شن  یکه زمزمه  نایو داو الکس

 ؟ یچ -

نداد و به عقب نگاه کرد. تمام دوستان مادرش را از نظر گذراند    یجواب  ایسوف
 و حکم آخر را صادر کرد. 

 چطور دفن بشه!  رمی گیم میمادر منه! من تصم  -

 رفتار کند.   متیکرد با مال  یبود سع  یوانگ یدر مرز د   ایسوف  ی شقکه از کله  نایداو



دوست    نیبهتر  ی. مادر تو بوده درست؛ ولیبکن  یخوایهرکار که م  یتونینم  -
 ما هم بوده!

 . دیها را به چالش طلبرا باال داد و آن شی ابرو یتا کی ایسوف

 تونم؟یگفته نم  یک  -

 داد زد:  بلندتر 

 حاال. نی! همرون یتون بهمه -

 با خشم داد زد: نایداو

 ؟ یچ -

 تکرار کرد: ایسوف

 !رون یب -

 داد زد:  ایبلندتر از سوف دیلرزیم   کهیدرحال  نایتکان نخورد. داو یکس

 !رهینم یشتریدورگه انتظار ب هی کرده! از بچه  تیچطور تو رو ترب زایموندم ل -

خودش را    نا یخشک شدند. داو  شانیو سارا هم سرجا  نایبست. داو  خی  ایسوف
 بود. زای راز ل نیباز کرده است. ا موقعیلعنت کرد که دهانش را ب

داو  از  بق  یچلس  نا، یحرف  ل  هیو  قدم  دندیکش  نیه  زا یدوستان  عقب    ی و 
 گذاشتند. 

 کرد.   اد یرا ز ایخودش و سوف ن یب هم با ترس ناخودآگاه فاصله الکس



است. به چشمان   دهیبود، مطمئن شد اشتباه نشن  دهیها را د که واکنش  ایسوف
 : دیافکنده بود نگاه کرد و پرس ر یکه سر به ز  نایداو مانیپش

 ؟ یگفت  یچ -

 گفت:  یبه جلو گذاشت و با لبخند لرزان  یقدم   نایجمع کردن گند داو  یبرا  سارا

 بود که...  نیمنظورش ا -

 دیچرخ  نای. به سمت داودیدستش را باال آورد و حرف در دهان سارا ماس  ایسوف
 گفت:  یمحکم  یو با صدا

 خاطرش مامانم رو ترد کردن! که به  میهمون پس من بچه -

 را چنگ زد.  نایداو  یبه جلو گذاشت و بازو یقدم اینگفت. سوف یزیچ یکس

 .زنمیدارم با تو حرف م  -

 در آورد.  ایرا از چنگ سوف شی کرد بازو  یکالفه و سردرگم سع  نا،یداو

 نه من! گفتیبهت م دیبا زایمن... ل نیبب -

 داد زد:  ایسوف

 بپرسم االن؟  یاز اون جسد چ -

 باألخره آزاد شد. شیو بازو دیعقب کش یقدم  نایداو

 .گفتیبهت م خواستی! اگه مدونمینم -

 رو به سارا گفت: و



 .میبر ایب -

شد و سارا هم با مکث    ر یها سرازسمت پلهاول خودش به   ینگاه به کس  بدون
 دنبالش کرد. یکوتاه

  ا یسوف  یعنی دورگه بود! و حاال    کی. پدرش  کرد یمات به رفتنشان نگاه م  ایسوف
 بفهمد قلبش را فشرد.  کین نکهی. فکر به اشدیجامعه م  نیا ی برا یننگ لکه

 رفتند. نییپا به طبقه کنانپچدوستان مادرش هم پچ  یه یبق

 گفت:  یحالیبا ب ایآنجا بود. سوف ر یهنوز مات و متح الکس

 بگه خودمم.  دیکه با  یدرمانگر! کس یگینم کیموضوع رو به ن نیا -

تنها شده   ایسوف  یعن ی  نیپاق آمد. ا  یزمزمه کرد و بعد صدا  ی آرام  باشه  الکس
 بود.

 !کرد؟ یچه م دیداد. با هی ضعف به نرده تک با

همنرده  کنار  خورد.  سر  جادوها  شهیها  در کنترل  داشت.    شی خدا  مشکل 
 معلوم شده بود!  لشیبه خشونت داشت و حاال دل لیتما شهیهم

 نزده بود؟ چرا؟   یماند. چرا مادرش حرف رهیخ زایاتاق ل به در بسته نگاهش

  ا ی چقدر نسبت به سوف  کیدلهره به جانش انداخت. مهم نبود که ن  ک یبه ن  فکر 
نبود.    ایبود و اصال  هم عاشق سوف  واورالنز یمهربان است، اول از همه او لرد ن

 .انداختیکنار م  یرا به راحت ایسوف



ننگ است او را   لکه  کی  ایبهانه که سوف  نیبا هم  کیسوختند. ن  شیهاچشم
 .شدیهمراه م ا،یکابوس سوف  ل،یو بعد هم با آن زن، دن  کرد یول م 

 گذاشت.  شیزانوها یرا رو اشیشانیپ ایسوف

 . داد یرا از دست م  ز یچهمه  یزود به

 *** 

 چشم باز کرد.  داد یداد و ب یبا صدا  اش،یبار در هزار سال زندگ نیاول یبرا

  اد، یداد و فر  یخوب بود. صدا  دشیمحض داخل تابوت، د  یکیوجود تار  با
ا  یحت م  نیدر  به گوش  ت  شیها. گوش دیرسیفاصله هم  دن ز یرا  و    لیکرد. 
 بودند.  فر یجن

 برو کنار.  -

 ! نه. نه. نه. ی کرد   میروان -

مثل داخل تابوت،    قا  یگوش نداد. در تابوت را هل داد و نشست. دق  گر ید   کین
 محض فرورفته بود.  یکی اتاق هم در تار

دو زن    اد یداد و فر  یرفت. صدا  رون یداد و از داخل تابوت ب  یتکان  شیپاها  به
سمت شلوار    تکان داد و به  تی. سرش را با عصباندیرسیچنان به گوش مهم
 بود که قبل از خواب از تن در آورده بود. ییجا قا  یرفت. دق نشیج

 شتر یب  اد یو فر  داد   یصدا  رفتیرا وارد کرد و خارج شد. هر چه جلوتر م  رمز 
 .شدیم



 ولم کن! -

 ؟ یفهمی. چرا نمیبذارم بر تونمینم گمی. بهت میهست  یعجب زن سرتق -

  ا یرا به سوف  لینشست. مطمئن بود که مراقبت از دن  کیابروان ن  انیم  یاخم
 !فر یسپرده، نه جن

تابلو  قبل زدن  ا  ،ینچ یداو  یاز کنار  با  خفا  نیمکث کرد.  محل  لو   شی کار 
 .رفتیم

ندانست و با سرعت    ز یصبر را جا  کی. نشدیهر لحظه بلندتر م  شانیدعوا  یصدا
 تابلو را کنار زد و داخل شد.

 .باعث شد تا هردو خاموش شده و متعجب نگاهش کنند ورودش 

 کجاست؟  ایسوف -

آن نگاه دستانش را پشت   ینیسنگ  ر یز  فر یانداخت. جن   فر یبه جن   یبداخالق  نگاه
 گفت:  یپنهان کرد و به آرام اشیسارافون ل

 براش افتاده. یاتفاق بد -

 ؟ یچ -

 خوفناک بود و ترس شد و بر جان زن نشست. یادیز شیداص

 مادرش امروز صبح فوت کرد. -

  اد یپوست را به    اهیس   یزای در ذهن، ل  ینشد؛ ول  دار یپد  کیدر صورت ن  یواکنش
 .آورد و به حال مادر و دختر تأسف خورد 



 کنم؟ یم  کار یچ  نجایمن ا -

م   لیدن   نیخشمگ  یصدا ند یپرسیسٔوال  و    یچرخش  کی.  داد  چشمانش  به 
پر  ینگاهمین ظاهرش  انداخت.  ببر  ماده  در غضب    شان یبه  صورتش  و  بود 
 .سوختیم

 برگرداند. فر یاش را به جنگرفتن او ادامه داد و توجه  دهیبه ناد  کین

 .کنمیم یدگیرس شی. خودم به بقیبر یتونیم -

  یفاصله را با سرعتش ط   کیکند، ن  یحرکت  لیدن  یحت  ایو    فر یجن  نکهیاز ا  قبل
آشامان عادت داشت  خون  یکارها  نیکه به ا  فر ی. جنستاد یا   فر یجن  یکرد و جلو

.  د یو عقب پر  دیکش  یکوتاه  غیتازه وارد ج  لِ یدن  یخورد؛ ول  یتنها تکان کوچک
 . نشاند  کین کیبار یهابه لب یشخندین لیواکنش دن

اش را فراخواند. به زار سالهه   یرویقد نگاه کرد و نکوتاه  فر یاز باال به جن  کین
 شد و به ذهنش نفوذ کرد.  رهی بزرگ او خ یاچشمان قهوه

که من از ناکجاآباد وسط    ادتهیمن از کجا وارد اتاق شدم. فقط    یدی تو ند  -
 اتاق ظاهر شدم. 

 محسورشده تکرار کرد:  یبدون پلک زدن فر یجن

 .یاز وسط ناکجاآباد ظاهر شد -

 دخترک برداشت.   یآرام قدرتش را از روسرش را تکان داد و آرام کین

 عقب رفت و گفت: یقدم



 . یبر یتونیم -

راه رفتن   نیسمت در رفت. حو به    دیتکان داد و چرخ   یبا لبخند سر   فر یجن
  ذیلذ  مزه  ادآور ی  کین  یو برا  خورد یقرمزش در هوا تکان م  یفرفر  یانبوه موها

تا بسته شدن در، زن مو قرمز را دنبال   ی بیعج  ی. با حس گرسنگشدیخون م
  ه یبه تغذ  از ین  دیشد  در آورد که چق  اد یخورد و به    یدر بسته شد تکان  یکرد. وقت

 دارد. 

و    کین  یداده بود. نه از ورود ناگهان  هیتک  وار یبا ترس به د   لیاتاق دن  طرفآن
هم زن را نترسانده   کرد یکه از جانب او حس م   یسرعتش، ابهت و قدرت  یحت  ای

 چشمانش انجام شده بود. یبود که جلو یبودند. موضوع کار 

کرده   یدست دراز  یگر یبه ذهن زن د   با یآشام زچند متر جلوتر از او خون  قا  یدق
. هر لحظه امکان  دی لرزیم  لی. تمام تن دنمتوجه هم نشده بود   ی بود و او حت
بدتر!  یحت ایدرآورند و  ر او بال را س نی هم نیع کیر یحت  ایو  کیداشت که ن

 گر یآشام د . چند خونافتیش  یفکر تپش قلبش افزا  نی. با اگریآشامان د خون
 وجود داشت؟ 

بار   نیا  کیآشام را جلب کرد. نتوجه خون  لیبلند قلب دن  یهاکوبش  یصدا
 یخوبهر ضربان را به    توانستیسمت او معطوف کرد. م توجه کاملش را به  

از    ی ریدلپذ  حهی. رااو را هم حس کند  ذیخون گرم و لذ  انیجر  یبشنود و حت 
 . انداختیرا به خارش م کین یهاو لثه دیرسیم کیسمت زن به مشام ن

دن  سرش چرخاند  د   لیرا که  را کنار  شده  چشمدید   وار یمچاله  با  زن    یها . 
 . دیلرزیم یدیو مثل ب  کرد یگرد شده نگاهش م  یخاکستر



 :دیپرس ار یاختیب کین

 حالت خوبه؟ -

 را جلو آورد. شی هاو دست دیکش  غی ج لیسمت او برداشت که دن به یقدم

 . ایجلو ن -

چند   نیمتوقف شد و سردرگم زن را تماشا کرد. ماده ببر خشمگ  شیسرجا  کین
 را چه کرده بود؟  شیلحظه پ

 باشه. -

 :دیبا ضعف نال لیدن

 .کنمینشو. خواهش م کیبه من... نزد  -

 . کرد   یظیتهمت اخم غل نیاز ا کین

 :دیغر تیعصبان با

 ؟ یگیم  یدار یچ -

 با ترس دهانش را با دست پوشاند و زمزمه کرد:  لیدن

 مقدس! میمن! مر یکار رو کردن؟! خدا   نیتا حاال چند بار با ذهن من ا -

را   دهیترس  زمزمه  نیا  توانستینبود، نم  کین  یعیفراطب  ییخاطر شنوا  به   اگر 
 برد. یترس او پ  لیآشام بودن به دلف خونبه لط یبشنود؛ ول

 جواب داد:  یلبخند مرموز با



 . یاریب اد یبه  یتونی! نترس. نماد یبه دفعات ز -

 .شدندینم نیگردتر از ا  لیدن  چشمان

 ادامه داد: یالیخی با ب کین

 . دیهست  یفیها موجودات ضعشما انسان -

 :دیغر وار ید  . از همان گوشهدیشعله کش ل یدن انیدر شر بارهکیبه  خشم

 .ستنین ف یآدما ضع -

 گفت:   یابا سر به خود او اشاره کرد و با لحن مسخره کین

 . نمیبیدارم م -

خشم    یبود ول  یکه هنوز در بدنش جار  یو با ترس  دیکش  یقینفس عم  لیدن
 آن را عقب نگه داشته بود، جلو رفت. 

 نشان دهد.  ینشاند تا خودش را جد یاخم

 رو پس بده.  یدیکه ازم دزد   ییهاخاطره -

 ی هاسمت کمدش رفت. از داخل انبوه لباس  به  یالیخیکرد و با ب  ینوچ  کین
 . دیحرکت پوش کیو با  دیکش   رونیب یبلند نی آست شرتیمارک، ت

کند. عضالت برآمده،   نیخشم او را تحس  نیوقت داشت تا در ع  لیپشت دن  آن
 کرده بودند.  جاد یممکن را ا  یهارمون  نی باتریز  اش،ده یپرقد بلند و پوست رنگ

 گفت:   لیسمت دن به یدر کمد را بست و بدون نگاه کین



 . یرو مهمون من یمدت هی -

 : دیبدون توجه به حرفش غر لیدن

 .حافظم رو پس بده -

 : دیپرس  تیخسته شد و با جد یاز باز کین

 چرا نگهت داشته بود؟  کیر  یدونیم -

 گفت:  یجیبا گ لیدن

 .که افتاد رو از حافظم پاک کنه  یتا اتفاق -

 اخم کرد و ادامه داد:  بعد

 ... یچه ربط نیا -

به    ادامه بود.  روشن  ربطش کامال   را خورد.  تبادل خون هحرفش   چ یخاطر 
الک  یدراز دست  ل یبه ذهن دن  توانستینم  یآشامخون خودش    یبرا   یکند، 
 بود. دهیترس

 سر تکان داد و گفت:  لیاز سکوت دن یراض کین

 .یستیخوبه احمق ن -

. اول را پشت سر رها کرد   رانیح  لیرفت و دن  شیهاسمت در مشترک اتاق  به
 چاره یب  یایو بعد اوضاع سوف  دایزن چموش پ  نیاز ا  ینگهدار  یرا برا  یکس  دیبا

 . کرد یرا چک م



 آشام رفت. نشد و به دنبال خون میتسل لیدن

 کنم؟ یم  کار یچ  نجایمن ا -

 جواب داد:  دیکشیم  رونیفونش را از داخل کشو ب اسمارت کهیدرحال کین

 دارم.  یترمهم ی. فعال  کارامیزنیش حرف مبعدا  دربار  -

 گفت:   توجهیو ب تیبا عصبان لیدن

 نبودم؟ کیر یمگه خونه  اد؟ینم ادمی  یز یچرا چ کنم؟یم  کار یچ  نجایمن ا -

ب  کین  ی توجهیب  از  با  را  سرش  موبا  یالیخیکه  بود،    لشیداخل  فرو کرده 
فاصله قدم  نیب  حرصش گرفت.  با  را  و    یازدهشتاب  یهاخودشان  پر کرد 

 . د یکوب  کین ز یم ی را رو شیهادست

هم    ی. تعهد محضر زنمینم  یبه کس  تونیلعنت  یایدن  درباره   یحرف  چیمن ه  -
 برم؟ دی و بذار دیفقط دست از سرم بردار شهی. مدمیباره م نیدر ا

.  برد یلذت م  لین دنکرد  تیسرد بود و از اذ چنان خونرا فرستاد. هم  امیپ  کین
 را بلند کرد و به ماده ببر دوخت.  شیهاچشم یبه کند

فکر کرد    کی. نشدیو حرارت از بدنش ساتع م  دییسایدندان م   ی دندان رو زن
بود و    دهیترس  یقبل، مثل موش  یا. لحظهکنندیم ر یتغ  عیها چقدر سر که آدم

 .چنگال انداختن بود  حاال آماده

 لب باز کرد.  باألخره

 نه!  -



 منفجر شد. لیدن

  رم یساکت بمونم؟ م  دی. اصال  چرا باکنمیم  تیازتون شکا  ؟ یچ  یعنینه؟ نه    -
 مثل تو وجود دارن! یکه موجودات  گمیم ایبه کل دن

 :دیکش  اد یو فر دیکوب  ز یم یرا دوباره رو دستش

دار  - زندگم   ی تو  میما  تمدن  نممیکنیم  ی هد  زندان  یتونی.  رو  .  یکن  یمن 
 دادگاه!  کشونمتونیم

 . کرد یهمه جلزوولز نگاه مبه آن حیخنده و تفر یبا کم کین

 ادامه داد:  لیدن

 جناب و...   کاستیآمر نجایا -

ن  یواقع  یخشکش زد. به معن  سپس که   کیکلمه وسط جمله خشکش زد. 
بود.   ستادهیوسط اتاق ا  ل یکرد. دن  یاخم کرد و او را بررس  د،یخندیداشت م

  ی . دهانش باز مانده بود و دستکرد یبود؛ اما نگاهش نم   کیچشمانش به ن
و    رد ب  نیفاصله را از ب  کیجا خشک شده بود. نباال برده بود، همان  یکه عصب
 .لیدن  شانه یزد رو

 چته؟ ؟یه -

 تیدرصد بشر۹۹  یبود که برا   دهید به چشم    ییزهایداشت و چ  یعمر بلند  کین
  ل ی دور دن  یبود. با کنجکاو   دیهم جد  کین  یبرا   ی کی  نینبود؛ اما ا  دن یقابل د 

در    یجادوگر  چیافتاده. مطمئن بود که ه  یکرد بفهمد چه اتفاق  یگشت و سع
 اتفاق باشد.  نیتا مسئول ا ستیاتاقش ن  یکینزد 



 قد شوند. زد و خم شد تا هم یبشکن ل یچشمان دن یجلو

 .یدیاز خودت نشون م یشگفت هیهر لحظه  -

از    سیخ  یاهیو در ثان  یو پلک زد. بدنش به صورت ناگهان  دیلرز  لیدن  سپس
را چرخاند. کامال    جشیگ  یآورد و چشمان خاکستر   نییعرق شد. دستش را پا

 ت:گف  یجلو آمد و به سخت یاست. قدم ر یمعلوم بود ذهنش به شدت درگ

 من...  -

ن  ی البته که سکندر  و نگه    دیرا چسب  شیبازو  عا  یسر  کیخورد.  را سرپا  او  و 
بازو با  تماسش  ول  با  یتقر  لیدن  یداشت.  را سوزاند؛  رها کردنش    یاو  بدون 

 گفت:

 !یسوزیتب م  یتو یدار  -

به اشتراک    یشتری ب  یزد و گرما  هیتک  کیبزرگ ن  یرا به بازو  اشیشانیپ  لیدن
 گذاشت.

 لحظه. هیفقط  -

بود و    ستادهیخشک شده ا  کی. در تمام مدت ندیکش  قهیدق  کیلحظه به    هی
شد،    کیچشمان ن  یرهی سرش را بلند کرد و خ  ی. وقتکرد یقوا م  دیتجد  لیدن

 .کین نهیزد به س یچنگ  شانیقد یفاصله

 .یمرس  -



 ی را از صورتش کنار زد. قطرات عرق را به راحت  شانشیپر  یرفت و موها  عقب
 .دیو بدنش د  ی شانیپ یرو شدیم

 ؟یخوب -

رو  لیدن تصورات  هنوز  م  ایکه  ذهنش  آرام  د،یچیپیدر  ن  یهوم   ک یگفت. 
 کرد و متفکر ادامه داد:   پایچل نهیس ی را رو شیهادست

 خشکت زده بود؟ هیکه االن واسه چند ثان  یمتوجه -

 : دید کرد. با شک و تعجب پرسچشمانش را گر  لیدن

 من؟  -

 زد.  شخندیرا در آورد و ن شیادا کین

 _ آره تو. 

 . کرد ینگاهش م  جیچنان گهم لیدن

 .میزنیخب بعدا  حرف م  یلیخ -

 گشادش چپاند.   نیج بیرا داخل ج  لشیموبا

. در را باز کرد و رو به او که دستش  دی شنیرا م   نیمارت  یها و بوقدم  یصدا
 در زدن باال آمده بود گفت:   یبرا

 .کنمیقلبت فرو م  یچوب تو  هیفرار کنه، خودم    ای  اد یب  ییزن بال   نیاگه سر ا  -

 *** 



را    زایل  جانیو جسد ب  ایسوف  یبو  توانستیسخت نبود. م  ایکردن سوف  دایپ
 ا یبود که سوف  دوار ی . امدیخانه استشمام کند. چند تقه به در کوب  رونی از ب  یحت
نباشد که صداآن اندوه  در  د   یقدر غرق  بار  را نشنود. چند  در    گر یدر  به  هم 
گشاد   نیج  بیرا از داخل ج  اهشیفون س. اسمارت  امدین   یجواب  یول  د؛ یکوب
ب  رهیت رو  دیکش  رونیرنگش  را  سوف  یو شصتش  با  لغزاند.  تماس    ایصفحه 

ها که آن  را کنار گوشش گذاشت. سبک خانه  لیگرفت و به انتظار جواب، موبا
.  داروانیبزرگ و ا  ی ابود، خانه  یمیجادوگران قرار داشت قد  محله  یکیدر نزد 

بلندش  یهارا مرتبا  با قدم  وانیبه دست عرض ا لیبه انتظار جواب، موبا کین
 خره تماس برقرار شد.. باالٔ کرد یم یط

 بله؟ -

 گفت:  یو با لحن محتاط  یبه آرام  کیناراحت و آرام بود. ن  قا  یعم  ایسوف  یصدا

 در رو باز کن.  -

آن را   اشیعیفراطب  ییبه لطف شنوا  کی گفت؛ اما ن  یابه زحمت باشه  ایسوف
. متعجب شد که محل  دیشنیرا از داخل خانه م ایسوف یپا یصدا ی. حتدیشن

ل  یجادوگران   یزندگ سوف  زایچون  صدا  ا یو  است.  نشده  چرخش    یجادو 
 دار یپد  ای. قامت سوفدیتاب  رونیاز داخل به ب  یفیآمد و بعد نور ضع  رهیدستگ

 یهابود. لب   دهیپردرخشانش، رنگ  بلندش، آشفته و پوست برنزه  یشد. موها
  ی میا چرخاند و با غم عظر   شیها. چشمزدندیم  یرنگیقرمزش به ب  شهیهم

 داد.  کین یآب یهاله ینگاه به ت

 :دی پرس یبه آرام کین



 تو؟ امیب تونمیم -

 را به داخل دعوت کرد.  کیتکان داد و ن یسر ایسوف

 تو.  ایب -

کرد و    یاخم  کی. نداد یمرده م  یداخل خانه بو  ی. هوادیبه داخل خز  کین
بست و با    کیدر را پشت سر ن  اینکشد. سوف  شیهاهیتمرکز کرد تا آن را به ر

 نیو ج  راهنیاز حضور معشوقش، به او نگاه کرد. در آن پ  یقلب  یحالخوش
 معرکه بود. شهیمثل هم

 :دینگاهش کرد و پرس کین

 ؟یخوب -

 شده گفت:معذب  ک یبه تکان دادن سر اکتفا کرد. ن ایسوف

 خبردار شدم. االن نیهم -

 . دیکش  ینفس ایسوف

 فرستادم.  ششیرو پ  فر یرو رها کردم. هرچند که جن  ل یکه دن  خوامیمعذرت م  -

 .دیرا لمس کرد و حرفش را بر ایسوف  فینح یبازو کین

 نداره. یاشکال -

 گفت:  یاو را به داخل دعوت کرد و به شوخ ایسوف

 کنم.  ییرایخون ندارم که ازت پذ سهیک  -



هم با   ایرنگ، فرود آمد. سوف  یاچرم قهوه  یهامبل  ینداد و رو  یجواب  کین
را در اندوه کنار خود داشته باشد.   ک یتعلل کنارش نشست. انتظار نداشت که ن

 بود. نینشدل ار یبس ش یبرا ز یسورپرا نیا

 لب باز کرد. کین

 که در شأنش باشه.  یطور  ره،ی گیمراسمش رو قصر خون م -

 و لب زد:   نگاهش کرد  ایسوف

 ممنون.  -

ا  یناگهان  یحرکت  در  از  رفت.  خط    کین  یشانیپ  یرو   یاخم  یک ینزد   ن یجلو 
لب بست و دست راستش بلند شد و   ایخاطر حال بد سوف  به  یانداخت؛ ول

 نشست. ایسوف شانیپر یموها یرو

نشست. پلک زد و به  ایسوف یهاو پس نزدنش اشک به چشم کینوازش ن از 
شود. به    یجار  کی ن  رهیت  راهنیپ  یگرمش رو  یهاخودش اجازه داد تا اشک

او    یبه نوازش موها  کیبود. ن  دهیفهم  یآشام به خوبداشت و خون  از ین  کین
  راهنش یپ  ی را رو  ایسوف  ی هااشک  یداغ  نکه یبا ا  ی ادامه داد و ساکت ماند، حت

  د یبا  کیبود و حاال ن  کین  شیپ  شهیگذشته هم  در دهه  ایدوست نداشت. سوف
 .کردیآن را جبران م

 گفت:  یآرامبه   ایسوف

 کن.  لمیتبد -



سر   ایمتوقف شد. سوف  ایسوف  یموها  یکه انتظارش را نداشت، رو  کین  دست
 نگاهش کرد. سیبرداشت و با صورت خ

 کن.  لمیتبد کنمیخواهش م -

 کرد متقاعدکننده باشد.  یسع کین

قرن  ایسوف  - همن  فرزند    ی فرزند  چیهاست  من    تیمسئول  ی عنیندارم.  و 
 . خوامشینم

 چنگ زد و التماس به لحنش افزود.  کیبه دستان سرد ن ایسوف

بهتر از    یک  کردمیساال که برات کار م   نیکن. تمام ا  لمیتبد  کنم یخواهش م   -
 کن.  لمی! تبدکسچیمن بود؟ ه

 را فشرد و ملتمس ادامه داد:  دستانش

 . کیکن ن  لمیدرست مثل من! تبد  ،یی. تو هم تنهایکن  لمیتبد دیبا -

راه آن را دنبال کردند؛   مه یتا ن  ای. دستان پرخواهش سوفدیدستش را کش  کین
. در اصل خواستی نم  یفرزند  ک یبرگشتند. ن  شیپاها  یبه رو  د،یبعد ناام  یول

 ایسوف  یبرا   یول  داد؛یم  حیترج  ایدن  نیدر ا  یزیرا به هر چ  ییالزم نداشت. تنها
 را رها کرد.  یخالص ر یهم داشت. سرش را قاطعانه تکان داد و ت  یگر ید  لیدال

 . یبخوا گهیآشام د خون هیاز  یتونیگفتم که نه! م  -

 هق زد. ایسوف



. خالق من، تو... تو خوامی... خ... خ... خوام. من... من خون تو رو م ینم  -
 .یباش دیبا

 تأسف تکان داد.  یاز رو یسر کین

 . ریاحمقانه نگ میحالت االن بده. تصم -

 : دیکش  غیچنگ زد و ج کیخودش هم بفهمد، به بازوان ن نکهیبدون ا ایسوف

. مردمیم  ر،یبم  ایسوف   یگفتیو چرات بودم. م  چونیهمه سال بنده ب  نیا  -
 . من تنهام. یکن  لمیحاال وقتشه تبد

 زد: اد یو بلندتر فر دیکوب  اشنهیس به

 کس رو ندارم.  چیه گه ید  ن؟یمن رو بب -

 را مشت کرد و هق زد.  کین راهنیپ

 ! یفقط تو موند -

 را در آغوش گرفت. چارهیب یایدر سکوت سوف کین

 .ایسوف تونمینم -

 : دیپرس یچارگیبا ب ایسوف

 چرا؟  -

 !یا دورگه هیچون تو  -



. بعد کرد یرا حس م  نیآشام هم نبود ااگر خون  یحت  کی. ندیآشکارا لرز  ایسوف
 : دیپرس یاخفه یبا صدا ایسکوت، سوف یاهیاز ثان

 ؟ی دونستیم یاز ک -

 جواب داد:  یآرامبه   کین

 حرف زدم. زاینجاتت دادم و با ل ابونیخ یکه تو  یاز همون روز  -

 ییهاو با چشم  دیعقب کش  کرد یحس م  اشنهیکه در س  یبیبا غم عج  ایسوف
 که فروغشان را از دست داده بودند گفت:

 .دونستمیفقط من نم -

ب  اش زمزمه بود.  ن  شتر یآرام  دستان  و  رفت  با    کیعقب  افتادند.  دورش  از 
دوباره از هجوم اشک    شیهاجمع شد. چشم  ینیمبل مثل جن  یرو   یسردرگم

ام تمام  ناام  کیبه    دشیسوختند.  ن  دیباره  معشوقش دانستیم  کیشد.   !
  ی ا بر   دشیماندند. تمام ام  شیهاها بر گونه ! پلک زد و رد داغ اشکدانست یم
 پوچ شد. کیشدن با ن یکی

وقت بود که   یلیرا خ ا یسوف نکهیبود. با ا رهیخ ایبه سوف کیطرف کاناپه، ن آن
نم  ایسوف   ختنیکنار خودش داشت، اشک ر هم مثل    ای. سوفکرد یناراحتش 

 که بود، ماند.  ییجانکرد و همان ی. حرکتتیاهمیقدر ببود، همان هیبق

کرد و منتظر ماند   یاخم  کیخودش جمع شد و ناله کرد. ن  یتو  شتر یب  ایسوف
سوگوار برا   ای سوف  یتا  شود.  کارها  یتمام  و    ی اد یز  ی امشب  داشت 

 هدر دهد. جانیتمام وقتش را ا توانستینم



لب باز    یدارخش  ی با صدا  ایسوف  ک،ین  ی آور براعذاب  یبعد از سکوت   باألخره
 کرد. 

 کنم؟  کار یچ دیمن با -

 گفت:  یآرام به  کیبود. ن یخوب سٔوال

ا  - به   یآشامخون  چی . هایحالم سوفخوش  یلیخ  یتو برام کار کن  نکهیمن از 
 .ستیتو ن یمنظبط

 :دی با خشم سرش را چرخاند و غر ایسوف

 .مونمیمن تا ابد جوون نم  یول -

. در دل خود  دیحرف در دهانش ماس  د،یرا که د   کین  یعصبان  یو کم   یخال  نگاه
ن  واورالنز یلرد ن  شیرورا لعنت کرد. حواسش کجا بود؟ مرد روبه با   کیبود. 

به  یلحن اصال   محتاط   یآرام  که  ب  یو  و  نبود  لحن   هیشب  شتر ی قبل  به 
 اش بود گفت:منشانهارباب

 !ی حق انتخاب دار  یبر یاگه بخوا -

 وپته کرد.تته یآشکار یمانیبا پش ایسوف

 ...ی... منظوریمن... من منظور ک،ین... ن -

 در هم گفت: یهابا اخم کیمتوقف شد. ن ایباال آمد و سوف کین دست

. تو هم بعد از دهی رو قصر خون انجام م  زای . مراسم لدمیشن  یبه اندازه کاف  -
 !یبر یتونیم نیستیلرد کر یداریمراسم ب



حرف    ایاز رفتن سوف  رحمانهیب  قدر نیچنگ زد. چطور ا  ایسوف  یبه گلو  وحشت
 زند؟یبودن در کنارش پرپر م یا لحظه یزن برا  نیکه ا   دید ینم زد؟یم

  دادینم  یتیرا چنگ زد. اهم  شیو بازو  دیجنب  ایبلند شود، سوف  کین  نکهیاز ا  قبل
 شوند. التماس کرد:  کیاش باعث خشم نگستاخانه  یرفتارها  نیکه اگر ا

 نذار برم. -

باز کردند. دست د   شیهااشک را  ن  نهیبه س  گرشیدوباره راهشان    ک یستبر 
 چنگ زد.

 .نیمن رو بب -

 :دیآرام؛ اما مقتدرانه غر کین

 بس کن. -

  یکار داشت. چرا که زن  یها هنوز جاوجود سن و سالش در شناخت زن  با
. زن  دهدیبه مقام و قدرت معشوقش نم  یتیشکست خورده و مغموم، اهم

 . خواهدیسهمش را از عشق م 

 : دیکش  غیج ایسوف

 تا حاال؟ ی دیاصال  من رو د  -

 و  کیتن ن  یگرفت. سرما   اشزدهخیدستان    انیرا م  کین   دهیپر  رنگ   صورت
 بودند.  یروزیپ یدر جدال برا  ایسوف

 گفت:  یاش به آرامشده  خشک  یهالب انیم از 



 .یازم نخورد  وقتچیه -

 را نوازش کرد.  کیو مهربانانه صورت ن  وار نوازش 

بلند   ی شانیپ  یرا از رو  یمزاحم  یراستش از صورت او کنده شد و تار مو  دست
 شد. رهیخ کین ی بایساکت اما ز یهاکنار زد و بعد به چشم  کین

چطور   ی کنیصدام م  یسوف  یوقت  یدی د   ؟یقلبم گوش داد  یتا حاال به صدا   -
 زنه؟یم وار ی خودش رو به درود 

 ک ی. ندیچک  نییپا  ش یالهیاز چشمان ت  یاشک  کیچشمان ن  یزد و جلو  پلک
دنبال کرد و بعد با تعلل نگاه باال  ایسوف چانه ر یشدن ز دیاشک را تا ناپد ر یمس

ن  ایسوف  یها داد. تمام حرف  ایآورد و به سوف هرگز    کیدرست بود. چرا که 
ن  ایسوف  یبه او نگاه نکرده بود. وقت  گونهنیا داد، به خودش    جاتکودک را 

 قول داد تا از او مواظبت کند. 

 حرفش را زد.   نیآخر یبا غم و حسرت آشکار ایسوف

 دوستت دارم! -

آخر  ر یت  اعترافش بود،  برنده   نیآخر  به برگ  را  دست  و  رو کرد  را  آن  اش. 
  نداخت یآشام نبه خون  یبه دنبال اعترافش نگاه  یآشام واگذار کرد. حتخون

  ن ییپا  ی مبل عقب رفت و با سر  یآورد. رو  نییاش را پاو دستان سرخورده
 افتاده گفت:

 ب... بمونم.  شتیپ یطورنی. بذار حدٔاقل امن... بذار... بذار برات کار کنم -

 ادامه داد:  کنانالتماس



 فقط... من رو... نفرست... که برم. -

  ا ی. عشق را از چشمان سوفدیبه گردنش کش  یدست  ایخسته از رفتار سوف  کین
راحت نشدینم  یول  خواند؛یم  یبه  سوف  دید ینم  یلیدل  کی .  جز    شیبرا  ایتا 
  یسرگرم   چهیارزش داشت که او را باز  ش یبرا  ایقدر سوفآن  یباشد؛ ول   یسرگرم 

 ا نه؟ از گوشهیارزش داشت    ش یبرا  ایکرد. باألخره سوف  ی خودش نکند. اخم 
نگاه سوف  یچشم  هم  ایبه  سرش  زن  پاانداخت.  ن  نییچنان    ک ی بود. 

نامنظمش را بشنود؛ اما   یهاناهماهنگ ضربان قلب و نفس  تمیر  توانستیم
حس   چی. هکرد یرا جذب نم  کیبود؛ اما ن  بایخوشگل و ز  ا ید. سوفنبو  یاچاره
بود.    دورگهمه ین  کی  ایتر از همه، سوف. و مهمکرد یزنده نم  کیرا در ن  یخاص

 ساخته بود. کیکار ن  شدیشورا فاش م  یکه اگر برا  یا دورگهمهین

 .شهینم -

 بود. ادامه داد:  نیهم اینسبت به آن همه جلزوولز سوف کیجواب ن تنها

 ست.کارمون ساخته  یادورگهمهیاگه شورا بفهمه که تو ن ،یسوف -

  دییسایدندان م   یدندان رو   کهیبا حرص سرش را بلند کرد و درحال  ایسوف
 گفت:

 !ستمی ن ستم،ین ستم،ین -

 ادامه داد:  دار ظیو غ دیخودش کوب نهیمشت به س با

 ست؟ین  یایلعنت نشونه  چی گه بودم چرا ها -



ا  کین از  پاها  نیخسته  به  ا  یفشار   شیمشاجره  را   شرتشی. تستاد یآورد و 
 مرتب کرد و گفت:

 .ایمن حرف آخرم رو زدم سوف -

 زد:  هیزد و کنا یشخندین ایسوف

 . یندار هیبق یحرفا دن یشن یبرا ییگوش شنوا  چیآره! و ه -

  جامعه   یاعضا  هیچقدر به بق  کیبود که ن  دهی. د زندیتلخ حرف م  دانستیم
زن   کیاز    یشکسته شده بود و چه کس  ایقلب سوف  یول  گذارد؛یشب احترام م

 ناراحت انتظار کنترل زبانش را داشت؟ 

 ایبرداشت و به سمت سوف  ز یخ  کیباره ن  کینتوانست بفهمد چرا؛ اما به    ایسوف
ا  ایرفت. سوف از  بود که صدا  نیشوکه    یا یدرپیپ  یهایراندازیت  یواکنش 

 :دیغر ک یشد. ن انداز نیطن

 !ی لعنت یایشکارچ -

 هردو را نجات داده بود. اشیفراصوت ییشنوا

 : دیبا وحشت پرس ایسوف

 م؟ ییجانی ا دوننیاز کجا م  -

 : دیپرس کیقطع شد. ن ی الحظه یراندازیت یزمزمه کرد. صدا  یدانمینم کین

 جا؟نیداره ا  یدر پشت -



نشانهت  ایسوف به  طرف  ندتند  به  را  شا  نینه سرش  داد.  موقع  دیتکان    تیدر 
خاطر . نه به  شدیکنده م  شیداشت از جا  ایقلب سوف  یبودند؛ ول  یافتضاح
چپش کنار سر    یبا خودش. بازو  کیخاطر تماس ن  بلکه به  ها؛یشکارچ  حمله
بود. با    ایفسر سو  یهم رو   گرشیشده بود. دست د   گاههیتک  ن، یزم  یرو  ایسوف

  کرد، یآن را تحمل م  دیبا  کین  کرد،یها برخورد مبه آن   یاکار اگر گلوله   نیا
شک داشت که    ایسنگرشان شده بودند و سوف  ز ی. هر چند که مبل و ماینه سوف

 ها اصابت کند. به آن یریت

 ان!نقره -

 :دیپرس یاخفه یبا صدا ایرا پرت کرد. سوف ایخبرش حواس سوف نیبا ا کین

 ؟ یچ -

 به او انداخت و گفت:  ینگاه کج کین

 .ستمیزهر دورگه مطمئن ن درباره یان! ول ها نقرهگلوله   -

گلولهوحشت  ایسوف اگر  شد.  ن  یازده  برا   خورد یم  کیبه  نقره   ی چه؟ 
 آشام را بسوزاند. گفت: بود تا خون  یتماس کاف کیها مضر بود. آشامخون

 .میبر دیبا -

 سکوت گفت:  یبعد از کم کین

 ن؟ یدار  یدر پشت -

 جواب داد:  دانهیناام ایسوف



 .میندار یجز در اصل یدر چیه -

 را به خنده انداخت. ایداد و سوف یفحش کین

 ه؟یچ -

 : دیپرس  ی پرتحواس یاش را جمع کرد و براخنده  عیسر ایسوف

 رونن؟یهنوز اون ب -

 سرش را تکان داد.  کین

 چندتان؟  یحس کن  یتونیم -

آزاد شود.   یجواب  کین قدرتش  تا  داد  اجازه  و  را بست  اما چشمانش  نداد؛ 
  نکه یکه خود با جادو کامال  آشنا بود آزادشدن قدرت او را حس کرد و با ا  ایسوف

 شدند. خیتنش س یخودش نبود موها یموج انرژ  نیهدف ا

 ! همه مسلح و دوتا جادوگر هم باهاشونه.تانپنجوستیب -

 گردشده گفت:   یهازده و با چشموحشت ایسوف

 ؟ یچ -

 : دیغر کین

و    ستادنیا  رونیچرا ب  دونمیدخلمون اومده! هر چند نم  م یاگه تکون بخور  -
 !انیداخل نم



بعد اصابت چ  شهیشکستن ش  یدنبال حرفش صدا  به . نیبه زم  یزیآمد و 
چشم  کین به  حس کرد.  را  خطر  نگاه کردن  و    رهیخ  ایسوف  یهابدون  شد 
 گفت:  یحس چیهیب

 !نیبنز -

 *** 

پنجره  داخل  از  مهتاب  تاب  نور  داخل  به  پردهشدیم  دهیبزرگ   ر ی حر  یها. 
از    جاد یا  کین  کیبا دفتر کالس  ییبایز  یرنگ هارمون  یخاکستر کرده بودند. 
 در اتاق تنها بودند. یدیو مرد جد ل یو دن گذشتیم یساعت کیرفتن ن

  ن یبود.( ا  دهیها را ند)البته آن  شیهاشین  دنیبا د   لیآشام بود. دنخون  مرد 
 آشکار شد که به   ش ی آشام بودن مرد براخون  یبود. زمان  دهیموضوع را نفهم

در  یجلو هیثان کی  ر یبود تا فرار کند و مرد از آن سِر اتاق در ز دهیسمت در دو
 ظاهر شده بود! 

 چشم مرد را نگاه کرد. لبه   اد و از گوشهفرست  رونیاش را بنفس آزرده  لیدن
با جلد قرمز   یمشغول خواندن کتاب  یزی آمپنجره نشسته بود و با ژست اغراق

  بود شامل سه قفسه  ستادهیا  شیاکنون جلوهم  لیکه دن  کین  بود. کتابخانه 
دن   شدیم  لیطو باالتر  یبرداشتن کتاب  یبرا  لیو    ک یبه    از ین  قفسه  نیاز 

 قفسه آمده بود.  نیآشام هم از داخل همداشت. کتاب دست خون هیچهارپا

به    کین  داد و کتابخانه  رون ی ب  یگرید   نفس اتاقش  از نظر گذراند.  را دوباره 
  شدیبه اتاق خواب باز م  یکیدو اتاق که    نیدکور شده بود. در مشترک ب  ییبایز
ها  آن  یادآوریا  . بانداختیم  کیر  خانه  اد یرا    لیدن  بیبه اتاق کار، عج  یکیو  



کرده بود، هر چند کوتاه و   دایپ  اهآن  نی در ب  یزد. دوستان خوب  ینیلبخند غمگ
سر ا  ی برا   یموقت.  از  تا  داد  تکان  طبق    ن یخودش  شود.  راحت  افکار 

به    کیر  از خانه  لیکه دن  یزیچ  نیها دوستانش نبودند. آخرمحاسباتش آن
از    کین  بود و بعد در خانه  لشیداشت، خودش در حال جمع کردن وسا  اد ی

  کیافراد ر  یداشتند. آن هم نامرد   جهی نت  کی  هانیا  شده بود. همه   دار یخواب ب
کرده بودند؛ پس   یکرده و راه  هوشی ها او را بدون اجازه ببود. آن   لیبه دن

 دوستانش نبودند. 

 تشر زد:  یزیت  یپنجره با صدا داد، مرد از لبه  رونیرا که محکم ب نفسش

 ؟ یتر نفس بکشآروم شهیم -

 افتاد. با تعجب گفت: نیکه در دستش بود به زم  یو کتاب  دیاز جا پر لیدن

 ؟ یشنوینفسم رو م  یصدا -

 گفت:   شخندیسرش را بلند کرد و با ن آشامخون

 ؟یدون یآشاما نمخون یهاییتوانا درباره -

دن زشانیت  یها! گوشگفتیم  راست را   یجواب  لی.  تا کتاب  نداد و خم شد 
 :دیپرس یآشام کتابش را بست و با کنجکاوبردارد. خون

 نگه داشته؟ نجایچرا تو رو ا کیلرد ن -

را در کاسه چرخاند   شیهاچشم  گرداندیبرم  هیبق  نیکتاب را ب  کهیدرحال  لیدن
 و گفت:



 مال توئن! یمن هم به خوب یحدسا -

برقرار شد. دندرآ   ییصدا  آشامخون دلش    ی لیخ  لیورد و بعد سکوت دوباره 
اما عقلش مدام هشدار    ند؛یرا بب  رون یسمت پنجره برود و ب   تا به  خواستیم
ها را دوباره از نظر گذراند. دست اش را با او حفظ کند. کتاب که فاصله  داد یم

بود.    ییبایدفتر ز  یول   ت؛. قفل داشدیکش  رونیبا جلد چرم را ب  ی کیدراز کرد و  
  ییطال  ی قفل  عالوهو تودرتو، به  بیو غر  بیعج  یهابا طرح  ی جلد چرم مشک
مار مثل  پ  یکه  ب  دهیچیدور کتاب  با  را  بود. کتاب    ش ی سرجا  یلیمیشده 
ه دن  کیکم  ایرمان    کدامچیبرگرداند.  توجه  و  نکردند.   لینبودند  جلب  را 

 چه کند؟!  خواستیرا م ماناز زبان فالن و به  ایروز دن  یهااستیس

آن  یرنگ رفت. خودش را رو اهیبه سمت مبل س یبلند یهاو با قدم دیچرخ
برا  رسم  کی  یپرت کرد.  دونفر  یراحت  یهامبل  کیو کالس  یدفتر   یبودند. 

 یرنگاه یس  یچوب  ز ی شده بودند و م  دهیهم چ   یروروبه   قا  یشکل دقرنگ و هم هم
چرم   یو صندل  ختهسو  یابه رنگ قهوه   یکار  ز یدو قرار داشت. بعد م  نیا  نیماب

  نتر یو پر  تور یمان  کینبود،    یچندان  یهالهیوس  ز یم  ی قرار داشت. رو  یرنگ  یطوس
 پوشه و خودکار. یرنگ و تعداد اهیس میسیتلفن ب کی ،یخاکستر

پنجره  ز یم  پشت داشت.  قرار  د   یا پنجره  سرتاسر  و   وار یکه  بود  پوشانده  را 
آشام بر لبه آن نشسته بود. دوباره سرش را در کتابش فرو کرده بود. قد  خون

 یب یقسمت راست صورتش، زخم عج  یرو   ی داشت؛ ول  یستبر  یهابلند و شانه
 .کرد یم ییخودنما  یسوختگ  یمثل جا

 تموم شد؟ -



 هش، ایس  یموها  ی شد. انعکاس مهتاب رو  رهیخ  لیرا باال آورد و به دن  سرش
 بود. بایز یلیخ

 : دیپرس لیدن

 بفهمن؟ توننیهم م کنهینگاهشون م  یکی  ی آشاما وقتخون -

 جواب داد: یحسیو ب کنواختی یصدا با

 .کیزیبه متاف گردهیبرم نینه، ا -

 : دیباالرفته پرس یرا بست و با ابروها کتابش

 ه؟یاسمت چ -

 جز او داد.  یینگاهش را گرفت و به هر جا لیدن

 جواب بدم؟ دیچرا با -

ا  یزیچ  خوناشام در اصل  باز کرد.  را  باز    نینگفت و دوباره کتابش  را  کتاب 
وسوسه  کرد یم بوتا  زن  طرف  از  برد.  فرو  را  بس  یاش    ینینشدل  ار یخون 
او حمله   کتاب نبود، هر لحظه امکان داشت تا به گردن بلند  نیو اگر ا  دیشنویم

 کند.

 . لیدن -

 سرش را بلند کرد و گفت: نیرا گفت. مارت نیا   یآرام یبا صدا زن

 آها.  -



 با اخم گفت:  زن

 نگه داشتن؟  جانیا یمن رو واسه چ  یدونیم -

 باال انداخت و گفت:  یا شانه  نیداد. مارت  نیرا به مارت  اشیخاکستر   یهاچشم

 . دمیرو د  و خودت دمیباره که اسمت رو شن نینه! اول -

 باشه. -

 کتابش خم شد.   یباال انداخت و دوباره رو  یاشانه  نیبود. مارت  دیناام  شیصدا

 باشم؟  نجایا یتا ک دیمن با -

 گفت:  حوصلهیب نیمارت

 از کجا بدونم؟  -

 غرغر کرد.  لیدن

 ؟ یچ یعنی -

ا  نیمارت از  ن  یحرف  نکهیقبل  که  حس کرد  م  کیبزند،  فرا  را  . خواندیاو 
و کتاب از دستش    ستاد ی. اکردندیرا حس م  کیسلول بدنش فراخوان نبهسلول

ن م   کیافتاد،  را  مارتخواستیاو  اما    دانستینم  نی.  سرورش کجاست؛  که 
کرد حتما  یشد. اگر قلبش کار م  زدهجانیبرود. تمام بدنش ه  دیبا  دانست یم

را دور زد.   ز یو م  برداشت  یفراخوان قدم  نیاز ا  جانی. با هافتاد یبه تپش م
خالصه   یلیرا درآورد و خ  لشیسمت در رفت. موبابه    لیبه دن  یبدون نگاه

 نوشت:  امیپ پیلیف یبرا



توئه که اگر    ن یانسان ا  ه یاالن.    نیدفترش هم  ایمن رو احضار کرده. ب  کین  لرد
 .هیدر بره مرگمون حتم 

 

نگاه   نیمارت  ی خال  یبه جا   یجیبا گ  لیدن  . داخل اتاق،دیرفت و در را کوب  رون یب
آشام به  . خونرفتیچشمانش کنار نم  یاز جلو  نیمارت  . حالت چهرهکرد یم
ا  کی ربات  ستادهیباره  دن  رونیب  یو مثل  بود.    ش یموها  انیم  یچنگ  لیرفته 

 .دیکش

 چه خبر بود؟ جانیا -

 *** 

 یاتنها در اتاق نشسته بود. قلبش از نقشه  لیکه دن  شدیم  یاقهیدقپنج  با  یتقر
  ی ا یعال  ییها شنواآشامکه خون  یی. از آنجادیکوبیکه در ذهن داشت تند م
آرام به  را  رو  یرو  یداشتند کتاب  و  شد.    شیهاپنجه  یمبل گذاشت  بلند 

خ  شیهاصندل آن  یلی را  داخل  و  درآورده  بود  تخت    تاق،ا  ی کیوقت  کنار 
  کهیطور درحالرا کنترل کند. همان  جانشیتا ه  دیکش  یگذاشته بود. نفس آرام

و    ستاد یکند جلو رفت. پشت در ا  جاد ی ممکن را ا یصدا نی ترکم  کرد یم یسع
 نبود! یبه در چسباند، خبر  یآرام گوشش را به

. دیکش  یگرید   قی. نفس عمدیشنینم  یزیکه چ  اشیانسان  یهابا گوش  حدٔاقل
  د؟ یدریرا م  شیگلو  شد؟یچه م  کرد یم   دایاو را در حال فرار پ  ی آشاماگر خون

آن  تصور  به گلولحظه وحشتبا  ن  شی زده  خاطرات  انداخت.   یهاشیچنگ 
خوب آن   یلیخ توانستی. مدیآورد بدنش لرز اد یگردنش که به   یرا رو کیر



 ق یرا عم  شیهادور کردن ترس نفس  ی کند. برا  یخودش تداع  شیصحنه را پ
 کرد. به خودش گفت:  یپدریو پ

 آروم... آروم باش.  لیدن... دن -

شب به   یایبودند. دن  دهیبردهینامنظمش بر  یهاخاطر نفسبه    شیهاحرف
را با خود    لیزود در عرض چند روز، دن  یلیمهلت درک نداده بود و خ  لیدن

  ی تر شدند، با عجله به اتاق قبلها و قلبش که منظمنفس  تمیاحاطه کرده بود. ر
از    کیکه ن  افتاد   ییبه تابلو  لینگاه دن  ش،یهابرگشت. موقع برداشتن صندل
به آن دختر   کین  ی ذهن  ی درازاز دست  ادشیپشت آن ظاهر شده بود. و بعد  

آرام   نسبتا   بند صندلشده افتاد. حال  بد شد.  دوباره    داخل   یاقهوه  یهااش 
 :دیو غر دیکوب  نیزم یها را روآن  بارهکیدستش را فشرد و به 

 بدبخت ترسو! ؟ینباش یزن ی احمق د  یمثل پرنسسا شهیبسه! م -

ها از بند  یکیبه    یچپش اشتباه  یفرو برد. پا  شیهاحرص پا داخل صندل  با
  شیپا  یهاانگشت  یبند را از ال  دیلرزیدستش م   کهیکرد. خم شد و درحال  ر یگ
باز هم موفق نشد. از    یکرد تا صندل را دوباره بپوشد؛ ول  ی. سعدیکش  رونیب

تالش   سهدو شکست کوچک اشک به چشمانش هجوم آورد. بعد از    نیهم
را    هیکرد تا گر  یو سع  ستاد یقرار گرفت. ا  شیدر پا  یباألخره صندل به درست

 لوس شده بود؟  قدر نیا یپس بزند. از ک

 .گردن یبرم یلعنت یآشاما خون نیااحمق! االن  یزمان ندار -

دستانش گرفت    انیسرد را م  یفلز  رهیرفت. دستگ   یرونیسمت در ب  و به  دیجنب
 لب گفت: ر یو در را باز کرد. به خودش ز



 .یش یم نایاز ا یک ی طعمه نکهیا ای یفرار کن  یتونیم ای -

و ترسش در را   جانیکنترل ه  یبرا  یقیو با نفس عم  دیکش  نییرا پا  رهیدستگ
از سرما   یباز شد. حس کرد موج  صدایو ب   ی. به آرامدیسمت خودش کشبه  
. نگاهش را با تعلل باال آورد. هر  دیسمتش هجوم آورد. بدنش آشکارا لرزبه  

 ش یهاچشم  یولبپرد و به گردنش حمله کند؛    یدارشیآن منتظر بود موجود ن
  ا یدن  یراهرو  نیترلیطو  شیرو  یآن جلو  یجا  . به افتندیرا ن  یاجنبنده   چیه

 قرار داشت. 

نگاه  لیدن راهرو  یبا  به  راهرو    ییشد که گو   رهیخ  ییمات  ندارد.    ک یانتها 
نبود.   ان یدر م  یگری د   بیعج  ز یچچیبودنش، ه  یبود و جز طوالن  دیدست سف

ا  رونی را ب  شیپا  دیبا شک و ترد  لیدن اتاق    نکهیگذاشت. به محض  از  کامال  
  ی رو  از و به عقب برگشت.    دیخارج شد، در پشت سرش بسته شد. از جا پر

نبود.   یگرید  ز یچچیه وار ی. در نبود! پشت سرش جز د دیکش  یبلند نیترس ه
جا  آن دیداشت با نانیبود که اطم ی در  یخال  یبه جا رهیچند لحظه با بهت خ

 باشد. 

س  قلبش به  س  دیکوبیم  نه یبلند  آن  در  به  شیکوت محض صداو    ی خوب   را 
  ینشست، سرد و به محکم  وار ید   ی. دست راست لرزانش باال آمد و رودیشنیم
 کرد.  یرا کامال  بررس وار یهم باال آمد و در بهت د   گرشیبود. دست د   وار ید   کی

انگار دن  یواقع  قدر آن اتاق و در  لیبود که  که از آن خارج شده بود را    یآن 
ها وجود آشامداد. خون  هیتک  وار یرا به د   اشیشانیتوهم زده باشد. با ضعف پ

جادوگر بودند، و حاال    اتیو وا  انیبرا  کند،یپورت مکه تله  دیرا د   یداشتند، زن



ن  دیناپد  یاتاق و در بود و حدٔاقل   بیشهر عجا  قتا  یحق  واورالنز ی شده بودند. 
 نبود. ونیزیتلو ییایبه آن شهر رو هیابدا  شب نجایبه اتا  لیدن  یبرا

حس کرد    ی . باألخره وقتشکستندیرا م  ز ی انگنامنظمش سکوت وهم  یهانفس
  ل یطو  ی راهرو  دید  ی . وقتدیتر شده است با ضعف چرخبر خودش مسلط  یکم
تغهم و  است  قبل  مثل  راحت  یریچنان  نفس  تا چشم کار دیکش  ینکرده،   .
 روشن بود.  یچراغ  چیو بدون ه د یراهرو ادامه داشت. کامال  سف کرد یم

راهرو، تنها راه را انتخاب کرد و با   شیبود و جلو   وار یکه پشتش د   ییآنجا  از 
م  یهاقدم  چه  هر  رفت.  جلو  داشت. کم  رفتینامطمئن  ادامه  به    یراهرو 

 کرد.   دنیشروع به دو یسرعتش افزود و بعد از مدت

.  ستاد یبا ژن ی کمبود اکس  یاست؛ اما مجبور شد از رو  دهیچقدر دو دانستینم
م  شیزانوها  یرو با  و  شد  بلع  لیخم  را  و   شی. گلودیهوا  بود  خشک شده 

 . کرد یآب تقال م یاجرعه یبدنش برا

. به جلو و عقبش نگاه  ستاد یاش را قورت داد و صاف اشدهدهان خشک  آب
 محاصره شده است.  انیپایب  یی کرد و متوجه شد که حاال از دو طرف با راهرو

د   کیاز    یجیگ  با به  از همکرد ینگاه م  ی گری طرف راهرو  تندتر  قلبش   شهی. 
و    دیبود اشکش درآ   کینزد   با  ی. تقردیکوبیم  لیدن  نهیس  خودش را به قفسه 

بود. لبش را به موقع   کیاما نزد   کرد؛یرک نمکاش آن اتاق را ت  یآرزو کند که ا
 را از سر گرفت. دنیراسخ دو یفرو بست و با عزم 

 ن یا  یبه انتها  دنیرس  دیبود و به ام  ختهی ر  شیتمام جانش را در پاها  د؛یدویم
خورد. تعادلش را از دست داد. دستانش    چیپ  شی. ناگهان پادیدویراهرو م



با سر به   لینبود. دن  یزیچ  یهوا را چنگ زدند؛ ول  یگاههی به دنبال تک  هودهیب
افتادنش در راهرو    ی. صداد بدنش را پر کر   بارهکیبه    یاد یافتاد. درد ز  نیزم

 اکو شد.

ضعف    همهنیاجازه داد تا سد چشمانش شکسته شوند. از ا  ن یزم  یرو   جاهمان
به درد    توجهیو ب  دیکوبیم  نیزم  ید متنفر بود. کف دست آزادش را رو خو

 بود که گرفتارش شده بود؟ یبتیچه مص نی. اکرد یناله م

مدت   باألخره از  اشک  یبعد  رو هم خشک شدند. هم  شیهاناله،  دمر    یچنان 
هم اضافه شده بود. بعد   نیفنیها و قلبش، فنفس  یبود. حال به صدا  نیزم

. دیخواب  نیزم  ی و به پشت رو  دیاش چرخشانه  یسکوت غلت زد و رو  ی از مدت
آست پ  نیبا  تم  اشینیب  راهنشیبلند  پ  ز یرا  گزگز   یکمهنوز    اشیشان یکرد. 

 انتها یب  یراهرو  نیدر ا  دنیچنان به دوهم  کرد؟ی. چشم بست. چه مکرد یم
 داد؟ یادامه م

ناله  باألخره لرزان  شیهانشست. صندل  یابا  با دستان  البته کار   یرا  درآورد. 
تا بعد از صدها    دندیلغزیم  هودهیقفل بند ب  ینبود. انگشتانش مدام رو  یآسان

ها را پشت سرش خارج کرد. آن شیرا از پا یلعنت یهابار تالش، جفت صندل
  ی ایوارد دن  لیو دن  دیرسیم  نتهابه ا  یلعنت  یراهرو  نیباألخره ا  یرها نکرد. وقت

 به کفش داشت. از یقطعا  ن شد،یم  یواقع

دو  رشیمس داد.  ادامه  دو  دیرا  دو  دیو  را  . آندیو  بدنش  تمام  قدر که عرق 
باال و   یدیبا ناام  اشنهیسر خورد و س  وار ی. کنار د امدیپوشاند و نفسش باال ن



بلند   یلیخ  یلعنت  یسکوت آن راهرو   یصدادارش برا   یها. نفسشدیم  نییپا
 بودند. 

ها را متوقف کند. دست بلند نکرد تا آن  ی. حتدیچشمانش دوباره جوش  چشمه
خسته و   وار ید   گوشه  لی. دنشدندیم  ر ی اشک داغ از دو طرف چشمانش سراز

پاها  دیناام بود.  بودند و صندل  شیافتاده  در دست داشت. دراز  را هنوز  ها 
  راهن یپ  ند؟یکه بب  د که بو  انتها یجهنم ب ن یدر ا نیا  ی بود؛ ول  یبار خفت  منظره
عرقش دور کرد و با    سی. آن را از بدن خد ینظر رسناگهان گرم به    دشیسف

و باز رها   دیکشیرا مدام م  راهنشیبود؟ پ  ی چه جهنم  نیانزجار چشم بست. ا
 خنک شود. یکم  سشیتا بدن خ کرد یم

محض. ذهنش در   یدیشد به سف  رهیچشم باز کرد و متفکرانه خ   کرد؟یم  چه
 تالش بود.

ناامآن  انیم  ناگهان ا  یدیهمه  شد.  فعال  بود.    کیراهرو    نیذهنش  حقه 
 سش یخ  ی سرش را برداشت و نگاه خاکستر  هیتک  ل یحقه بود. دن  کیصددرصد  
که   ییزهاینبود. اگر آن چ  انیپای ب  قدر نیا  ییراهرو  چ یچرخاند. ه  ن یرا به طرف

ن واقع  دهید   واورالنز یدر  ا  یبود  پس  هم    نیبودند،   ی ذهن  یازب  کیراهرو 
 احمقانه بود.

ا  کی. فقط  ستاد یا  شیپاها  یشعف رو  با از    ن یمسئله وجود داشت، چطور 
 خارج شود؟ یذهن یباز

سو نگاه کرد. راه درست به آن  سونیو متفکرانه از ا  دیکش  شی موها  ان یم  یدست
گاه ناخن شستش را به دندان  . ناخودآ دیرسینم  جاچیبه ه  دنیچه بود؟ با دو



جو و  فدیگرفت  در  باز  یلی_تخیعمل  یهالمی.  چگونه  را   یذهن  یهایمردم 
 دادند؟ یشکست م

خشم،    ی. صدا دوباره اکو شد. از رودیکوب  نیزم  یرا با حرص رو  شیهاصندل
 .دیکش  غیچنگ زد و ج شیموها انیو غضب م تیعصبان

 از خودتونم. یکیمن  -

 رونیخودش ب  یهالب  انیکلمات از م  نیخشک شد. مطمئن بود ا  شیسرجا
نشستند. چرا    شیها لب  ی. دستش هراسان رویگری د   یبا صدا  یآمدند؛ ول

 خارج شدند؟ شیهالب انیکلمات از م  غیج یجا

 ک یراه پله و    کی  یروروبه   لیشدند. دن  دیو راهرو ناپد  درنگینور سف  ناگهان
. راهرو کجا رفته بود؟ آن صدا که دیدور خودش چرخ  یجی آسانسور بود. با گ

 چه خبر است؟ نجایبود؟ ا

  ان یم  یچنگ  یدر. عصب  یقرار داشت، با تعداد  یعاد  یراهرو  کیسرش،    پشت
چگونه   لیکرد. دن  یها دور شد و اطراف را بررسپلهاز راه    ی. کم دیکش  شیموها
 سر در آورده بود؟ جانیاز ا

را کنار   شیهاکند. تمام سٔوال  یقلب  ستیاز طرف آسانسور باعث شد ا  ییاصد
  یی اما صدا  د؛یچرخ  یکامال  عاد  یهاپلهسمت راه    شدن به  دهیزد و از ترس د 

 را تا مرز سکته برد.  لیدن

 کجا؟   -

 *** 



 ست؟که جان زنده  یپس مطمئن -

قصر خون،    تیمسئول امن  پ،یلی. در اتاق فدیسٔوال را پرس ن یا  دیبا ترد   ادموند
 کرد و گفت:   نییسر تاسش را باال و پا  پیقرار داشت. فل

با من تماس گرفت.    ، یخبر داد   کیکه به لرد ن  یمن خالقشم! همون روز   -
 صداش کنم. تونمیست؛ اما متأسفانه نمجان زنده

 :دی به جلو خم شد و متفکرانه پرس ادموند

 ! هیخالق و فرزند ناگسستن نیب وندیامکان داره؟ پ یزیچ نیچطور همچ -

به    یو با نگاه کوتاه  د یکش  رونیب  اشییطال  از داخل جعبه  ی برگ  گار یس  پیفل
 ادموند ابهام را رفع کرد. 

کار   کین  یاون برا   نکهیآزاد کردم. ا  شی من جان رو نه سال پ  یدرسته؛ ول   -
 دست خودشه، نه من! کنهیم

 هوا تکان داد.  یدستش را رو  ادموند

 زنده.  ایمرده است  یحس کن  یتونیازم مب یول -

نگاهش    یگرفت و در واکنش به سٔوال ادموند جور  گارشیاز س  یکام  پیلیف
 فرستاد. رونیبرگ را ب ظ ی. دود غلدیگویکرد که انگار جوک م

 .یخبر داشته باش دی. اون خون من رو داره! تو که باتونمیالبته که م -



داد.   هیذهنش مشغول بود به عقب تک قا  یعم  کهینداد و درحال  یجواب  ادموند
خالقش هم   یکه کجاست؟ چرا حت  آمدیم شیسٔوال پ نیاگر جان زنده بود، ا

 سوار کرده است؟  یچه کلک ورک،یویلرد ن کل،ی. ماابدیاو را ب یجا تواندینم

 سٔوال دارم. هی -

نشسته بود.   ییرول روبهمب  یداد. او رو  پیلیکند و به ف  نیرا از زم  نگاهش
هم با وجود سر    پی لیف  ی. حتکردندیسبزش به ادموند نگاه م  ی چشمان وزغ

  بروبرگردیآشام شدن بخون  ییجذاب بود! گو  ب،یعج  یهاتاس و آن چشم
 را به همراه داشت.  تیجذاب

 پ؟ یلیبله ف -

  کند؛ یکار م  کین  یآشام چند وقت است که برا خون  نیکه ا  دانستینم  ادموند
 با  یقصر خون بود و تقر  تی. مسئول امندید یاطراف م  نیاو را ا  شهیهم  یول
  ظیدود غل  پیلی. فدیآ یبرم   اشفهیگفت که به نحو احسن از پس وظ  شدیم

آشامان  خون  که  کرد یچنان تعجب مفرستاد. ادموند هم  رون یرا با بازدمش ب
 اند.را حفظ کرده  گار یشان به سچگونه عالقه دن،یاشامیخوردن و نبا وجود ن

 کنه؟   لتینداره تبد میتصم کین -

رو  یابروها از  پر  یادموند  باال  ناگهاندندی تعجب    یخصوص  یو کم  ی. سٔوال 
 راحت شود. شی مبل تکان خورد تا جا  یرو یداد و کم هیبود. به عقب تک

 داشته باشه؟ یمیتصم نیهمچ دیچرا با -

 کج شده گفت:  یبه او اشاره کرد و با دهان گارشیبا س پیلیف



 عالوه  . به ستندیانسانا چندان وفادار ن  نکه یبا وجود ا  ی! حتیوفادار   یلیتو خ  -
 .یدی هم مف یلیخ نکهیا

بود موضعش را حفظ کرد و    دهیبحث را فهم  نیهدف ا  ش یکه کماب  ادموند
 مختصر گفت: 

 . یلطف دار  -

شکل خاموش    لیمستط  ییطال  یگاریجاس  یرا رو  گارشیخم شد و ته س  پیلیف
 کرده بود.   جاد یا ییبایز یهارمون اهیس ز یبا م اشییکرد. رنگ طال

خون قدرتمندش    قیال  یکس  کنهیقدر خودخواهه که فکر ماون  کین  دونمیم  -
 . ستین

 ادامه داد:   یرا گرفت و به باز گر ینخ د  ادموند

 !التهیآشام اخون  نی رتریاز هزار سالشه و پ  شتر یب  دمیشن  ست؟ین  طور نیمگه ا  -

 گفت:  شخندیسرش را تکان داد و با ن پیلیف

رو از   نیستیکرده هم قدرتمنده! کر  لشیکه تبد  یبلکه خون کس ن،ینه تنها ا -
رو    شی تولد دوهزارسالگ  ، یطبق منابع  ،ی داریب  نیا  یول  ش؛یدینبر! تو ند  اد ی
 .رهیجشن بگ دیبا

ب  ادموند را  لعنت  رون ینفسش  هزارسال  خودش    یداد.  بود!  آسان  حرف  به 
بماند. چه برسد به دوهزارسال.    ایدن  نی تصور کند که هزارسال در ا  توانستینم

قدر که خسته کرده بود. آن  یلیرا خ  واورالنز یلرد ن  ،یطوالن  یزندگ  نیحتما  ا
 قرن بخوابد. کی از  شتر یقدرت را به فرزندش بسپارد و ب



 سر اصل مطلب رفت. دیسکوت ادموند را که د  پیلیف

 . کنمیم لتیرو نشونم بده و من تبد تیبکش کنار! وفادار کیاز ن -

م  یاقلوه  لبان به  چنگ  چپش  دست  شدند.    ی اقهوه  ی موها  انیادموند کج 
 را داشت.  شنهاد یپ نیکوتاهش انداخت. انتظار ا

 شم؟ لیتبد خوامیگفته من م  یک  -

 زده شد. شگفت پیلیف

 قدرت!  ت،یجذاب ت،ی! ابدهیهر انسان ی آرزو ؟یخواینم -

 زد. شخندین ادموند

 آدما متفاوته! یهاخواسته -

 کرد.   یاخم پیلیف

 ؟ یزنیم نمیدست رد به س یعنی -

.  دیکالمشان به گوش رس  انیم  یامکیپ  یدهد، صدا  یجوابادموند    نکهیاز ا  قبل
 گفت:   پیلیف

 چند لحظه. -

بحثشان را قطع کرد. جواب نه به   امکیپ  نیکائنات را شکر کرد که ا  ادموند
بدخون عواقب  دادن  خون  یآشامان  ا داشت.  استاد یآشام  و   ستادهی. 

فرقنشسته پاهاکرد ینم  یاش چندان  به  الغر.  اما  بود؛  قدکوتاه  در   شی.  که 
قرمز  به  یشلوار  و  داد  فرمان  م  بودند  انتها  ی زیسمت  قرار    یرفت که  اتاق 



بود! اکثرشان مدال و جام بودند. ادموند   ینیتزئ  ل یپر از وسا  شیداشت و رو
و  آن  دانستینم هستند  خودش  دزد  ایها کار  برا  یاعالقه  ،یمال    ی هم 

 نداشت. دنیپرس

کرد که شلوار    یخودش افتخار م  یاصال  با ادموند جور نبود؛ ول  پیلیف  قهیسل
 ست کرده.  اشیزرد قنار راهنیقرمزش را با پ راسته

 زد. شخندیفونش کار کرد و بعد به ادموند نبا اسمارت  یکم  پیلیف

 . یست بهش خدمت کنت آماده! فرماندکیبرو اتاق ن -

 :دیپرس یگنگ  با

 ؟ یچ -

 فون را در دستش چرخاند و گفت: اسمارت پیلیف

به مراقبت   از یاتاقشه که ن  یانسان باال تو  هی  یرو احضار کرده! ول  نیمارت  کین  -
 داره تا فرار نکنه!

ا  ادموند انسان را شناخت! مثل  باألخره به چنگ   لز ی استا  لیدن  نکهیبالفاصله 
 افتاده است. کین

ا  دیکش  ینفس درک  از  پاها  تیواقع  نیو  ا  شیبه  و  آورد  . ستاد یفشار 
 ل ی عنوان وکنه! چرا که خودش را به    ای  ست یخوب  دهیاو ا  دنیکه د   دانستینم
 دیکش  نشییلب پا  ی. متفکر شستش را به روک یکرده بود، نه ن  یمعرف  کلیما

 گفت:   نییو با سر پا



 برم! تونمیمن نم -

باال   ینگاه کرد. او را با ابروها پیلیبه دنبال حرفش سرش را باال برد و به ف  و
 گفت:  یبا اخم محسوس پیلی. فافتیبه دست  لیرفته و موبا

 وقت چرا؟ اون  -

 کنار زد و مختصر گفت:  یشانیپ یسرکشش را از رو یموها ادموند

 !گهید  تونمینم -

 سخر گفت:برگرداند و با تم ز یم یرا رو لیموبا پیلیف

 له بشم.له  خوامی! چون من نمیپس بهتره بتون -

را صاف کرد و با سر باال گرفته شده   راهنشیزرد پ  قهی  یشی به صورت نما  بعد
 فخر دامه داد: یاز رو

 .رمیبرم نگهبانا رو چک کنم و گزارش امروز رو بگ  دیشب تازه شروع شده و با  -

 ادا درآورد.  ش یهابه جلو گذاشت و با دست یقدم

 . یکن  یرو عصبان ک یلرد ن یبخوا کنمیو من هم فکر نم -

که نشان از اهانت باشد   یدستش را مشت کرد؛ اما اصال  و ابدا  حرکت  ادموند
 شد. میکند. ناچارا  تسل  یآشام را عصباننشان نداد. آماده نبود تا خون

 باشه. -

 شدن سرش را تکان داد و با سر به در اشاره زد.از برنده  یراض پیلیف



 !که یاتاق لرد ن ی! توی بهتره عجله کن -

و چند    ستادیا  شی پاها  ی پرحرف نگاهش کرد. بعد رو  هیفقط چند ثان  ادموند
ها در آن واحد هم متنفر بود آشام. از خوندیلحظه بعد در را پشت سرش کوب

شب دوست داشت؛   ر جامعهها را د . قدرت و نفوذ آنآمدیو هم خوشش م
 .دیترسیمتنفر بود و هم م شانی الحظه تیو عصبان  یفتگیاز خودش یول

و آمد    چهارم قرار داشت. با رفت   آشامان در طبقهخون  هیمثل بق  پیلیف  دفتر 
 قا  یها دقاتاق  هیکل  یبود که سبک دکور و طراح   دهیآشام د به اتاق چند خون

و    شود یکار استفاده م  یبرا   یک یبه هم است. دو اتاق تودرتو که اکثرا     هیشب
ا  ی برا  ی گرید  با  براسال  نکهیخواب.  بود  م  نیا  یها    کرد، یموجودات کار 
ها پنجره آن  یهااتاق  ی. چرا که تمامکنندیم  یروز را در کجا سپر  دانستینم

تاقش بماند. بار در طول روز داخل ا  یآشامداشتند و امکان نداشت که خون
که احتماال  هر اتاق    داد یم  جهینت  هانی ا  بود. همه  یخون هم که روزها خال

 .اشدب یگرید  یشامل اتاق مخف

بود که اتاق و    یآشامتنها خون  کیآسانسور شد و سرش را تکان داد. ن  وارد 
کار    یسوم طبق مشاهدات ادموند برا   سوم قرار داشت. طبقه  دفترش در طبقه

قصر خون را هنوز خودش   شتر ی! بزهایچ   جور نیو ا  یگانیفاتر کنفرانس، بابود. د 
  مخصوصا  در طبقه  د،پرسه زدن در آن ممنوع بو ییجورها  کیبود.  دهیهم ند

برعکس    یو آمد کنند؛ ولدر آن رفت    اد یها زبود که انسان  ده یسوم و چهارم. ند
طبقه اتاق  آن،  شامل  اول  و  خوننگبان  یبرا  یاد یز  ی هادوم  دهندگان  ها، 
 و...بود.



محض باال آوردن  را بردارد. به    اشهیآسانسور باعث شد تا ادموند تک  یصدا
.  کندیها فرار مپلهسمت راه  که به    دی را د   یزن قدبلند  ی سرش قامت آشنا
زن در رفته بود    نیبود و ا   دهیرس  رتر یگر د . ادیدر تنش نتپ  ی اه یقلب ادموند ثان

 چه؟

 کجا؟   -

خشک شده    شیسرعت از آسانسور خارج شد. زن سر جا  دنبال سٔوالش به   به
جلو رفت.    یبلند  یهانشاند و با قدم   یشانیپ  یرو  یظیبود. ادموند اخم غل

 گفت:

 بره!  خبر یکه مهمون ب  ستیاصال  خوب ن -

ترس هم در    هیبود. سا  یادیز  رتیاز ح  ی با تعلل برگشت. نگاهش حاک  لیدن
افتاده    ی هاکه دست  دی. ادموند د شدیم   دهیپرتعجبش د   یخاکستر   یهاچشم

را به ترس و تعجب داد و زن    ش یجا  یظیدر کنارش مشت شدند. بعد اخم غل
 : دیبه ادموند توپ

 ؟ یکنیم  کار یچ جانیتو ا -

 دستانش را باال برد و گفت:  میتسل به نشانه ادموند

 !میبا هم ندار یا یما دشمن -

اش زد. دستش بلند و آشفته  یموها  انیم  یبود. چنگ  ختهی رهمآشکارا به   لیدن
را بست.   شیهانگه داشت و چشم  اهشیس  یموها  انیسرش، م  یرا همان باال
 هم هردو.  دی شا ه؟یگر  ایخشم  ست، یکنترِل چ  یبرا  دانستیادموند نم



دن  یاز کم  بعد پا   لیسکوت  را  پلک  نییدستش  و  با   شیهاآورد  را گشود. 
 گفت:  یآشکار یدیناام

 کنن؟یکار م   کلیما یهم برا کیو ر کین -

 کج شد و دستانش را متفکرانه پشت سرش گره زد.   یادموند با شگفت لب

 ؟ یدیرو هم د  کیپس ر -

 را تکان و ادامه داد: سرش

 .کننیکار نم  کلی لرد ما یم براکدو   چینه! ه یول -

 پلک زد و با تمسخر گفت: لیدن

 لرد؟  -

از    جه ی. در نتداندینم   ی اد یز  ز یچنان چهم  لیمتوجه شد که دن  عیسر  ادموند
 جواب دادن طفره رفت.

 ؟ یرفتیم ییجا -

کفشش در سالن ساکت    یداد و صدا   ی تکان  ش یگول نخورد. به پاها  لیدن  یول
 سمت ادموند رفت و تکرار کرد:  اکو شد. به 

 لرد؟  -

برا  تا ادموند  دن  یجواب  یدهان  در دهان    لیباز شد، دست  آمد و حرف  باال 
 : دیدوباره درهم فرو رفته بودند. پرس  لیرنگ دن کم  ی. ابروهادیادموند ماس



 ؟یکنیم  کار یچ جانیتو ا -

صلح  ادموند سع  یرو  یطلبلبخند  و  نشاند  باشد.    یلب  متقاعد کننده  کرد 
 را لمس کرد.  ل یدن یبازو  یدستش باال آمد و به نرم

 . یببخش کیبابت چند دروغ کوچ دیبگم که من رو با طور نیبزار ا -

اش  افتاد. دست افتاده  شیبازو  یو دست ادموند از رو  دیآشکارا عقب کش  لیدن
 ز رو بسته بود.ا ر یزن شمش نیرا مشت کرد و به پشت سر برد. ا

 چنان سفت و سخت ماند.کرد و هم  پایچل نهیس یرا رو شیهادست لیدن

 ؟ یچه دروغ  -

 کرد.   یرا باد و بعد خال شیهاطبق عادت لپ ادموند

 . کنمیکار نم  کلیما ی من برا -

 شد و ادامه داد:  رهیخ  لیچشمان دن یبه خاکستر ما  یمستق

  دنتیآنجلس به د که در لس  ی. موقعکنمیکار م   کیلرد ن  یمن برا   قتیدر حق  -
 داشتم. کیاز طرف لرد ن یتیاومدم مأمور

  دانستینم  لیبوده است. دن  یکار افتخار  نیا  ییخم کرد. گو  یرا کم  سرش
  ی حال. بخشزده بود؛ هم خوشداشته باشد. هم شگفت  دی با  یچه حس  قا  یدق

  خاطر شانیرا به کمر زد و پر  شیها. دستداد یم  لیاز احساسش را هم غم تشک
 گفت:

 ادامه بده. -



 را در هم قفل کرد و گفت: ش یهادست ادموند

 !یدونیرو نم زا یچ یلیخ رسهینظر م که به  جور نیا -

 صحبت آنها را تکان داد.  نیدستانش را باز کرد و ح بعد

 بهت بگم.  یاد یز ز یلرد چ  بدون اجازه تونمیو من هم نم  -

اشاره  کهیدرحال  لیدن انگشت  با  پ  سردرگم،  راستش  را   اش یشانیدست 
 :دیپرس خاراندیم

 ؟ یذار یو اون، لرد م  نیچرا مرتب کنار اسم ا -

 یزیچ  چیکه ه  یکس  یشده است. ادموند تاکنون برا  جیمعلوم بود که گ  کامال  
  تواند یچقدر م  دانستینم  قتا  ینداده بود. حق  یحیشب نداند، توض  یایاز دن

 را نخرد.  کین تیدختر بگذارد که عصبان نیا ار یدر اخت

ن  ن،یبب  - لرد  قوکهین  واورالنز،یچون  کهن  نیتری!  آشام خون  نیترسالو 
 . واورالنزین

را مجسم کرد. اگر    کیکرد اطالعات را در ذهنش پردازش کند. ن  یسع   لیدن
شدن    رهیخ  و هرروز، جز   ستییبایو ز  ت یسمبل جذاب  کیکه ن  گفتیادموند م

زودتر    لیدن  کندینم  یگری کار د   گرانیاز د   نیتحس  افتیو در  نهیبه خودش در آ 
 !واورالنز؟یلرد ن یول  کرد؛یباور م

بان  کیر  بیعج  رفتار  ن  یو  حضور  در  حت  اد یبه    کیرا  آن    یآورد.  در 
 ی عنی.  کردندیهم آن دو مرد هر چه او گفته بود را اطاعت م  یفروش ی دنینوش

 کلمه لرد بود؟  یواقع  یبه معن کین



 لب باز کرد.  د ید یرا م لیدن یدر هم رفته  شدن و چهره جیکه گ  ادموند

 .یشد ج یکه گ  دونمی! ماد ی تا خودش ب میبذار صبر کن ل،یدن نیبب -

 : دیباره پرس کیبه  لیدن

هم ربط    کل یرو به ما  نیچرا ا  آشاما،پادشاه خون  ییجورا  هی  یعنی اگه لرد    -
 ؟ یداد

دن  یم   اشیخاکستر   یهاچشم چ  به  لیگفتند که  سردرگم    یگرید   ز یخاطر 
 ی که کشفش کرده؛ اما جرئت قبولش را ندارد. ادموند به آرام  یزیاست. چ
 گفت:

با هم   یرقابت سخت  کلیو ما  کیچون ن  یینجایلرد منهتنه! تو ا  کل،یچون ما  -
 دارند.

 *** 

 . یجادو کن دیبا -

وار به  دستور را به صورت زمزمه  نیبود که ا  کین  حسیو ب   کنواختی  یصدا
 .داد یم ایسوف

 ؟ ییچه جادو -

را تا حد   شینگاه کرد. صدا  ایآورد و به سبز چشمان سوف  نییسرش را پا  کین
 نگه داشته بود. نییامکان پا 

 خونه طلسم گذاشته!  یکه باهاشونه، رو  یجادوگر  -



 خودش به  ی. حتفهمندیم  قیدق  قدر نیها چطور ا آشامخون  دانستینم  ایسوف
 . سرش را تکان داد و گفت: دیفهمینم  ،یعنوان ساحره، تا اجرا نکردن ورد

 خب؟ -

 ادامه داد:  کین

داخل    یطلسمش رو حس کنم. احتماال  اون هم بتونه هر حرکت  یانرژ  تونمیم  -
و اگه خونه رو به    شهیم  دتر یداره هر لحظه شد  نیبنز  یرو حس کنه. بو  نجایا
 !یطلسم محافظ برامون بساز   هی  دی! تو باادیاز دستم برنم  یبکشونه کار  شیآت

 کرد.  نییسرش را تندتند باال و پا ایسوف

هم انفجار  تونهیکه بسازم نم  یحفاظ اگه از من قدرتمندتر باشه، یباشه؛ ول -
 که اون بفرسته رو.  یرو تحمل کنه و هم طلسم

نگاه   ایکه در فکر است. به سوف  داد یمکث کرد. صورتش نشان م  یکم  کین
نم   کرد؛یم نگاه  آب  دی. شاکرد یاما  ول  رهیخ  ایبه سوف  اشیچشمان    یبودند؛ 

  ک یبود که ن  رهیو جذاب او خ  دهیکش  به چهره  ایبود. سوف  یگرید   یفکرش جا
 به حرف آمد.

 کرد و زمزمه کرد:   کیرا نزد  سرش

 رو هم احضار کردم. نگران نباش.  یکی! دمیبهت قدرت م -

 ی هاکوبش   تواندیم   یبه خوب  کیکه ن  دانستیدر خودش جمع شد. م   ایسوف
 بودند بشنود. خفه گفت: اقیاشت یبلند قلبش را که از رو



 باشه. -

 دستور داد.  ایجا شد و به سوفجابه یکم  کین

 بچرخ.  -

  یبا تعجب رو   ایرا درآورد. سوف  دنیچرخ  ی دست آزادش ادا  انگشت اشاره  با
. سوختیدر تب عشق م  ایقرار گرفت. سوف  کی و پشت به ن  دیاش چرخشانه

  ی دارد؛ ول  یاچه نقشه  کین  دانستینبود. نم   کیبه ن   کینزد   قدر نیتا کنون ا
 کامل داشت.   نانیآشام اطمبه خون

 یآلودش جلواز کنارش رد شد و مچ بزرگ و خون  کیافکارش دست ن  وسط
 نهیدر س  ک یرنگ نخون خوش  دنیاز د   ایمتوقف شد. نفس سوف   ایدهان سوف

 زمزمه کرد:  کیحبس شد. ن

 زود باش بخور! -

 ن یاول  شدیم  ن یاما خشک شده بود. تاکنون لب به آن نزده بود و ا  ا؛یسوف
بار بود. اشک به چشمانش هجوم   نیاول  نیا  ش،یاهایمثل رو  قا  یبارش. و دق

 آورد.

 را به هم زد. ایعاشقانه سوف  و صحنه دیغر کین

 زود باش! -

ن  س،یبا چشمان خ   ایسوف باال برد و مچ  را به دهنش فشرد.    کیدستش را 
 ینبود. حت  یبخشلذت  نیبه ا  ز یچچ یه ایسوف  یبود! برا   یعال  کیخون ن  ی مزه



.  کرد یاز طعمش کم نم   ی زیهم چ  شدیکه داخل آن خون داغ حس م   یآهن
 . دینوش شتر یفشرد و ب شتر یمچ را ب صانهیحر

خوب  ای سوف  دنینوش  کین به  سوفدیدیم  یرا  ن  ای.  م  کیمچ  و    زد یم   کیرا 
لبخند کمشدیم  تر صیهرلحظه حر ن  یرو  یرنگ.  شکل گرفت. ورود    کیلبان 

را حس    ایتا احساسات سوف  داد یم  کی اجازه را به ن  نیا  ا،یخونش به بدن سوف 
بدون ه او نسبت    ایسوف  یحالخوش  توانستیم   یتالش  چیکند.   بهو عشق 

 داشت بفهمد. انیجر ایسوف یهاخودش را که در رگ

ش مچ  کیشده بود، ن  قی ها تزرآن  یکه به هردو  یرینظیوجود احساسات ب   با
 گفت:  یو به آرام دیرا عقب کش

 بسه. -

نشانه   ایسوف صدا  به  ول  ییاعتراض  مچ    یپاسخ  کین  یدرآورد؛  نداد. 
. زخم بالفاصله دیسی خون و زخم را ل  یو با زبان، باق  دیآلودش را جلو کشخون

م  بسته شدن کرد.  به  قلب سوف  یصدا  توانستیشروع  نفس  ایبلند    ی هاو 
  یسمتتا ق  یزن کم  نیدر ا  ییهاحس  نی کردن چن  جاد ینامنظمش را بشنود. از ا

 زمزمه کرد:   ایلبخندش را عقب نگه داشت و دم گوش سوف  یحال بود؛ ولخوش

 .رونیب برمیوقتشه! سپر رو بساز و من خودمون رو م -

را کنار هم   ییبه حرکت درآمدند. کلمات ناآشنا  شیهاو لب  دیکش  ینفس  ایسوف
اش، تاکنون آنان را با وجود عمر هزار و چند ساله   کین  ی . حتکرد یم  فیرد 
از    یاکه هاله  دید   کیبلندتر شد و ن  یرفته کم رفته   ایسوف  یبود. صدا  دهینشن
ا حلقه کرد و زن را به  یدورشان را فراگرفته است. دستانش را دور سوف ی انرژ



لبان سوفدیآغوش خود کش نم  ای.  متوقف  . خواندیم  طور نیو هم  شدیاصال 
فشار آورد. قدرتش را فراخواند و از سرعتش استفاده کرد.   شیبه پاها  کین

سر باد،  شکارچ  عیمثل  خروجشان،  محض  به  و   یی که گو  انیحرکت کردند 
 منتظر بودند، آتش را شروع کردند.

انرژ موج طلسم  توانستدیم  ایو هم سوف   کین  هم ف را که  مختل  یهایها و 
  ی درپیپ  یهادر شکستن سپرشان داشتند حس کنند. از آن طرف، گلوله   یسع
شده    یقو  کیکه به لطف خون قدرتمند ن  ای. سوفشدیم  کیسمتشان شلبه  

ها عبور . باألخره توانستند از سد آن خواندیاوراد را م  یبلندتر  یبود، با صدا
در    ایحمله کرد. سپر سوفبه سپر    یاد یز  یلیخ  یناگهان موج انرژ   یکنند؛ ول

 . ختیو فرو ر اورد یمقابل آن دوام ن

پا  به ن  ن ییدنبال  سپر،  حس کرد.   کیافتادن  در کمرش  را  فرورفتن گلوله 
گلوله سرعتش را کاهش داد و هردو    ی از درد را در گلو خفه کرد؛ ول  ادشیفر

 کیافتاد و ن  رونی به ب  کیاز آغوش ن  ا یافتادند. سوف  نیزم  یرو   ینیپشت ماش
 . دی درد غر یآمده از رو رونیب یهاشیبا ن

نزد   ییهاقدم  یصدا که  سوفدندیشنیم  شدندیم  کشانیرا  را    ای.  خودش 
 ک یسمت ن  وپا بهچهاردست  زد،ینفس مبلند نفس   کهیوجور کرد و درحالجمع

 گفت:   یبا نگران ای. سوفدیغریافتاده بود و م نیزم یدمر رو کیرفت. ن

 ه؟شد یچ -

 : د ی. نالندیبنش  نیزم یرو  اد یز یآورد و توانست با صرف انرژ یفشار کین

 زهر دورگه! -



در    ی که سع  یقدرتمند  ی در مقابل جادو  اش یاز کار افتاد. سپر لعنت  ایسوف  قلب
 . دیکش یبود و حاال محبوبش درد م اوردهینفوذ داشت، دوام ن 

 یهابود که قطره   بار نیاول  ایبود و سوف  شه یاز هم  تر دهیپررنگ    ک ین  صورت
 . دید یبلندش م ی شانیپ یعرق را رو

انرژ  دستانش ا   اشیبا خشم مشت شدند.  و  فراخواند  از   یا. گلولهستاد یرا 
  یادیباعث پرت شدن تعداد ز  اشیکار  ها پرت کرد و ضربهسمت آن  به  یانرژ

کرد و به خود    افتیرا در  ی انرژ  شتر یها نصف ب جادوگر آن  ی به عقب شد؛ ول
 برگرداند. ایسوف

  نیماش  یموج انرژ   ینشست؛ ول  نیزم  ی به موقع واکنش نشان داد و رو  ایسوف
  یهاشی. ندیغر  شتر یب  کیرنگ را که سنگرشان شده بود تکان داد و ن  اهیس
. حالش هر  دییسایدندان م  یبودند و دندان رو   انیپنهانش کامال  عر  شهیهم

 : دینال ای. سوفشدیلحظه بدتر م

 .یازم بخور دیبا -

 :دیبه خرج داد و نال یاد یز یانرژ کین

 نه!  -

 نفس زنان ادامه داد: نفس کیهجوم آورد. ن ایدوباره به چشمان سوف اشک

 ... رسه! ی... میم  ی... ن ب... به زود... یمار... مارت -



کرد تا آن را مقاوم کند.    ی ساخت و با تمام توان سع  یگریسپر محافظ د  ایسوف
خ  یبلند  یصدا سکوت  به    ابانیدر  متعلق  انداخت.  بس  کی اکو  و    ار یمرد 

 خودپسندانه بود.

 یبه تو کار  ایکه شکارچ  یدونی! ساحره مدیش  میآشام، تسلساحره و خون  -
ول اون ش  ی ندارن؛  از  م  کیشر  یدار   طان یبا محاظت  رو یشیجرمش  اون   .

 !یبده و خودت آزاد  لیحوت

رو  ایسوف م  یدندان  درحال  دییسا یدندان  نگران  کهیو  ن  یبا  را    کیدست 
 .خواندیورد م شتر یو ب شتر یب فشرد،یم

 گذاشت و گفت:  ا یدست سوف یرا رو  گرشیدست د  کین

 پورت کن. تله -

 :دیغر ایسوف

 ول کنم؟ جانیتو رو ا -

 تکرار کرد:  یفیضع یسرش را تکان داد و با صدا کین

 پورت کن. تله -

مختلف    یهاوردها و طلسم  نیاز تمر  شهیاز خودش متنفر شد که هم  ایسوف
  ی هابودن قانع بود و فقط مهارت  کیمدت به دنبال ن  نی. تمام ا زد یسر باز م

ن سالم به در  گرفته بود. قول داد که اگر جا  اد ی  زایرا، آن هم به زوِر ل  ییابتدا
 کار کند.  اشیمهارت جادوگر  یشدت رو  بردند، به



 را تکان داد و گفت: سرش

 نه!  -

با همان   کیباألخره درآمد. ن  ایبا سرزنش بسته شدند و اشک سوف  کین  چشمان
 چشمان بسته گفت:

 ن... ترس! زندم.  -

آشام را به آغوش  خون  هوایو ب  دیخند  هیگر  انیم  ک،ین  یصدا   دنیبا شن  ایسوف
 التماس کرد:  کی . کنار گوش ندیکش

 .کنمیازم بخور! خواهش م -

  ک ی ن  دهیترس  ایبلند شد. سوف  بارهک یگلوله به    کیشل  ینکرد. صدا  یحرکت  کین
 ها نبودند. ها، آنبار هدف گلوله  نیا یبه خودش فشرد؛ ول  شتر یرا ب

 : دینال کین

 . دیرس یبانیپشت یروین -

ن  ایسوفحال    نیا  با و  را حفظ کرد  داشت.    کیسپرشان  نگه  آغوشش  در  را 
  ق یتزر  کیخودش را به بدن ن  یگذاشته بود و انرژ   کیزخم ن  یدستش را رو 

  ر یها را در زشدت خطرناک بود و آنها به  آشامخون  ی. زهر دورگه براکرد یم
و سن   درتخاطر ق  تا کنون دوام آورده بود به  کی . اگر نکشتیساعت م  کی

 بود. شیباال



مختندیر یم   نییپا  یکییکی   ایسوف  یهااشک چقدر   دید ی.  دورگه  زهر  که 
را با   شیهااعتراف پلک  نیخطرناک است! از ذهنش گذشت )مثل خودت!( از ا

اندازه خطرناک   نیبه هم   کین  یبرا  یعنیهم فشرد. او هم دورگه بود!    یغم رو
 د.بو

چند نفر    یهاقدم  ی اطرافشان قطع شد و بعد صدا  یهاگلوله  یصدا  باألخره
به   م که  سوف  دهیشن  آمدندیسمتشان  ماش  کین  ایشد.  به  و    هیتک  نیرا  داد 

  ی محض شکستن سپر راه  را آماده کرد بود تا به   یدستانش را باال برد. ورد 
 ها کند. آن

شد. هر چهار نفر با    انینما  انایجوزف و ج  کوب،یج  ن،یمارت  یقامت آشنا  یول
  یجلو  زدندیبرق م  شانیهاچشم  کهیدرحال   تر یخون  یو دهان  یخون  یهالباس
 .ستادندیآشام و ساحره اخون

پرت کرد. هر چهار نفر    نیزم  یرو  یها، خودش را با آسودگآن  دنیبا د   ایسوف
 :صدا گفتند  کیزانو زدند، سرشان را خم کردند و  نیزم یرو

 .حضرت یاعل دیما رو ببخش ر یتأخ یبرا ـ

 *** 

در کاسه شکست. پوستش را سوت زنان داخل سطل آشغال کوچک   یمرغتخم
فلز  نکیس  یرو سبد  اصل  در  قدم  یکوچک  یکه  انداخت.  راستش    یبود  به 

به تصادف برداشت.    یکیها،  انبوه چنگال  انیاز م  ،یبرداشت و از داخل جاقاشق
 .شدیسوت زدنش قطع نم یصدا



  یلیسبز را باال گرفت و با مهارت مچ دستش را به حرکت درآورد. خ  کاسه  یلبه
تخم و کممرغزود  مهارت  با  خوردند.  هم  رو  یها  موزون    ش یپا  یحرکات 

ماه  دیچرخ پشت سرش  از  م  یاتابهیو  از  برداشت.    زان یآو  ی خیکه  را  بود 
و در    خاندخاموش گذاشت. انگشت راستش را چر   اهیگاز س  یرو   را  تابهیماه
چشمک  کی شد.  روشن  گاز  ش  یلحظه  برا   یکارنیریبه  و  زد    ی کوچکش 

 را باز کرد.  نتیدر کاب  تون،یبرداشتن روغن ز

. حال درست داد یبه او م  بیعج  یدوست داشت. آرامش  شهیرا هم  یآشپز
خره املتش با اضافه کردن  املت ساده. باالٔ   نیهم  ایمجلل باشد    یکردن شام 

ماه  ازچهیپ سف  یتابهیدر  ظرف  شد.  آماده  رو  یدرخشان  دیداغ  اپن    یرا 
ثان  تابهیماه  یبرا   یگذاشت. دست داد و در    ظرفبعد، املت داخل    هیتکان 

 اتاق را پر کرده بود.  رشیدلپذ یشده و بو نیو گوجه تزئ ازچهیبود. با پ

بلند پشت اپن نشست.    ه یپا  یصندل  ی به شاهکارش زد و رو  ی لبخند  گانیا
با وسواس مرتب کرد.   شی را که کنار ظرف غذا  یکارد و چنگال  بود  گذاشته 

که    زدی خودش بر  ی بلند برا  هیپا  السیدر گ   یدنینوش  یسپس دست برد تا کم
را   ش یبه عقب برگشت. جادو  ده،ینرس  یزنگ به صدا درآمد. دستش به بطر

 کند.  ییناخوانده را شناسا یها مهمانکرد تا    آزاد 

 ی صندل  یاز رو  دند؟یرسیزمان شام سر م  شهیهم  هایدرآمد. چرا مشتر  آهش
و در را باز کرد.    مود یمسافت را پ  یبلند  یهابلند شد و اپن را دور زد. با قدم 

آشام  بودند. سر و وضع چهار خون  ستادهیساحره پشت در ا  کیآشام و  پنج خون
داده    هیها تکبه آن  واورالنز یدر مرکزشان، اربـاب ن  یسرحال بود؛ ول  یول  ،یخون

 . کرد یرا نگاه م گانیکه به زحمت باز بودند ا  یبود و با ضعف و چشمان



 .شدیحس م  یخوببه  ینگران  شیزودتر از همه به حرف آمد. در تن صدا  ایسوف

 زهر دورگه! -

 کنار رفت و مختصر گفت:  گانیا

 . کنمیمن شما رو به داخل دعوت م -

  گان یجلوتر وارد شدند. ا  کردندیرا حمل م  کین  کهیدرحال  کوبیو ج  نیمارت
 ها رفت. دستور داد. نشد و دنبال آن هیمنتظر بق

 تخت. یرو دشیبذار -

 گفت:  یجیبا گ کوبیج

 ! ستین جانیا یتخت -

را تخت    شانیشدند. جا  بیدستش را تکان داد و مبلمان داخل هالش غ  گانیا
م و  نپر کردند. دو خون  ییجادو  لیاز وسا  ی زیبزرگ  رو  کیآشام،  دمر    ی را 

ا رو  شیهاییدمپا  کهیدرحال  گانیتخت گذاشتند.   به   دیکشیم  نیزم  یرا 
 :دیپرس ایسمت او رفت و از سوف

 گذره؟یچقدر م -

 جواب داد:   ی و بعد از مکث  دیاش کشآشفته  ی به موها  یتدس  یشانیبا پر  ایسوف

 ساعت حدٔاکثر. کی -

 سرش را تکان داد و گفت:  گانیا



 . ستین ر یچندان د  -

 گفت:  کرد یم   یاو را بررس کهی. درحالدیچرخ یآشام زخمسمت خون به

 . د یدینوش یتون به خوبدارم؛ اما کامال  معلومه همه ییرای پذ یخون برا -

 دشیکمر سف  یآشام را باال زد. روخم شد و دستش را جلو برد و لباس خون  بعد
در   یاهیشدت سبه    یرهیسکه. دا  کی  به اندازه   کرد،یم  ییخودنما  یزخم زشت

اطرافش را پر   کردند،یم  یشرویکه به سرعت پ  یاهیس  ی ها مرکز بود و رگه
 گفت:   کیسرش را تکان داد و به ن  گانیکرده بودند. ا

 ! ادهیکم ز هیدردش  -

  گانیبود. ا  دهید   کی درد را زمان درمان ر  یبه خوب  کینبود تا تذکر دهد. ن  الزم
  ی . سپس خم شد و از رودندیچرخ لشیوسا انیم شانیها. چشمدیکش  ینفس
 . کرد یگلوله را خارج م  دی برداشت. اول با یپنس  اشلهیپروس ز یم

موج    یبیعج  شی. تشونندیجلو آمدند تا بهتر بب  هیتر از بقنگران  نیو مارت  ایسوف
 گفت:  یبه آرام آمدیخوشش نم یکه اصال  از شلوغ  گانی. ازد یم

 عقب. دیبر -

عقب    یقدم  یلیمیها چرخاند. هر دو با بسمت آن  به   کی نگاهش را از ن  بعد
را در دستش چرخاند و    ی پنس فلز  گانی. استادندیآشام زن ارفتند و کنار خون

 : دیغر دشدهیکل  یهادندان انیاز م کیکرد. ن  یزخم را بررس

 ست و هم... زهردار... ه. هم... گلول... له نقره -



  یخم شد و از دست چپش برا  کیکمر ن  یرو  شینداد. به جا  یجواب  گانیا
شکر داشت.    یجا  ن یفرو نرفته بود و ا  قیزخم استفاده کرد. گلوله عم  یبررس
خاطر زهر و نقره، چندان موفق   به  یشروع به مبارزه کرده بود؛ ول   کیبدن ن
ا ن  گانینبود.  را داخل زخم فرو کرد.   کیباألخره دست جنباند و نوک پنس 
شدت آرام بود و اگر اتاق در  به    شید؛ اما صدادرد بو  یدرآورد. از رو  ییصدا

 نبود. دنیقادر به شن یها کسآشامسکوت محض نبود، جز خون

انداخته است،   ر یحس کرد که گلوله را گ  یوارد کرد. وقت  شتر یپنس را ب  گانیا
. غرش  دیکش  رون یحرکت گلوله را ب  کیسمت پنس فرستاد. با  را به    شی جادو

تخت    یهازده بودند و دستانش لبه  رونیب  شیهاشی. نبلندتر بود   بار نیا  کین
 با اخم گفت: گان ی. افشردندیرا م

 تازه اولشه. -

  ی زهر دورگه خودش درد   دنیکش  رونیانداخت. ب   یاشهیرا داخل جام ش  گلوله
بود گذاشت   ز یم یکه رو   یدیدستمال سف  یمرتب رو یلیبود. پنس را خ  گر ید 

 ش یآشام براجادوگر، خون خون  کیعنوان  تا خونش را بعدا  استفاده کند. به  
 ارزش داشت. یلیخ

چ  نیح کردن  ا  به  ایسوف  ز،یم  یرو   یزها یزمی مخلوط  آمد.   گان یسمتش 
ادامه داد. ظاهر   یمواد داخل هاون سنگ   دنیبه او انداخت و به کوب  ینگاهمین

 .دیباریآن م از  یساحره افتضاح بود و خستگ

 گفت:  یاگرفته  یبا صدا ایسوف

 اد؟یاز دستم برم  یکمک  -



را با دستش   یگفت و هاون را کنار گذاشت. مواد داخل ظرف سنگ  یانه  گانیا
 . هشدار داد: دیچرخ کیسمت نجمع کرد و به 

 !سوزونهیم نیا -

 بار ن یا  کیزخم گذاشت. ن  یچسبانک سبز رنگ داخل دستش را رو  دقت ماده  با
 ا یکارش برگشته بود، از سوف  ز یدوباره به م  کهیدرحال  گانی. ا دیبلند غر  یبا صدا

 :دیبود پرس کیکه نگاه نگرانش به ن

 قصر خون بود. یدرمانگر تو هی  کنمیفکر م جا؟نیا  دیشده اومد یچ -

 کرد.   قیتکان داد و تصد یآرام داد و سرش را به گانیاچشمانش را به  ایسوف

 الکس.  -

را از داخل    یاشدهپسند خشکموافقت درآورد و شاه  یبه نشانه  ییصدا  گانیا
 .دیرا بگو لشیدل ایآورد. منتظر بود تا سوف رونیب شهیش

 !یبود  تر کیتو نزد  -

 برگشت و گفت: کیسمت ن نزد. دوباره به یگریحرف د  گانیا

 .نیتمومه ا -

ها مضر بودند. البته در  آشامخون  یشدت برا  نقره و زهر دورگه به  سپند،شاه
داخل مشتش    شدهها فقط زهر دورگه کشنده بود. پودر بنفش خشکآن  نیب

 ی ونانید  لبانش از هم باز و اورا  ن،یب  نی . در ادیزخم پاش  یاز باال رو  یرا به آرام
تماسش با پوست   یو جا   دیدرخشیشده مشدند. پودر خشک  یجار   انشان یاز م



و کم مانده بود فلز   کرد یبا درد غرش م   کیحال ن  نی. با اداد یرا شفا م   کین
 االن هم از فشار دستانش قر شده بود. نیتخت را بشکند. هرچند که هم

ناپدکم  زخم به  شروع  رگه  دی کم  و  کرد  منبع  به   اهیس   یهاشدن  سمت 
اگشتندیبازم به طرف  یراض  گان ی.  را  کج و راست کرد.   نیاز کارش گردنش 
 شد.  انداز نیگردنش در سکوت طن  یهاوتروق مهرهترق یصدا

و   ستادهیا  فیرد   کیآشام که در  سمت چهار خون  به  یشی و کامال  نما  دیچرخ
 کرد.   میبودند، تعظ رهیبه اربابشان خ

 گفت:  یدار خش یبا صدا ایسوف

 تمومه؟ -

 سمت او برگشت و گفت:  به گانیا

 البته!  -

 گفت:  رت یح یبا کم ایسوف

 چه زود.  -

  گان یشده بود. ا  دیناپد  با  یبود که تقر  کیچند که نگاهش نامطمئن به زخم ن  هر 
 باال انداخت و گفت: یاشانه

 کارم درسته.  یادیز -

ن  گانیا  فی به دنبال تعر  کین حس نکرد،    ی درد   ی شد. وقت  ز یخمیاز خودش 
 تر بود گفت: رنگکم  شهیکه از هم  یصاف نشست و با لبان



 ممنون.  -

 خم کرد و با لبان کج شده گفت: یآرامسرش را به  گانیا

 خون تازه؟ -

برا  بدون ماندن  خون  یمنتظر  بشکنجواب  و گ  یآشام  در    یالسیزد  پرخون 
 ضرب آن را باال داد.  کیمعطل نکرد و  کیظاهر شد. ن کیدستان ن

 و گفت:  ستاد یا سپس

 مت؟یق -

مآن  همه ا  دانستندیها  نم  یمجان   گانیکه  اکندیکار  چانه  یدست  گانی.    به 
 ن ینه. ا  زهایچ  یلی داشت و خ  از ین  زهایچ  یلیو فکر کرد. خ  دیکش  اشیمربع
نخون اربـاب  آماده    توانستیم  زهایچ  یلیبود و صددرصد خ  واورالنز ی آشام 

 زد و گفت: شخندیکند. باألخره ن

 خون.  یسه تار از موهات و کم -

 ادامه داد: کیاشاره کرد و رو به ن ایبا انگشت به سوف بعد

 ها حرف دارم. ساحره  یبمونه! باهاش از طرف جامعه دیت هم باساحر  -

 با او داشت؟  یشب، چه کار  یایجادوگران دن سی. رئدیبه خود لرز ایسوف

 *** 

 افتیدر  ر یرا به مضمون ز  امیپ  کیآشامان قصر خون در آن واحد  خون  تمام
 کردند: 



رأس ساعت دو صبح در تاالر   فوربز،   کالسیبه درخواست لرد ن  یفور  جلسه
 است.  یآشامان قصر خون. حضور همگان الزامخون

در اتاق را   کوبیبود که ج  انایجو    نیبا مارت   یآرام  مشغول انجام مکالمه  کین
 خالصه گفت:   یلیخ  کوبی. جدندیسمتش چرخ  آشام بهگشود. سر هر سه خون

 آشاما حاضرند.تمام خون -

برگرداند.   انایو ج  نیرا مجددا  به سمت مارت  شیسرش را تکان داد و رو  کین
 نگاه کرد و گفت:  یگریبه د  یکیاز 

 .دیبر -

مواقع    یاتاق خارج شدند. تاالر خون برا  گر یسرشان را خم کردند و از در د   هردو
 ان؟ یتر از شکارچمهم  یزیو چه چ شدیمهم استفاده م

کتش را   کیبود. ن  کیاز طرف ن  یبود و منتظر فرمان  ستادهیکنار در ا  کوبیج
  کیاز آن ن  ی ووضعش را مرتب کرده بود و خبرجلسه سر   ی مرتب کرد. برا

کرد و از    یعرض اتاق را ط  یبلند  یهانبود. با قدم   شیند ساعت پچ  آشفته 
را    ر هم پشت سرش او را دنبال کرد و د   کوبیدر گذشت. ج  یچهارچوب فلز

تاالر    یانتها  قا  یبود و دق  یکه در آن بودند، تنها اتاق قسمت شرق  یبست. اتاق
 قرار داشت. 

باره خاموش شدند و سکوت مطلق در فضا حاکم   کی ها به  صحبت  کیورود ن  با
نگذارند.   یاز خود برجا  ییقدر نرم بودند که صداآن   کین  یهاقدم   یشد. حت



از کوچک گرفته تا بزرگ، از زن گرفته   ک، یآشاماِن تحت سلطنت نخون  ی تمام
 حاضر بودند. یتا مرد و با هر نژاد

  ی خال   در در انتها و آن اتاق،  کیبود که جز    یشکل و بزرگخون، سالن مربع  تاالر 
به    یگرید   ز یاز هرچ البته  بود که مدت   نیستیکر  یتخت شاه  عالوهبود.  ها 

 یی به رنگ طال  قهیو عت  یسلطنت  یصندل  کی. تخت،  کرد یآن را اشغال م   کین
و فرمان    نشستیآن م  یور   کیخالص ساخته شده بود. ن  یبا طال  با  یبود و تقر
 بودند. ستادنیگردان مجبور به اشب یهیو بق کرد یصادر م 

به   یقیآن نشست و نگاه عم  یسمت تخت کج کرد. رو را به  شیهاقدم   کین
انداخت. همگخون  همه رو  کی به    یآشامان  و    شانیزانوها  یباره  نشستند 

 سرد و خوفناکشان گفتند: یآشام با آن صداهااز صد خون شتر یب

 سرورم.  -

 گفت:   کرد یفرمان دادن استفاده م یکه برا  ییبا صدا کین

 . دیستیبا -

پلک   خوردند،یتکان نم  زد،یحرف نم  کی   چی. هستادندیا  یبیبا نظم عج  دوباره
 بودند.  رهیو تنها به سرورشان خ زدندینم

آن نشسته بود که انگار    یرو   ی. جورآمد یشدت مبه    کی سلطنت به ن  تخت
  شیستا  یوقت بود که براشت. آنتاج کم دا  کیآن زاده شده باشد. تنها    یبرا

  ی اماده  چیبلوند کدرش را به عقب شانه زده بود. بدون ه  یآماده بود. موها



که   دانستندیهم م  شیمو یتارها یحت ییسرش حالت گرفته بودند. گو یرو
 است. سی رئ یچه کس جانیا

تنها به صالبت    یقیبلندش را اخم عم  یشانیپ اما آن اخم  انداخته بود؛  خط 
افزوده بود و کامال  به آن صورت کشچهره و    ی مربع  ی. چانهآمدیم  دهیاش 

 در وجودش بود. یمحکمش نشان از خون رهبر

جذاب    ار یبس  رشیز  یرهیت  یآب  راهنیو آن پ  اهیس  دستکی وشلوار  آن کت  در 
و نه چفت کنار هم گذاشته بود؛ هم انداخته بود    یرا نه رو  شیشده بود. پاها
 . دندیکشیم نندهیاش باز بودند و قدرتش را به رخ ببه عرض شانه

 یی)از آنجا  شد،یشکسته نم  دنیبا نفس کش  یکه حت  یاز سکوت مرگبار  بعد
به حرکت    کین  یدهیپرو رنگ  کی( لبان بارکشندیها نفس نمآشامکه خون
 درآمدند.

 امشب به من حمله شد. -

از    یشدت بزرگ  حبس شود تا ترس را حس کنند. موج به   ینبود تا نفس  الزم
را گرفت.    شیخشم جا  یاهیانداخت. و بعد در ثان  نیو ترس در تاالر طن  یانرژ
 در تاالر اکو شد.  یزد و غرش رونیباره ب  کیآشام به صدها خون شین

 د: ادامه دا یموج وفادار نیاز ا یراض کین

  کردمیحمله کردن. من فکر م ایبه من و سوف یشکارچ نیجادوگر و چند هی -
چنان من رو  موجودات احمق دوپا دادم؛ اما اونا هم  نیبه ا  یکه درس خوب

مشگفت آمادهکننیزده  هم  ما  باز  میا.  رو  خودمون  نقش  اگه  میکن  یکه   .



. ندیحمله کنن، وقتشه جزاش رو بب  واورالنز یاحمقن که به لرد ن  قدر نیا  ایشکارچ
. ختیر  دیخواه  واورالنز ین  یهاابانیشما به خ  یبا غروب فردا، فرزندانم، همگ

 .دیاریرو برام ب ایقلب و سر اون شکارچ

 را با غضب باال برد.  شی افرادش را از نظر گذراند و صدا تکتک

رئ  - دورگه  سشونیجز  اون  جادوگر!  اون  زهر    یلعنت   یهاو  براشون  رو که 
 ی درس درست  ایبه تمام شکارچ  دی. فردا شب ما باخوامیمرده م  کنن یدرست م

 . می ایشکارچ م،یستی. ما شکار نمیبد

را نشان   شانیهاشی ها با انتقام نغرش از هرطرف بلند شد. تمام آن  یصدا
آشامانش  خون  تیلبش شکل داد و با رضا  یرو   یلبخند محو  کی. ندادندیم

 . را از نظر گذراند 

اندازه   یوقت ن یحالخوش  یکاف  به  با هماهنگ  کیکردند، دست  و  آمد    یباال 
 ادامه داد:  کیسالن دوباره در سکوت فرو رفت. ن یبیعج

  خوام ی. نمدی. تنها به سراغشون نردیکن  هیتغذ  یداریمحض ب  فردا شب به  -
 کدوم از شما رو از دست بدم. چیه

خم شده   ی افتادند و با سرها  شانیزانوها  یها دوباره رو آشامباره خون  کی  به
 صدا گفتند:  کی

 بله سرورم. -

 *** 



سوم قصر خون متعلق به   و جوزف جدا شد. طبقه کوبیدر آسانسور از ج کین
  دمانیچ  جا،نیفرد امنحصربه  یخاطر طراح   کامل. البته به  طبقه  کیبود،    کین

مجبور بود    یهم گاه  کین  یو حت  کرد یم  ر یبار تغ  کیها هر چند وقت  اتاق
 دنبال اتاقش باشد. 

با مارت  طبق   پ یلیسپرده شده بود و بعد هم ف  پی لیبه ف  لیدن  ن،یصحبتش 
اوست. البته چندان مهم نبود که ادموند   تیاعالم کرده بود که ادموند مأمور امن

 زن حرف بکشد.  نیتا از ا رفتیامشب م کیاست. ن دهیرا د 

ب  یصدا  با آسانسور  از  دق  رونیتوقف  قدم    رونیب  قا  یرفت.  آسانسور، چند  از 
  یتفاوت خاص   یبصر  دگاهیکه از د   ییهاپلهها قرار داشتند. راهپلهتر راهطرفآن
درخشان    یهالهیبا م  نیپله مرمر  سیسرو  کینداشتند،    ایدن  یهاپلهراه  گر یبا د 
و لوکس هم در نظر    یرا تجمالت  اهآن  شد یم  یکم  نیبا تخم  دیشا  ی. حتییطال

 گرفت.

بزرگ  اما ن  یتر مشکل  داشت که  ا  کیوجود  به  وادار کند.  لعنت  به   نیرا 
 نکه یبا ا  ی ها حتموقع استفاده از آن  کینبود. ن  یدیاصال  ام  ی لعنت  یهاپلهراه 

. شدندیجا ممرتبا  جابه  یلعنت  یها. پلهکرد یامارت بود راه را گم م  نیاربـاب ا
چهارم    دفعه از طبقه  زدهیس  بود،ها استفاده کرده  که از آن  یبارن یآخر  کین

با    یسازنده  یتأسف برا  یاز رو  یسر درآورده بود. سر قصر خون تکان داد. 
از اربابش   دیچرا فکر نکرده بود که امارت حدٔاقل با  رش،ینظیب   یوجود معمار
 اطاعت کند؟



 ش،یهاسوم جز پله   را کج کرد و وارد راهرو شد. طبقه  رشیمسکرد و    یاخم
که فقط   انتهایب  یراهرو   اول حقه  ل،ی شاهکار بود. به دو دل  کیخودش هم  

  کرد یکار م  یحقه فقط زمان  نیعبور از آن را داشتند. البته ا  ییها تواناآشامخون
.  کرد یم  نین حقه را تحسیبه شخصه ا  کی. نیشدیخارج م  کیکه از در دفتر ن

  چ یهیرا ب  لیرا فرا بخواند و دن  نیشده بود که مارت  نیحقه اصال  ضامن ا  نیهم
 بگذارد.  یمحافظ

هزارتو  نیدوم بود.  هزارتو  خاص  ییحقه  افراد  فقط  هزارتو   یکه  را  آن 
 دایشامل پ  ک یبه دفتر ن  دنیافراد رس  یباق   ی. براکیاز جمله خود ن  دند؛ید ینم

م   کردن راهشان  د   ییهزارتو  انیاز  بود که هرچه    یبلند  یمانیس  یوارهای با 
 .شدیتر مخروج سخت یشدیبه آن وارد م  شتر یب

حقه  جدا راهرو از  عاد  یراهرو   کی  یاصل  یها،  در که    یکامال   چند  با  بود. 
درها از    نی. اشدندیباز م  واورالنز یجا از ن  کیبرد به    انیهرکدام به صورت م

را بدود. نه در که هر کدام به    ر یمجبور نبود تا مس  کیبودند و ن  گانیا  اتیخلق
باز م تکان    ی . راضشدندینه قسمت مختلف  را  را   دادسرش  و عرض راهرو 

 بود. یسوم کامال  خال  یپله و آسانسور، طبقه. جز درها و راهمود یپ

قدم  به ا  شیهاسرعت  فکر  صاحب   نیستیکر گر ید   تا چند هفته   نکهیافزود. 
  یخودش طراح  یطبقه را برا  نیا  ی. آن هم وقتداد یعذابش م  شود یم  هانیا

 ایاستفاده کرده و هزاران معمار را از سرتاسر دن  یشخص  نهیکرده بود، از هز
 فراخوانده بود. 



با صدا  وسط متوقف شد.  قانع کردن خودش    یکه سع  یمحکم  یراهرو  در 
 داشت گفت:

 .یونیمد سیرو به کر ز یچتو همه -

از وجودش    یبخش  یکند، هرگز! ول   ینامرد   ای  ینبود که بخواهد نافرمان  طور نیا
 را از سر گرفت. شیها. افکار را کنار زد و دوباره قدم خورد یحسرت م 

 توانستیخودش هم نم  یطلسم شده بود و حت  ییبا افسون ضدشنوا  کین  اتاق
مرتب کرد.    شانه  یداخل شود، کتش را رو   نکهیاز داخل بشنود. قبل از ا  یزیچ

  یطفره رفت به خشونت متوسل شود. امشب اصال  رو  لی آماده بود تا اگر دن
 مود مداراکردن نبود.

. در با دیکش  نییبه پا  یرنگ را در دست گرفت و با فشار کم  ییطال  رهیدستگ
 اش دهیکش  یو چشمان آب  دیسمت خودش کشباز شد. آن را به    ی کیت  یصدا

 شدند.  رهیبه اتاق خ

صورتش نشست. امکان نداشت.   یمشت شد و رو  یااز هرجنبنده   یخال  اتاقِ 
 امکان نداشت. امکان نداشت.

  ان یم  یسرعت داخل اتاق شد. چنگ  و به  دیسمت خودش کشدر را به    انهیوحش
 ی زیچ  نیاطراف را نگاه کرد. چطور چن  یو با کالفگ   دینسبتا  بلندش کش  یموها

ح با  دستش  بود؟  افتاده  دن  تر یاتفاق  پوشاند.  را  ابدا    لیدهانش  و  اصال  
 از اتاق خارج شود.  توانستینم



  ک یبود و به ن  یاز خال  تر یسمت در دوم اتاق رفت؛ اما خال  به  یدواهیام  یکم  با
شد. با   جادیا  یناهنجار بلند  یو صدا  دیکوب  با  ی. در را تقرکردیم   یدهان کج 

 ی. شمارهدیکش  رونیرا ب  لشیکتش چنگ زد و موبا  یداخل  بیسرعت به ج
تماس    یبرقرار  یبرا  ار . انتظافتیاش  شده  رهی ذخ  نیمخاطب  انیادموند را از م

 آور بود.عذاب

 بله؟ -

 :دیغر

 با توئه؟ لیدن -

 که...   یی. از اونجامیهست یالب یبله. ما تو -

از    دانست،یجمله را خودش م  منتظر نماند و تماس را قطع کرد. ادامه  کین
ورود    یعبور از راهرو را چه برا  ییتوانا  کین  یبدون اجازه   کس چ یکه ه  ییآنجا

 خروج نداشت. یو چه برا 

 ضعف زمزمه کرد: با

 . لیجز دن -

 ک ین  ی تیامن  ستمیس   یعنیرا ترک کند؛   کیتوانسته بود اتاق ن  لز یاستا  ل یدن  اگر 
با  یمشکل برا  یل ی. خشدیحاال حل م  نیهم  دیداشت و قطعا    گان یا  یکوتاه 

 بود. یفور ینوشت و ارسال کرد. خواستار مالقات یامیپ

داشت تا آرامشش را   از یمبل چرم نشست. ن  یسراغ زن برود رو   نکهیاز ا  قبل
 زن را پاره کند. خرخره ییبازجو نیوگرنه احتمال داشت ح ابد،یب



ها اسمارت  آن  انیمبل نشسته بود و دستانش را درهم قفل کرده بود. م  یرو
س پا   اهشیفون  سرش  داشت.  مو  نیی قرار  تار  چند  و  رو  یبود    ی سرکش 

 افتاده بودند.  اشیشانیپ

است. هزار و چند   دهیرس  جانی. از کجا به استیکرد که ک  یادآوریخود    به
دالور،   ییجنگجو  ،یروس   یابود، شاهزاده  کیمرور کرد. او ن  را  اشیسال زندگ

 !واورالنزیصاحب زئوس و لرد ن ن،یستیکر  نی خونسرد، ام یقاتل

فشار آورد و   شیبه پاها  ستیجار  انشیدر شر  یمطمئن شد آرامش کاف  یوقت
براق بودند به حرکت درآورد و جلو   یجفت ورن  کیها را که در  . آنستاد یا

 رفت. 

  نیجا بود. ادموند در ا  نیبهتر  یترک کرد. البته که الب  یرا به مقصد الب   اتاق
را در بر    ی اد یکه نگهبانان ز  یینبود. جا  یجز الب   یاو چاره  کردینم  یقصر زندگ

 بود. رممکنیآن زن غ یداشت و فرار برا 

 هیدرها شب یراست را انتخاب کرد. تمام  نه در داخل راهرو، در سوم از   انیم  از 
متفاوت    یشده بودند. به جز اعداد روم  یکپ  کیدر اتاق ن  یبهم بودند و از رو

 . شدیاز قصر خون باز م یادر به هرطبقه نی. اشانیرو

درونش، به چوپ   یدر نشست. با قدرت اراده و انرژ   یباال آمد و رو   کین  دست
از    یرا چرخاند و وقت  رهیکه مد نظرش بود را القا کرد. بعد دستگ  یدر مقصد

 همکف بود. چهارچوب گذشت در طبقه

.  ستادندیاش شدند خبردار اکه متوجه  یپوش  فرمیونیمحض ورود، نگهبانان    به
 را کج کرد.  رشیمس یاسرش بست و بدون توجهدر را پشت کین



بود. با وجود   یروشگاه و ورودف  ن،یتمر  ،یباز  یهاهمکف شامل اتاق  طبقه
ندادند.   صیرا تشخ  کیها نو نگهبان  هایچاز نظافت  یلیخ  اشیو شلوغ  یبزرگ
امارت مالقات نکرده    نیعنوان اربـاب ا  را شخصا  به  کیهرگز ن  یها به سادگآن

عج  احترام  با  عبورش  موقع  اما  را  یبیبودند؛  سر  م  هشاز  ارفتندیکنار   ن ی. 
 ها داشت.انسان یرو کیبود که ن یریتأث

  ی. کنار هم در قسمت غربافتیرا    لیبه اطراف ادموند و دن  ینگاه کوتاه  با
 چهره   کیبود. ن  کیها نزد آشامخون  نینشسته بودند. آن قسمت به اتاق تمر

  به   دیباریها مکه وقار و متانت از آن  ییهاخونسردش را حفظ کرد و با قدم
 سمتشان رفت.

 کیمتوجه ن  لیزودتر از دن  د،یکاویکه مدام نگاه منتظرش اطراف را م  ادموند
پ آن  در  لجن   راهن یشد.  آست  یسبز  بودند،    ییهانیو  خورده  تا  آرنج  تا  که 

پاها  پیتخوش بود.  شلوار کبر  شیشده  در  رو  یرنگ  یتیکه  را  هم   یبودند 
ت و سرش  نشس  افباره ص  کیبه    زهیغر  یاز رو  کین  دنیبا د   یانداخته بود؛ ول

 خم کرد. کین یرا کوتاه برا

شده بود، رد نگاه ادموند را    یزیکه متوجه چ  لیادامه داد. دن  ی شرویبه پ  کین
زودتر از   کی. نستیاش چرخاند تا بفهمد مشکل چشانه  ی زد و سرش را رو 

 گفت:  یآرامو به  ستاد ی . ادموند ادیها رسبه آن لیواکنش دن

 . ریشبتون بخ -



 ی چنان نشسته بود؛ ولهم یظیبا اخم غل لیبه هر دو انداخت. دن ینگاه کین
ن به  را  ن  کی نگاهش  بود.  ه  ک یداده  صدا  یاینیچمقدمه  چیبدون   یبا 

 :دیپرس یکنواختی

 رون؟ یچطور از اتاق اومده ب -

 جواب داد:  ادموند

 کردم.   داشیآسانسور پ ی. من جلو دونمینم -

بود    لیدن  یروروبه  قا  یکه دق  یا فرهمبل دون  یبه خودش داد و رو  یحرکت  کین
 فرو رفت.  یدر مبل سمت راست کینشست. ادموند هم به دنبال ن

 را با نگاهش مخاطب قرار داد.  ل یدن میمستق یبعد از مکث کوتاه کین

 رون؟ یب یچطور از اتاق اومد  -

 : دیبه جلو خم شد و غر ضیبا غ لیدن

  ی من ک  ز یانگنفرت  ی و عمو  یخوایم  یاز جون من چ   یچطوره اول تو بهم بگ  -
 آشام باشه؟وقت کرده خون

 دفاع از خود گفت:  یبرا عیاز آن گوشه سر ادموند

 بهش بدم.  هیاطالعات اول یسر هیکردم   یسع -

  ی دار خش  یزد و با صدا  شیجلو  ز یم  یچوب   هیرا به پا  شی با حرص پا  لیدن
 گفت:

 .یهست یهر چ  ای کیلرد ن زنم،یدارم باهات حرف م -



نشست، نطقش خفه شد   شیکه رو  کیبود. نگاه ن  ز یتمسخرآم  یکم  شیصدا
.  کرد یصبر م   یکم  دیبا  ل یدن  ی ول  زدند؛یرا برگرداند. البته که حرف م   شی و رو

بار   نیپا انداخت و ا  یگرفت. پا رو  لی اش را از دنکننده چشمان محکوم    کین
 به ادموند معذب، نگاه کرد.  میمستق

 شد.  یبگو چ قیدق -

ح  عیسر  ادموند دست  نیشروع کرد.  از  مرتب  استفاده   شیهاصبحت  هم 
 . کرد یم

گفت که    نی. بعد مارتمی زد یجان حرف م  بودم و درباره   پیلیدفتر ف  یمن تو  -
 ... لیاز دن ینگهبان یمن رو فرستاد برا پیلیبره. ف دیو با  یتو احضارش کرد

 : دیپرس یسردو با خون دیحرفش را بر کین

 ؟ یاز راهرو عبور کن یتونیتو نم دونستینم پیلیمگه ف -

از    شتر یب  کیسرد نحالت خون  نیرا باال داده بود. ادموند از ا  ش یابرو  یتا  کی
را باز    راهنشیاول پ  هوا، دست برد و دکمه  ی. با حس گرمدیترسیم   یزیهرچ
 کرد. 

 رفته بود. ادمیخودم هم احتماال  نه.  -

 چرا؟  -

پرسآن  کین  یصدا ادموند جواب   ییبود که گو  تفاوتیب  دنیقدر موقع  اگر 
 . دیکوب  اشنه ینداشت؛ اما قلب ادموند تندتر به س ی هم فرق داد ینم



و    پرد یم  شتر یکه رنگ ادموند هرلحظه ب  دید یگر بود. منظاره  لیدن تر طرفآن
. انسان به طور واضح معذب بود و با شود یم  تر کینزد   کین  یدگیپربه رنگ 

در او تکان    یگرید   ز ی چ  ش،یهانشسته بود و جز لب  حرکتیآشام بخون  نکهیا
هم با وجود    لیندهان د   ی. حتکرد یاز خودش موج ترس ساطع م  خورد،ینم

 تمام خشمش بسته شده و نگاهش را به آن دو داده بود.

 پیلیشدن از طرف... از طرف ف  لیتبد  د شنها یچون... چون ذهنم مشغول پ  -
 بود.

ا  دیرسینظر م  به با  را به دست آورده   اشیخوددار  یاعتراف کم  نیادموند 
که نفس   یایکج شد و بعد از مکث طوالن  کیلب ن  یارمنتظرهیاست. به طور غ

 هر دو انسان سخت کرده بود گفت: یرا برا دنیکش

مکالمه رو انجام   نی ا ادموند. ما بعدا  ادامه یبر یتونیممنون از صداقتت. م -
 .می د یم

 و گفت: ستاد یآشکارا راحت شد. ا ادموند

- .  حتما 

ها را گذشت و آن  د،یکوبیکه قلبش تند م  لیسمت دنبه    یبدون نگاه  بعد
دن دارد.   خواستیم   لیترک کرد.  نگه  را  او  و  التماس کند  ادموند  به  تا 

 ها تنها باشد.آشامخون نیکه ب  خواستینم

  ل یدن  یتماشا کرد و بعد با تعلل رو  یشدن در خروج   دیاو را تا ناپد  کین  نگاه
 نشست.



که بلند شود و تا جان   کرد ینداشت. تمام مغزش التماس م  یحس خوب  لیدن
لس به  و  بدود  برگردد؛ دارد  نم  آنجلس  اطاعت  بدنش  همان  کرد یاما  جا و 

انگشتان دست چپش که رو  یتنها حرکت  کینشسته بود. ن مبل    دسته  یبه 
 شد. حرکتیبودند داد و بعد ب

 و گفت: دیبا دهنش نفس کش لیدن

 نوبت من شد؟ -

 ؟ یاومد رونیچطور از اتاق ب -

 دانستیم  لیموقع صبحت با ادموند نبود. دن  یتفاوتیو ب  یبه سرد  لحنش
اتفاقات چند   نیخودش هم چندان از ا  یراه حل است. وقت  نیکه صداقت بهتر

 . آورد یروز سر در نم

 کردم فرار کنم.   یرفت، سع رونیآشامت باون خون یمن وقت ن،یبب -

 کند.  حیکرد توج  یداد. سع  ز یم یرو  شهیو به ش دیدزد  کیرا از ن نگاهش

 نه؟  گه،ید  کنه یکار رو م  نیکنه ا  شیزندان یکی یوقت  یآدم عاقل هر  -

 را کند و ادامه داد:  گرشی دست، پوست شست دست د  کی یهاناخن با

 .دیسف یبعد خوردم به اون راهرو  -

 استفاده کرد.  شتر یب حیتوض یدستانش برا  از 

 که نه ته داره، نه سر.  یاون -



بود و به ادامه دادن دعوتش    اشرهیخ  یحرف  چیهی ب  کیرا باال آورد. ن  نگاهش
 را در دست مچاله کرد.  راهنشیپ  نییآب دهانش را فرو داد و پا  لی. دنکرد یم

 .دمیراه خروج... دو هی دیراهرو به ام یبعد من تو -

 ییشد. هرجا  یمشغول به باز  شیموها  نییجدا شد و با پا  راهنشیاز پ  دستش
 .کی جز ن کرد یه مرا نگا

ا  یوقت  - ف  ه،یذهن  یباز  هی  نیمتوجه شدم که  ها پله راه  یجلو  هوی   لمایمثل 
 بودم و بعد ادموند اومد.

را که    یزیکه تپق نزده است. در حال حاضر هر چ  کرد یخودش افتخار م   به
م   خواستیم  کین خانه  گفتیبشنود  به  بتواند  کلبهتا  اما   ر؛یحق  اش، 

 بخش خودش برگردد. آرامش

 گفت:  کینگاه کرد. ن کیاتمام حرفش سرش را باال آورد و به ن با

 . مینرس ییپس قراره با حرف به جا -

 *** 

خون  یسع  لیدن تا  حقکرد  اما  بزند؛  را کنار  زورش   قتا  یآشام  ابدا   و  اصال  
 :دی کش  غی. جدیرسینم

 ه؟ی را واسه چکا  نیا -



طناب  یوقت  کین بودن  محکم  قدماز  شد  مطمئن  در    یها  عقب گذاشت. 
ا  نیرزمیز از  بودند.  خون  م  ی برا  نیرزمی ز  نیقصر  استفاده  .  شدیشکنجه 

 داشتند.  یادیز یعالقه یباستان یهابودند و به روش یها باستان آشامخون

د   یاتاق نسبتا  بزرگ مربع  کی  نیرزمیز به    وارهایشکل بود.  و سقفش همه 
و    ز یآن نشسته بود و م  یرو  لیکه دن  یایآهن  یبودند و جز صندل  یرنگ دود 

 بود. یگر ید  ز یاز هر چ یخال ش،ی رودر روبه یگر ید  یآهن یصندل

گذاشت.    ز یم  یدوم رفت. کتش را در آورد و مرتب رو  یسمت صندل  به  کین
خونسرد  آست  ی با  برا   اشرهیت  یآب  راهنیپ  یهانیتمام  بعد  زد.  باال   یرا 

را گرفت و آن   گاهشهیتک  ی باال  ،یبلند کردن صندل  یجا  به  شتر یب  یرگذاریتأث
بسته    گر ید   یکه در وسط اتاق به صندل  لیسمت دنو به    د یکش  نیزم  یرا رو

 شده بود رفت. 

پا  دهیکش   جادیا  یبد  یصدا  نیرزمیز  یخاک  نی زم  یرو  یآهن  یهاهیشدن 
که   ییحرکت، گو  کی را با    یمتوقف شد. صندل  لیدن  یچند قدم  کی. نکرد یم

  ل ی. بدن دندیکوب  ن یزم  یرو   لیدن  یروروبه  قا  یاصال  وزن ندارد، بلند کرد و دق
 .دیکوبش لرز  نیا یاز صدا

  ل یرو به دن  یصندل  گاههیکه تک  یآن نشست. طور  ی برعکس رو  کین  سپس
 زده نگاه کرد. وحشت  لیگذاشت و به دن  گاههیتک یرا رو شیهابود. آرنج 

  یهارا از آن طناب  شیهاتا دست  کرد ی. مدام تقال مدیکوبیزن بلند م   قلب
  لینبود. دن  یوصل بودند و راه  یلها به صندجدا کند. در اصل طناب  ی چرم

 :دیمظلومش نال  یهانگاه کرد. با چشم کیو به ن ستاد یاز تقال ا  یبعد از مدت



 ازم؟ یخوایم یچ -

 به حالت نشستنش نداد و گفت: یریتغ کین

باهات ندارم؛ اما من   یکارچیه  یاگه به سٔواالم واضح و صادقانه جواب بد  -
 !لیدن  ستمین یآدم صبور

 گفت:  یمانند  غیج یبا صدا لیدن

 باشه، باشه. -

 : دینال

 فقط زودتر بپرس و بذار برم. -

 :دیپرس ی محکم  یبه ژستش نداد؛ اما با صدا یر یچنان تغهم کین

عبور ازش دارن خارج    ییآشاما تواناکه فقط خون  ییاز راهرو  یچطور  ک،ی  -
 ؟یشد

 : دیمشت کرد و نال لیدن

 .یتازه اومد  ی... وقتیکردم وقت  فیش رو برات تعرهمه -

 : دیسرش را کج کرد و غر کین

 گفتم واضح و صادقانه.  -

 :دیکش  غیج لیدن

 . یلعنت گمیدارم راستش رو م  -



تا غروب نمانده   شتر یب  یچشمانش را بست. سه ساعت و اند  یبا خستگ  کین
 .کرد ینم یزن اصال  همکار نیبود و ا

 گفت:  یانگشتانش را درهم قفل کرد و بعد از مدت کین

ادامه    گهید   ز یچ  هیسٔوال رو آخر صحبتمون ازت بخوام و با    نیبذار جواب ا  -
 .میبد

برا  یصندل  یرو   انهیوحش  لیدن و  تقالها  یآزاد   ی تکان خورد    ش یتقال کرد. 
هوا تاب   یرو  شیده بود. موهاو به صدا در آور   داد یرا تکان م  یفلز  یصندل

 : دیکش  غی. جخوردندیم

  ی گیکردنم م  ر یو زنج  قل  ،یصندل  نیبه بستن من به ا  یلعنت  یصحبت؟ تو  -
 صحبت؟ 

 : دیبدون توجه پرس کین

 دنبالته؟  لز یاستا کلی چرا ما -

 بست. یرا با خستگ شیهاچشم لیدن

 احمق مثل توئه. یروان هیاز کجا بدونم؟ اون هم  -

 .لیدن یبد دیکه با  ستین یجواب نیا -

 :دیرا باز کرد و نال شیهاچشم لیدن

  یچشمش دنبال پول بابامه؛ ول  کردمی. فکر م دونمی. نمدونمی. نمدونمینم  -
 مال من باشه شد، باز هم ولم نکرد.   دیکه با  ییزایچ  یصاحب همه  یوقت  یحت



 تر ادامه داد: و محکم کین یزد به چشمان آب زل

 . رهیمیداره م ر یادموند راسته و اون کفتار پ یبعدش فکر کردم حرفا -

 : دیشده غرزد و با فک سفت  یدردناک شخندین

 ادموند رو فرستاده. یکه تو باش  واورالنز یلرد ن دم یاما بعدش فهم -

 گفت:  یعصب یاداد و با خنده  هیعقب تک به

 .هیآشام لعنتخون هیکثافتم   یعمو دمیکه فهم  ستیچند ساعت ن -

 یو تو  دیخودش را جلو کش  دادندیها اجازه مکه طناب  یی تا جا  بارهک ی  بعد
 داد زد: کیصورت ن

 . دونمیکه من م  هیی زا یهم کل چ نیا -

 : دیتکان نخورد. پرس ر متیلیم کی یحت کین

 ؟ یکنینم ی چرا باهاش زندگ -

 و گفت: دیبا دهنش نفس کش لیدن

 چون قاتل بابامه! -

 :دیسرش را تکان داد و باز پرس کین

  ه ی  ،یآشام عاد خون  هین هم نه  آشامه؟ اوخون  کلیکه ما  یدونستیپس نم  -
 لرد، پادشاه منهتن.

 گذاشت.  یصندل یرا رو شیهاآرنج  دوباره



 اون دنبالته؟ یلیفقط به دال  یکنیپس ادعا م -

 جواب داد:  یقرار یبا ب لیدن

 آره.  -

افتاده در صورتش را عقب براند؛ اما نشد. سرش   یرا تکان داد تا موها  سرش
شدت به عقب پرت کرد. موفق شد  به    دفعه کیممکن خم کرد و بعد    یرا تا جا
 موقتا  عقب رفتند.  شیو موها

  ست؟ یاحمقانه ن  ؟یخبر ندارم گرفت  یچینوبت توئه! چرا من رو که از هحاال    -
 نداره؟ یتر مهم  یلرد کارا هی

نداد. کال  حرف   یجواب  کین دن  یبه آن سٔوال  به  نگاه    لینزد. فقط در سکوت 
  ایدن  نیاز ا  یجزئ  خواستیکل عمرش خسته بود. نم  به اندازه   ل ی. دنکرد یم

 باشد. 

 ؟ یفرار کرد کلی چطور از دست ما -

 و صادقانه جواب داد. عیسر تیموقع نیاز ا ییرها ی برا لیدن

  ی گاوصندوقش رو خال  میسالگجدهیپسر سابقم. روز تولد هبا کمک دوست  -
 ی عاد   یزندگ  هیآنجلس  لس  ی. تورونیب  میزد   ورکیویاز ن  نیو با ماش  می کرد 

 داشتم. 

 لبش را کج کرد. کین

 پسر سابق، جس؟دوست -



  د یهم قاعدتا  با  کین  شناسد، یادموند جس را م   ی محاسبه کرد که وقت  لیدن
 بشناسد.

 درسته جس. -

 چرا رابطت با اون بهم خورد؟  -

 با فک سخت شده نگاهش را گرفت و گفت: لیدن

 نداره.  یبه تو ربط -

 تکرار کرد:  یصبری با ب کین

 ت با اون بهم خورد؟ چرا رابطه -

 با حرص سرش را برگرداند و داد زد:  لیدن

 کرد.  یرو شرطبند میچون من و زندگ -

 از قبل تکان خورد و داد زد:  تر انهیوحش بار نیا

 . بذار برم.یبذار برم لعنت -

  نیاز ا  شیهاآرام گرفت. نفس  لینشان نداد. باألخره دن  یاما اصال  واکنش   کین
دوباره    شی. موهاشد یم  ن ییبا سرعت باال و پا  اشنهیند شده بودند. ستقال ت

 بودند.  ختهیصورتش ر یرو

 ی ناخودآگاه از رو  لیرفت. دن  لیسمت صورت دن  حرکت کرد و به  کین  دست
ترس    شتر ینبود. حال ب  کین  تیجذاب  ر یابدا  تحت تأث  گر ی. د دیترس عقب کش



ن دست  موها   کیداشت.  سردش  انگشتان  و  نشد  پشت    ل یدن  یمتوقف  را 
 دوباره واضح شد.   لیدن دیکار د   نیگوشش قرار دادند. با ا

 و با اخم گفت: دیدستش را عقب کش کین

 ؟ یاومد رونیمونده. چطور از راهرو ب گهیسٔوال د  هیهنوز  -

 *** 

 :دیکه نشسته بود غر  ییاز جا گان،یکالفه از رفتار ا  ایسوف

 ؟ یدست نزن لش یوسابه  شهیم -

بلندش در هوا    فر مه ین  یکار موها  نیانداخت. با ا   یشانه نگاه  یاز رو  گانیا
 . ندیرا بب شخندشیتوانست ن  ایتاب خوردند. سوف

 نه. -

جا شدن  از جابه  کی بفهمد که ن  توانستیچشم بست. چرا نم   یبا خستگ  ایسوف
 چشم باز کرد و دوباره تکرار کرد: د؟یآ یخوشش نم لشیوسا

. حت گان، یا -  و متنفره.  فهمهیجا بشه مبهکتاب جا  هیاگه   یلطفا 

اش متمرکز به توجه  بار نیگذشت و ا  کین  از کتابخانه   ایبه سوف  توجهیب  گانیا
ن  یقهیعت  صفحه سوف  کیشطرنج  ا  ایشد.  فوت کرد.  را  به   گانینفسش  که 
 گفت:  یالیخیمتوجه شده بود با ب یخوب

 . شناسمیم  یکه تو بشناس  یزیاز چ شتر یب یلیمن اون رو خ ایسوف -



را ز  کیو    دیچرخ  ش یپا  پاشنه  یرو مثال  متفکرانه  چانه  ر یدستش  زد و  اش 
 گفت:

 ساله؟ ستیدو دیشا -

 احمق است به لب نشاند و ادامه داد:  ایکه نشان دهد سوف  یلبخند بعد

 ؟ یو تو چ -

 جواب داد:  یلیمیو با ب یبه آرام ایسوف

 پونزده ساله. -

  ش ی را به نما  شیهاو درخشان دندان  دی سف  فیرد   یزد و با لبخند  یبشکن  گانیا
 گذاشت.

 ؟ ینیبیم -

برگشت و تمرکزش را    ایسوف  از سکوت و صورت درهم رفته   یدوباره راض  بعد
 شطرنج داد.  یبه صفحه

 ک یبه انتظار ن  نجای کند. چند وقت بود که ا  بیکرد زمان را تعق  یسع  ایسوف
 نشسته بودند؟ 

  جهی. در نتندیرا فورا  بب  گان ی خواسته بود تا ا  کین  گان، یاش با اآخر جلسه  با  یتقر
از دوقلوها مواجه   ی کیگشتند، با    کیبه دنبال ن  ی با هم برگشته بودند و وقت

 یدهد. حت  صیرا از جوزف تشخ  کوبی ج  توانستیهنوز هم نم  ایشدند. سوف
 متفاوتشان! یبا وجود مدل موها



ها در  بر منتظر ماندن ساحره  یرا مبن  کی ن  غامیها بود که پاز آن  یکی  هرحالبه
به    کیدر اتاق ن  گانیو ا  ایسوف  قهیاز ده دق  شتر یحاال ب  اتاقش رسانده بود. و

 کننده.   کسل  ار یبس  یقیانتظار نشسته بودند، آن هم در دقا

. کل  زد یاش پر مجلسه  و صحبت کردن درباره  کین  دنید  یدلش برا  ایسوف
 سیمبل نشسته بود و متفکرانه در خودش جمع شده بود. و رئ  یمدت را رو

تازه به    یکالج  یمثل ظاهرش که به پسرها  قا  یشب چه؟ دق  یا یدن  یهاساحره
 بود. کیدر اتاق ن  یمشغول فضول ماند،یم دهیدوران رس

رو   یسر  ایسوف ا  یاز  به  نگاهش  داد.  تکان  به    گان یتأسف  الحق که  بود. 
را بلند نگه   شیبلندتر بود. موها  ایاز سوف  ی . قدش تنها کمماندیها مپسربچه

فر کمشا و  بود  حالت عجداشته  به چشمان   ی ب ین  بودند.  داده  به صورتش 
م  اهش،یس چشم  دست  دیکشیخط  دستش    بیغربیعج  یهابند و  به 
بانداختیم واقعا  سر در    ایو خنده بود و سوف  یاوقات مشغول شوخ   شتر ی. 
 ها شده است. از پنجاه سال مسئول ساحره شیب یکه چگونه برا  آورد ینم

ا  ایاگر سوف  یعنی ابد  دهیموجود را ند  نیشخصا  قدرت   ی ا احترام  بود اصال  و 
تر  بچه  ایبه شدت از سوف  اش یلعنت  چهره  ادش ی. با وجود سن زگذاشتینم
 . زد یم

از چهارصد سال بود   شیب  گانیمعتبر، ا  با  یاز سن شد، طبق منابع تقر  صحبت
ا در  م  نیزم  نیکه  همهزد یقدم  سنگ ک.  لطف  به  از کشف  ایمیاش    ات یکه 

 خودش هم بود.



را داده بود که در هرجور طلسم و    یواقعا  به او وقت کاف  یسال زندگ  چهارصد
بود و    اشیسالگ۲۵تولد    گر یماه د   کیچه داشت؟    ایاستاد شود. و سوف  یسحر

کرده و پونزده سال    یزندگ  یمدت را صرف فرار و تالش برا  نیتازه ده سال از ا
 .کرده بود   کین تیرا صرف جلب رضا گر ید 

که تازه کشف شده!    یکه مرده! پدر  یآمده؟ مادر   رشیضعف فکر کرد چه گ  با
معشوق نم  یو  پلک خواهدشیکه  نم  شیها.  بست.    ی هااشک  خواستیرا 

 کردن متنفر است.   هیکرد که از گر  یادآوریمزاحمش سقوط کنند. به خود 

اگر    یهنوز دفن نشده داخل اتاقش بود، حت   زایاگر ل  یادامه داشت، حت  یزندگ
کشف کرده بود   یبه تازگ  نکهیبا ا  یو حت  سوختیم  کیاز عشق ن  ایقلب سوف

 ننگ است. یاشب لکه یایدن  یکه برا

بلند شد.    ی. سرش ناگهانختیدر لحظات تأسفش را به هم ر  یشدن ناگهان  باز 
. وارد شد و در را کامال  خوب  یول  خته؛یبه هم ر  یدر چهارچوب بود، کم  کین

 پست سرش بست. 

 آشامان رفت.سمت لرد خونبه  ایزودتر از سوف گانیا

 سرورم.  -

 سرش را تکان داد و اعالم کرد.  کین

 . میحرف بزن دیبا -

 نگاه کرد و ادامه داد:  ایبه سوف گانیا از 

 . میشون حرف بزندرباره  دیهم هستن که با یادیز  یزایچ -



به تپش افتاده   کی ن  دنیاز د   ای. قلب سوفوستندی پ  ایبه سوف  گانیهمراه ا  سپس
 کین  اقشیبود. نگاه پراشت  طور نیهم  ایسوف  یبرا  شهیآشام همخون  نیبود. ا

گرفت.    یجا  ایکنار سوف  گان یکرد. ا  بی تعق  شیروبهرا تا نشستن، آن هم رو
 نشسته بودند.  ز یدو طرف م قا  یدق

 ی رنگیآب  راهنیرا با پ  اشیآلود قبلآشفته بود. هرچند لباس خون  کین  ظاهر 
آست بود.  موها  شیهانیعوض کرده  و  بوند  شده  زده  باال  هم   شینامرتب 

 باشد.  دهیدست کش  انشانیصدها بار م ییوار پخش بودند. گوشلخته

را گرم کرد. سپس    ایکه قلب سوف  یزد. لبخند  یرنگلبخند کم  ایبه سوف   کین
 داد و گفت: گانیرا به ا اشینگاه جد

 !ادهیبد ز یخبرا -

 را خاراند و گفت: اشیشانیپ گانیا

 .میکه به من ربط داره شروع کن  یپس با اون -

 راست سر اصل مطلب رفت.   کیسرش را مختصر تکان داد و  کین

 .کنهیسوم کار نم طبقه یجادو  -

آن  ز یانگشگفت  گان ی ا  واکنش ماند.  ساکت  ابتدا  طوالنبود.  سوف  یقدر    ا یکه 
واکنش  از صورتش  تا  را چرخاند  به حد مرگ    یسرش  بخواند؛ چون خودش 
جادو  نداشت  امکان  بود.  ا  گانیا  یتعجب کرده  نکند. صورت   چیه  گانیکار 

 نداشت. سپس منفجر شد.  یحالت

 ؟ یچ -



 یقدر که موهاپرت شد. آن  رون یبه ب  گانیاز درون خود ا  ،ی از انرژ  ی انفجار
 دیشا  ای  کیاتاق را ترکاند. اتاق ن  یناگهان  یایراست شدند. موج انرژ   ایتن سوف

 . دیسوم کامال  لرز هم کل طبقه

اوضاع آرام شد و    ی مبل شد. وقت   یمجبور به چنگ زدن به دسته  یحت  ایسوف
اش را  هکرد وقت کرد که بدن کپ  ایشدند، سوف  حرکتیدوباره کامال  ب  لیوسا
فاصله دهد. موها  یکم برق گرفتگ  شیاز مبل  بودند، مثل  .  یدر هوا پخش 
 سرش برگداند.  یها را دوباره روکرد آن  یسع

ها و هم تکان نخورده بود، نه خودش و نه لباس  نچیا  کی   یحت  گانیا  خود 
هم ظاهرش نسبتا  خوب بود. فقط موج    کیمثل قبل بود. ن  قا  ی. دقشیموها
 شوند.  تر ختهیبه هم ر  یکم  شیبود تا موها باعث شده یانرژ

ا  دید   یوقت  ایسوف تنها رو   نیکه  ا  یانفجار  از خودش   ر یتاث  قدر نیاو  گذاشته 
گرفته بود   یرا جد  اشیجادوگر   یهادرس  شتر یب  یشد. اگر فقط کم  دیناام
 . دید ینم گونهنیاو را ا کین

 :دیپرس ایاز سوف یبه آرام کین

 ؟یخوب -

مو را پشت گوشش راند و   یازده ترهخجالت  ایموشکافانه بود. سوف  نگاهش
 در جواب گفت.  یاخفه یآره 

 گفت:  گانیسرش را تکان داد و بعد به ا کین

 چقدر افتضاحه. یدونیبود. پس خودت هم م  یتعجب خوب -



 گفت:  یو نگران یقرار یبه جلو خم شد و با ب گانیا

 کنه؟یکار نم  یدیبگو. چطور فهم اتیبا جزئ -

در اشاره  رون یب یداد. با دستش به در و در اصل به راهرو کهیبه عقب ت کین
 حرص گفت: یکرد و با کم

 کار نکرد.   انتهایب یراهرو  یول دونم؛یهزارتو نم یدرباره -

 را انداخت و با فک سفت شده گفت: دستش

  یادهیا  چیده و خودش هم هاتاقم نگه داشتم ازش رد ش  ی که تو  یانسان  -
 . ینداره چطور

را در خود نگه    اشیزده بود؛ اما خوشبختانه انرژ شگفت  شتر یب  بار نیا  گانیا
 تکرار کرد:  یآشکار ی داشت. با ناباور

 من گذشته؟  یانتهایب یانسان از راهرو  هی -

 بود. شیتمسخر در صدا یدرهم سرش را تکان داد. کم یهابا اخم کین

 تونه ینم  یکه خون من رو دارن کس  ییآشاما که جز خون  ییراهرو  آره همون  -
 ازش عبور کنه.

در خطر بود،    کین  تی امن  نکهیافتضاح هست. اول ا  نیکه ا  دانستیم  ایسوف
  کیکار نکرده بود، آن هم در برابر    کای آمر  ی ساحره  نیتریقو  یو دوم جادو 
 :دیپرس حواسیروشن شد. ب ایدر ذهن سوف  یانسان. چراغ

 ل؟ یدن -



شدند؛ اما   ز یت  لیاسم دن  دنیاز شن  گانیا  یهاسرش را تکان داد. گوش  کین
 دهد.  کیبه دست ن یسوءظن خواستینشان نداد. نم ی اصال  واکنش

 :دی با عجله پرس ایسوف

 فرار کرد؟  یعن یاالن کجاست؟  -

 جواب داد:  کین

 نه. مشغول اون بودم االن.  -

 را مخاطب قرار داد:  گانیا بعد

 چش شده؟ رتینظیب  یحاال بگو جادو  -

به  که کل لس یزیداشت. چ  ینگران  یبرا   یگرید   ز یفعال  چ  گانیا را  آنجلس 
کار نکردن    شناخت،یم  گانیبود که ا  یلیهمان دن  ل،یدنبالش گشته بود. اگر دن

 بود. یعیطلسمش طب

 کند گفت:  ینقش باز  یعیکامال  طب  کرد یم یسع کهیرحالو د  متفکرانه

  رشکل یتغ  نه؟یفقط انسانه؟ دورگه؟ جادوگر؟ اوم گرگ  یعنیاون انسان...    -
 دهنده...  

 :دیحرفش پر انیم کین

نظر . نه! کامال  انسان بهیشب رو نام ببر  ی ایکل موجودات دن  ستیالزم ن  -
 . کنمیازش حس نم ییبو چی. حدٔاقل من هرسهیم



را در دهانش جمع کرد.    نش ییرا راحت کرد. لب پا   گانیا  الیخ  ی حرف کم  نیا
 .کرد یبود که فکرش را هم نم  افتهی ییرا جا لیدن

 .نمشیبب دی پس. با میخب بر -

 و گفت: ستاد یا کین

 . میبر یاوک -

 :دیمحتاطانه پرس کیهم بلند شد. ن ایسوف

 بهتر باشه. یبمون مکنیفکر م  ؟یای ب یخوایم یسوف -

م   ایسوف ا  خواستیدلش  اما  ن  نیبرود؛  ا  شتر یب  کیسٔوال  که  ماندیم  نیبه 
به   یجانیلبخند ب  یلیمیحضور داشته باشد. پس ساحره با ب  ا ینخواهد سوف
 لبش نشاند.

 اتاقمم. یباشه. من... تو -

 بود. ایدارتر از لبخند سوفدر جواب زد. جان یلبخند کین

 اگه کارمون تا قبل از طلوع تموم بشه.  -

سمت   به  کیو زودتر از ن  ستاد یمکالمه نبود ا  نیکه اصال  حواسش به ا  گانیا
 در رفت.

زود خودش را به جادوگر رساند. موقع راه    یدنبالش کرد؛ ول  رتر ید   یکم  کین
قد تفاوت  هم  س  یلیخ  شانیرفتن کنار  وجود  با  جادوگر  بود.   ی مایملموس 

 .دیرسیم کیزور به گوش نخوبش، به



 : دیپرس کیدر سوم از سمت راست متوقف شدند. ن یجلو

 ؟ یاول طلسمات رو چک کن مییجانیحاال که ا یخواینم -

 مختصر گفت:  گانیا

 نه. -

به کار افتادند؛   اشیآشام خون  یها. تمام حسامدیجواب خوشش ن  نیاز ا  کین
 را انتخاب کرد. نیرزمی ز تال،یجی د  صفحه  یاز رو  حرفیاما ب

زودتر    گان یدر آن بود باز شد. ا  لیکه دن  یبه اتاق   میدر را گشودند مستق  یوقت
ظاهرش    یباعث شد تا رنگش بپرد؛ اما به خوب  ل یدن  دنیوارد شد و د  کیاز ن

 را حفظ کرد و جلو رفت. 

ب  لیدن بود. موها  یبه صندل  ی حالیبا  ا ییبایز  یبسته شده    ادیبه    گانیکه 
بودند. سرش   ختهی صورتش ر  یآشفته درهم گره خورده بودند و رو  آورد یم
کامال  سالم در تنش    راهنشی. هرچند پدیباریاز تنش م  یبود و خستگ   نییپا

 کائنات را شکر کرد.   گانیبود و ا

ا  طور همان  کین  د،یچرخیم  یدور صندل  یپوست  ر یز  ینگران  یبا کم  گانیکه 
  گان یکج شده و چشمان موشکاف ا  یموضعش را کنار در حفظ کرده بود. با سر

 .شناسدیزن را م آمدینظر مبه گانیبود. ا بیعج یزی. چ کرد یم یرا بررس

بار چرخ  بعد ا  گانیا  دن،یاز چند  لباس   یلیخ  یها نی. آستستاد یباألخره  بلند 
. لباس قرمز  دیباال کش  دندیرسیانگشتانش م  یک یتا نزد قرمز رنگش را که    ینخ

آن   س  یبرا   یهفتش، کم  یقهیبا  شلوار  آن  با  اما  بود؛    اه یتن ساحره گشاد 



. به طور  زدندیهم برق م  اهشیس  یورن  یهامچ شده بود و کفش  یخوببه
 ظاهر خوب داشت. یاد یبا وجود الغر بودنش، ز یکل

 گذاشت.  لیدن  یشانه  یراستش را باال برد و رو دست

دن  نیا  از  ا  یتکان  هوشیب  مهین  لِ یتماس  به   ییبا صدا  گان یخورد.  شدت    که 
 بود گفت: ز یآمسرزنش

 ؟ یکرد   کارشیچ -

 داد.  هیتک وار یبه د  کین

 . کردمیم ییداشتم ازش بازجو  -

 :دیزن بردارد غر یدستش را از رو نکهیباره بدون ا کیبه  گانیا

 . یبزن یجد بیممکن بود بهش آس -

و متقابال     ستاد ی. صاف اامدیخوشش ن  گان یبلند و لحن ا  یصدا  نیاصال  از ا  کین
 :دیغر

 من!  نیقوان قصر من، -

چ  گانیا بودِن  سالم  از  م  یزیکه  را    خواستیکه  دستش  بود  شده  مطمئن 
برگشت. لبخند نزد؛ چون که دوباره باز پس گرفته بود    یبرداشت. با خونسرد 

 .شد یم شتر یاکنون داشت ب که هم  یاحمق نبود و شک کین

  بیاز دست دادن کنترلم؛ اما اگر آس  یبرا   خوامی! معذرت مهیانسان عاد   هی  -
 سٔوال بپرسم.   یسر هیکه خودم هم ازش   شدیسخت م یزده بود  یجد



 اش را باال انداخت؛ هرچند قانع نشده بود. شانه  کین

 ن یکار بودم. باور کن خشونت اول  نیمشغول ا  هیاد ی. من مدت زدهیجواب نم  -
 راه کارم نبود. 

 قفل کرد.  نهیس یرا رو ش یهادستش  گانیا

 من امتحان کنم سرورم. یبزار  دیپس شا -

 اشاره کرد و گفت: لیبا دست به دن کین

 . فقط زنده بمونه. ش مال خودتههمه -

 کرد.   یمیمال خنده گانیا

 .ستمیاصال  اهل خشونت ن -

خوب کنار   یلیخ  کیدور ن  یهادر گذشته  یبود. زمان  یاهی کامال  کنا  اشجمله
 بلند به   یهابسنده کرد و با قدم  یشخندیبه ن  کیخوش گذرانده بود. ن  گانیا

آن را موقع    کیصل ندورتر رها شده بود. در ا  ی فلز  یرفت. صندل  یسمت صندل
 پرت کرده بود. ییبازجو

و کارش    گانیا  یرو  یکه به خوب  یاهی. در زاودیکوب  نیزم  یرا برداشت و رو   آن
 پا انداخت. یتسلط داشته باشد. سپس نشست و پا رو

 ش یهاکرده بود، انگشت  افتیاخطارش را در  کیاز رفتار ن  یکه به خوب  گانیا
سمت   خواند. آرام در حد زمزمه بود. سپس آن را به   یرا شکست و سپس ورد 

 کرد.   تیهدا لیدن



شد.    ل یوارد بدن دن  ی زرد رنگ درآمده بود به آرام  یکه به شکل غبار  طلسمش
 برگرداند.  انشیرا به شر یاریکرد و هوش  دایرا پ اش یعصب ستمیس

بود.   ار یمال  رفته و هوشکا  اشیجیسرش را بلند کرد. چند بار پلک زد. گ  زن
به خودش داد و درد در تمام بدنش    ی. تکاندیچرخ  کیبه ن  گانینگاهش از ا

 .دیپر  رونیب شیهالب انیاز م یا. ناله دیچیپ

 :دیپرس یمحکم یدوباره نگران شد؛ اما آن را عقب نگه داشت و با صدا   گانیا

 ه؟یاسمت چ -

که از درد    یباال آورد و با صورت  یداشت. سرش را کم  یدیدرد شد  لیدن  شکم
 :دیجمع شده و کنار چشمش کبود شده بود نال

 ؟یهست  یک  گهیتو د  -

 چند قدم به راست برداشت.  گانیا

 به تو.  میگرد ی. برمکننیصدام م  گانیا -

سمت    اش را بهبرگشت. انگشت اشاره   لیسمت دنو به    دیاش چرخ پاشنه  یرو
 گرفت.   لیدن

 ه؟یاسمت چ -

نشسته    یکه با خونسرد  کیسمت نرا به    رش یبا ضعف و خشم نگاه پرت  لیدن
.  کرد ی! تمام بدنش درد میبود پرتاب کرد. بعد گردنش را با درد چرخاند. لعنت

 جوان بود. ی اد ینگاه کرد. ز دشیگر جدبه شکنجه



 . لیدن -

 اضافه کرد:  یبا خستگ بعد

 د؟یکنیرو به اون لردتون گفتم. چرا ولم نم دونستمیم یهر چ نیبب -

 : دیکش  غیتقال کرد و ج یصندل یرو

 برم. دیبذار -

 لیدن  یروبرداشت و روبه  یگریتکان داد. قدم د   یمنف  سرش را به نشانه  گانیا
دست و  شد  خم  شد.  رو  شیهامتوقف  با   یصندل  یهادسته  یرا  گذاشت. 

 آرامش گفت:

 خرج بدم.خشونت به   خوامیباور کن نم -

 چشمانش را بست. یبا خستگ لیدن

 ازم آخه؟ نیخوایم یچ -

 به سٔوالش نداد. یجواب گانیا

 کنم.  تیبررس خوامیفقط م -

با لمس   لیدن  یهارا نوازش کرد. چشم  لیدن  یگونه  یپشت دست به نرم  با
 به چشمان باز او لبخند زد. گانیاو باز شدند. ا

 باشه؟ بعد کارمون تمومه. -



فشرده   دید یدرمانده م  قدر ن یاو را ا  نکهیاز ا  گانیسرش را تکان داد. قلب ا  لیدن
. دو دستش را دو طرف  شدیخبردار م   دیهنوز نبا  کینبود. ن  ی اشد؛ اما چاره

گذاشت. چشم بست و اجازه داد روحش به دنبال روح گمشده   لیصورت دن
 .بگردد. گشت، گشت، گشت... 

ناله کرد. درد ف  لیدن .  کرد یبود که درد م  یگرید   یز ینبود. چ  یک یزیبا درد 
 ... . دیو باز نال دیدوباره نال

چ  کیبه    گانیا  سپس اصل،  در  برداشت.  را  دستانش  ب  یزیباره  را    رونیاو 
ساطع    رونیبه ب  لیاز دن   یاز انرژ  یمیانداخت. پرتش کرد. به دنبالش، موج عظ

 .گانیاز موج تعجب ا دتر یشد، شد

ح  گانیا نم  یقدم   رتیبا  هم  خودش  برداشت.  عقب  موج    نیا  دانستیبه 
 از... . ایاز خودش است  یانرژ

 کار کدومتون بود؟   -

 ن یاو هم با ا  یبه قدرتمند  یآشامخون  ی. حتدیپرسیم  رتیبود که با ح  کین
کل    شکیببود که    یقدر قو. نگاهش را دور اتاق چرخاند. آندیموج از جا پر

 کیسمت نتا اوضاع را درست کند. به    دیجنب  گان یقصر خون به لرزه افتاد. ا
 .دیچرخ

 ی کنم عصبان  دایپ  یز ینتونستم چ  نکهیوبرهمه. از ادرهم  یل یمن! افکارش خ  -
 شدم. 



  ی عصب   یچنگ زد و لحنش را کم  شیموها  ان یکرد. م  شتر یرا ب  اشیچاشن  بعد
 کرد.  دیو ناام

م  - پ  نیا  ی تو  یزیچ  ه ی  کردمیفکر  ا  یول  کنم؛یم  دایزن  .  یچیه  نکه یمثل 
 مشکل از من بوده.

 گفت:  یبا اخم کم رنگ  یهم قانع شده بود و هم نه. بعد از مدت کین

 نداره.  دهیبهت گفتم حرف فا -

 متفکرانه گفت: گانیجلو رفت. ا یمحکم یهابا قدم سپس

 ؟ یکن  کار یچ  یخوایم -

بود.   امدهیاصال  خوشش ن  کین  یحالت تهاجم  نیسر راهش قرار گرفت. از ا  و
 : دیغر کین

 برو کنار ساحره! -

 تکان داد.  نیسرش را به طرف گانیا

 واسه تو...   دی. شایبزن بیبهش آس یتونینم -

ن  نتوانست را کامل کند؛ چون  ا  کی حرفش  به عقب پرت کرد.  را  به   گانیاو 
  ی داشت و رو   یمل خوبالعبه پرواز درآمد؛ اما عکس  با  یخاطر وزن کمش تقر

دورتر از آن    یلی. حاال خدیفرود آ   شیپاها  یخواند و توانست رو  ییهوا جادو
 گفت:   ز یدآمیتکان داد و تهد نیدو بود. سرش را به طرف

 نبود. یکار خوب  -



 را باال داد:  شی ابرو یتا کیزد و  شخندین کین

 ساحره. احمق فرضم نکن. شناسمیتو رو م یمن موج انرژ ؟یجد -

 .دیرفت. خم شد و در صورتش غر  لیسمت دنبه  یبلند یهابا قدم سپس

 ؟ یکار رو کرد  نیچطور ا -

 . دیکش  غیج

 شد.  دیخودش ناپد گمیبار هزارم دارم بهت م یبرا -

 گفت:  یظاهر  یسرد با خون کین

 .میانجامش بد گهیجور د   هی دیبا نکهیمثل ا -

  ده یکش  کیاز ن  یکاف  یکه به اندازه   لی گرفت. دن  را در دست  ل یچپ دن  دست
 بود با وحشت واکنش نشان داد. 

 ؟ یکنیم  کار یچ -

 اط ی. با احتندازد یراه ب  یامعرکه  خواستی هم از آن پشت جلو آمد. نم  گانیا
 گفت:

 آروم باش.  کین -

 : دیغر کین

 آروم بودن بسه. -



را   شیهاشیاش گرفت. نانگشت شصت و اشاره  ان یرا م  ل یوسط دن  انگشت
 :دیفرستاد. در صورتش غر رونیب دیعنوان تهد به

 .شکنمشیم  ای یزنیحرف م ای -

قلب  دهیبا چشمان ترس  لیدن تند  یو  به  ن  زد یقلب گنجشک م  یکه  با    کیو 
 :دیکش  غیج لیهم بودند. دن رهیخ یوانیو ح نیخشمگ ینگاه

 شد. دیخودش ناپد یراستش رو بهت گفتم. اون لعنت -

 : دیشدند. نال ر یکه عقب نگه داشته بود سراز  ییهااشک باألخره

 آخه؟  دیخوایم  یاز جونم چ -

 : دیغر کین

 . شکنمشیگفتم م  -

کرد.    ر یپلک زد و رنگ نگاهش تغ  لیکشمکش چشمانشان دن   انیناگهان م  و
آشام  خون  کی  یباال گرفت و با صدا  یاشکش بند آمد. سرش را با غرور آشکار 

 :دیغر

 .کوالسین یزنیتو به سرورت دست نم -

از    کیترس و ن  یاز رو  گانی ا  گان،یو هم ا  کیخشک شد، هم ن  شیسرجا  کین
 گفت:  کندینگاه م ردستشیبه ز ایکه گو  یبا همان نگاه لیتعجب. دن یرو

  بیبه من آس  ی. تو اجازه ندارکوالسیاالن آزادم کن و برو عقب ن  نیهم  -
 .یبزن



خم شده   لیدن  یطور که روآمدند و همان  رونیب  ضهیغر  یاز رو  کین  یهاشین
 :دیبود غر

 ؟یهست یتو چ -

و   بیبعد لبانش با صوت عج  یانداد و چشمانش را بست. لحظه  یجواب  لیدن
 باز شدند.  گر یکدیاز  ییآشنا

 . دینجات سرورتان بشتاب ی. برا خوانمیانم من شما را فرا مفرزند -

 : دیرا گشود و غر اشیچشمان خاکستر سپس

 برو عقب.  -

 کیو عقب رفت. چشمان خود ن  ستاد یاز خودش صاف ا   یااراده  چیه  یب  کین
 ل یدن  یگلو  خواستیعملش گرد شدند؛ اما بدنش فرمان مغزش را که م  نیاز ا

 .ستاد یعقب رفت و استوار ا  لی. به دستور دنکرد یرا بدرد، قبول نم

بود    ستادهیشده آن پشت اکه خشک    گان یبه ا  یاش نگاهشانه  یاز رو   لیدن
 انداخت و دستور داد.

 آزادم کن.  ایب -

  ی دستانش را تکان داد و ورد  لیبه دن  کیاطاعت کرد. نزد   یمکث  چیهیب  گانیا
. کمرش را  ستاد یملکه ا  کیبه وقار    لیلش باز شدند. دنها به دنباخواند. طناب

باال گرفته بود که برتر بودنش را به    یاش را طور صاف نگه داشته بود و چانه
  ی اهیسا  مظلومش،  ی. چهرهد نبو  لیبود، دن  لیدن  نکهیا  نی رخ بکشد؛ اما در ع

چشم با  و  بود  خود گرفته  به  م  یطانیش  ییهانحس  دختر  کرد ینگاه  آن   .



هرگز   ایرفته بود که گو  یرفته بود. طور  کردیالتماس م  ی آزاد   یکه برا   شانیرپ
 آنجا نبوده باشد. 

بود و    ستادهیموش ا  کیمثل    گانیبرداشت. ا  گانیسمت ا  به  یو قدم  دیچرخ
شده چنان خشکهم  کیها نانداخته بود. پشت آن  نییسرش را تا حد ممکن پا

  ن یتربیعج  رانشی حرکت نداشت. فقط چشمان ح  یبرا   یا بود و اراده  ستادهیا
 کیکه بود    هرچه  ایانسان    کیتا حاال    ی. از ککردندیرا نظاره م  ایاتفاق دن

مخون کنترل  را  حت  کرد؟ یآشام  اما  دهد؛  تکان  را  عضالتش  تا  زد    یزور 
شده   کلمه خشک  یواقع  یبه معن  اورد،یب  رونیرا ب  شیهاشین  توانستینم
 بود. ستادهیا

هم در تعجب    گانیا  تیهمه مظلومها داد و ذهنش از آنرا به آن  نگاهش
 چه خبر بود؟ نجایبود. ا

رد خون    شدیآن م  یمتوقف شد. دست چپش باال آمد. رو  گانیا  یجلو  لیدن
شکنجهخشک حاصل  د   کی ن  یهاشده که  را  اشارهدیبود  انگشت  را .  اش 
 . متریلیم کی یتکان نخورد، حت گانی. ا دیکش  گانیچپ ا هگون  یوار رو نوازش 

 . یرو برام انتخاب نکرد  یبدن خوب -

هشدار را در آن   یهارگه  توانستیم  گانیاما ا  تفاوت؛یسرد بود و ب  لحنش
 :دیکنان نالمنکرده بود، من  افتیجمله در نیکه از ا  یحس کند. با ترس

 سرورم... وق... وقت...   -

 .سیه -



گذاشت    گانیا  چانه  ر یاش را ز. همان انگشت اشارهدیبود که حرفش را بر  لیدن
به    یالبخند به ظاهر معصومانه  لیو ساحره مجبور شد تا سرش را باال آورد. دن

با طن ا  ،یلیس  یصدا  نی او زد و بعد  طرف کج شد. درد    کیبه    گانیصورت 
ناله  دیچی پ  گانیدر صورت ا  یطور خارج شد. چه    بانشل  انیآرام از م  یاکه 
 داشته باشد.   یچنان ضرب دست لیمثل دن یکه زن  کرد یباور م یکس

ب  گانیا برگرداند و  اول  به حالت  را  از    یاحرف و نشانه  چیهیدوباره سرش 
زم به  را  نگاهش  در صورتش ساکت  دن  نیاعتراض  در صورتش   لیدوخت. 

 :دیغر

رو به دست   ارشیاز من سلب شده تا اخت   یایاالن چه انرژ   نیهم  یدونیم  -
 احمق! رم؟یبگ

از   یگریگفت. نگاه د   زتر یآمتر؛ اما به مراتب سرزنشآرام   یرا با لحن  احمقش
  کیتا به حساب ن  دیاش چرخپاشنه  ی انداخت و بعد رو   گان ی به ا  ر یسر تحق
 برسد.

لبانش    انیاز م  ی. آخدیچی در تنش پ  یدیاول را برنداشته بود که ضعف شد  قدم
و هوا گذاشته شد    نیزم  انیخارج شد و بعد تعادلش را از دست داد. قدمش م

هوا   انیرا م  لیو دن  دیجنب  گانیطرف کج شد. ا  کیافتادن به    یو بدنش برا
 کرد.  یرا بررس  حالشیصورت ب  ی. او را سفت به خود چسباند و با نگراندیقاپ

 سرورم؟  -

  یهاله یدوباره به ت   تیمان مظلومچشم باز کرد. ه  یجیپلک زد و با گ   لیدن
 :دیخودش نال یبرگشته بود. با صدا اشیخاکستر



 مقاومت کنم.  تونمینم گهید  -

 *** 

پرماجرا  نیح  در  دن  کین  یشب  محلهطرفآن  لومتر یچند ک  ل،یو  در    ی اتر 
 پوکر بودند. یو دوستانش مشغول باز  کیر دار،وانیا  یاساکت، در خانه

دستش، آه از نهادشان برآمد. خم    دنیرا انداخت و همه با د  شیهاکارت  کیر
به همراهانش   یحرکت جمع کرد. سپس با خنده نگاه  کی ها را با  شد و ژتون

 انداخت و گفت:

 باز هم به بردن ادامه بدم؟ دیبا -

انداخت و با حرص    یچوب  ز یم  یبه درد نخورش را رو  یهاکارت  دسته  یبان
 گفت:

 و کمتر از دو ساعت هم تا سحر مونده. ستمین گهیمن که د  -

 اش را باال انداخت و گفت:شانه یالیخیبا ب کیر

 .هیاد ی دو ساعت زمان ز -

که   دیو ساندرا، فهم  یبیو ج   انیبرا  ات،یوا  ، یبه چشمان خمار بان  ی با نگاه  اما
  ی عنوان روز داشت و گاهکشش ندارند. او صدها سال بود که شب را به    گر ید 

م هم  کرد یفراموش  دن  نانشینشکه  و  هستند  او  برعکس    ایبرعکس  کامال  
 . کندیکار م  اشیزندگ



سوخته بود    یگارهایکه پر از س  درنگ یسف   ی گاریرسیبرگش را در ز  گار یس  اتیوا
 خاموش کرد و گفت:

 بزنم.  یبه اون معجون لعنت سر  هی برم  دیمن هم با -

 نیستیکر  یداریکه روز ب  یدرآورد و سرش را تکان داد. معجون  ییصدا  کیر
 هم الزمش داشت. یل یو خ  شدیآماده م

 داده بود گفت:   هیتک  پوست،اه یپسر س  ،یبیج  فینح  به شانه   کهیدرحال  ساندرا

و روزها هم   میکنیم  یباز  میست. شبا مرتب دارکنندهکسل   یلیروزا خ نیا -
 .دهیم ممونیتا سر حد مرگ تعل یبان

 باال رفته گفت:  یداد و با ابروها هیبه عقب تک کیر

 . یبکش یسخت قدر نیا دیبا ،یمثل بان  یآشاما باشمحافظ خون یاگه بخوا -

 ز یم  یاز رو  داخلش مانده بود را  یکه خون کم  یاهیس  وانیخم شد و ل  سپس
 را گرفت. انیو گوش برا ستاد یا اتیبرداشت. وا

 که کارت دارم.  میبر ایب -

را همراه او    ز یکه دردش آمده، م  کرد یو اعالم م  زد یداد م   کهیدرحال  انیبرا
 گفت:   کیخم شد. بدون نگاه به ر ز یم  لیوسا  یو رو ستاد یا یترک کرد. بان

 . کنمیم یدگیمن به امور رس  رون،ی ب یبر یاگه بخوا -

 برگرداند.  ز یم یرا رو اش یخال وانیل کیر

 قصر نکرده. یبه نموندنم تو  یکه فعال  اعتراض  کین -



خم شدند و    ز یم  یزمان رو هم  ی بیدهد، ساندرا و ج  یجواب  ی بان  نکهیاز ا  قبل
 گفتند:  جانیبا ه

 م؟ ینیقصر خون رو بب شهیم یک  -

 گفت:  شخندیو با ن دیسیآلودش را لخون یهالب کیر

رو   شنهاد یپ نیاگه ا م، یاریراه پول درب  ن یاز ا میتونیهرچند که به نظر من م  -
 .برهیسرم رو م کیبدم ن

 کرد.   شی هاحرف یچاشن یینما لبخند دندان بعد

 .وقتچیپس ه -

ن  بود  یبود، با عاد   کی. هرکس در اطراف ردیدو نوجوان بالفاصله خواب  باد 
ها را از دستان آن  کیبودند و ر  میتیدو بچه. هردو    نیفاصله داشت. مثل ا

آشام، هرچند که خون  کیآشامان گرگ صفت نجات داده بود. به عنوان  خون
باز   ها،دورگهتر از  البته نه پست  شدند،یشب شناخته م  یایموجودات پست دن

ها بود. هر ها حمله نکردن به بچهاز آن  یکیداشتند.    ییها خط قرمز   کیهم  
 .استیخون دن نیذتریها لذچند که خون بچه

ا  جهینت  در  نجات  بان  نیبا  و سپردنشان دست  د   ،یدو  انسان    یبرا  گر یچند 
 و چند نشان. ر یت کی داد،یخودش پرورش م

 رو به ساندرا گفت: یبان

 .م یکنیرو شروع م نمونیبرو بخواب! فردا هفت صبح تمر -



 غر زد: ساندرا

 دارم. اجیبه خواب هم احت ن،ی تمر من به اندازه  -

 جوابش را داد:  یدرآربا لبخند حرص یبان

 . یو پوالت رو بباز  یکن  یپوکر باز ینیبش یایمجبورت نکرده ب یکس  -

 و گفت:  ستاد یمشاجره ا نیخسته از ا کیر

 بخورم.  ییهوا هی رمیم -

  ی لحظه اتفاقرا ترک کند؛ اما همان  ز یتا م  دیبه هر سه انداخت و چرخ  ینگاه
وجوش  به جنب  جانیکردند و با ه  دنی سلول بدنش، شروع به تپبهافتاد. سلول

 . ستاد یایدوباره م   جان،یحتما  از شدت ه زد، یپرداختند. قلبش اگر م

؛ اما در ها خشک شده بود پشت به آن   شیباره سرجا  کیبه    کیر  ه،یبق  یبرا
از    یو آن ناش  کردیحس م  شیهارا در رگ  یادیز  اقیعشق و اشت  ک یاصل ر

 .خواندیبود که خالقش، او را فرام نیا

اما   زد؛یافتاد. به قلبش چنگ زد. نم  نیزم   یخم شدند و رو  شیبهت زانوها  با
 شی ها. چشمسوزد یقلبش بزند از عشق م   د یکه با  ییآنجا  کردیحس م  کیر

 . دندیاز شوق جوش

  ی سمتش حرکت کرد. حتبه    ز یبا عجله از پشت م  کیزانو زدن ر  دنیبا د   یبان
  ی شدند. بان  رهیآشام خترس به خون  یو با کم  ستادندیهم ا  یبیساندرا و ج
 زد: شیصدا یو با نگران دیبه او رس



 ک؟یر -

  و   بیشد و با لحن عج  رهیخ  یبان  یسرش را باال گرفت. به چشمان آب   کیر
 گفت:   یشاد 

مرده،    کردم یها که فکر م. بعد از سالکنمیاون من رو صدا کرد. حسش م   -
 صدام کرد. 

  ی اپلک زد و قطره  اورد،یها اصال  سر در ناز آن  یکه بان  شیهاحرف  نیدنبال ا  به
قبال    یگذاشت. بان  یاش برجا برگونه  یشد و رد قرمز   ر یخون از چشمش سراز

ندخون  کی کردن    هیهرگز گر را  م   دهیآشام  حاال  اما  شا  دید یبود؛    هاعهیکه 
آن و  هستند  راستدرست  به  رو کنندیم  هیخون گر  یها  خون،  قرمز  رد    ی. 

 ر یز  ینداشت وقت  یاده یا  یاش مانده بود. بانچشم راست و گونه  ر یها، زمژه
نادر بود؛   ده یاست. چشمش هنوز به آن پد  دهیشده، به کجا رس  دیاش ناپدچانه

 اما لب باز کرد:

 ک؟ یر یگ یم یچ -

 دیبگو  خواستیم   یو بان   فشرد یقلبش م   ی دستش را رو  یب یبا حالت عج  کیر
داشت   کیکه ر  یخوب  نزد تا آن لحظه  یاما حرف   زد؛ینم  چهیکه مطمئنا  آن ماه

 :دیشکل داد و نال کشیلبان بار یرو یلبخند محو کیخراب نشود. ر

 صدام کرد.  ،یخالقم بان -

 یی توانا  اربابش،  ایآشام و  خون  کیکه خالق    دانستیعلنا  جا خورد. م  یبان
حاضر شود؛ اما مطمئن بود    بروبرگردیب  دیآشام باصدا زدن او را دارد و خون



کرد و   یرا بررس  کی پرشعف ر  چهره  د یمرده است. با شک و ترد   کیخالق ر
 :دیمردد پرس

 مرده! یمگه نمرده بود؟ خودت گفت -

 گفت:  بیتکان داد و با همان شوق عج نیسرش را به طرف کیر

 زنده است. شی. دومیست بان خالقم زنده -

هم   یرا رو  شیهابود. متفکرانه گوشش را خاراند و لب   جیحاال بدتر گ  یبان
 دانست یچون م  د؛یفهمینم  یبود که بان  یزیچ  کیفشرد. صددرصد منظور ر

گنگ    شیدو خالق داشته باشد. هنوز مسئله برا  تواندیآشام نمخون   کیکه  
ر د ستاد یا  شیپا  یرو  کیبود که  آن طرف  اشک گونه گر ی .  قرمز  رد  اش هم 

 را داشت.  اشیخون

  یرا برجا   یشده بود و تنها باد   دیناپد  کیخانه، ر  یاهال  ِی پلک زدن بعد  در 
  یبه جا  یکردند. بان  شانیرا در هوا پر  یباز بان  یکه موها  یگذاشته بود. باد 

 داشت.  کیمنظور ر  افتنیدر  یبود و ذهنش هنوز سع رهیخ کیر یخال

 : دیکش  غی اتاق با شوک ج یاز آن گوشه  ساندرا

 !کنن؟یم هیآشاما خون گرخون -

 *** 

بدون    گانی. استاد ی درهم در اتاق را باز کرد و خودش کنار ا  ی هابا اخم  کین
از چهارچوب    کرد،یدستانش حمل م   یرا رو   لیطور که دنبه لرد، همان  ینگاه

دن و  قدم جلو رفت  داخل شد. چند  رو   ل یدر گذشت و  تخت گذاشت.   یرا 



نگاهش   ترام،توأم با اح  یبا نگران  گانیرفت. ا  نییپا  ل یوزن دن  ر یتشک تخت ز
در آن    ییجا  گانیبود و اربـاب ا  دهیچرخاند. رنگ زن پر  لیصورت دن  یرو  را

 داخل قرار داشت.

 

با  یصدا صاف  تا  شد  باعث  سرش  پشت  در  شدن  سمت   ستدیبسته  به  و 
 توانستینم  گانیو ا  خواستیامشب جواب م  کیآشام برگردد. مطمئنا  نخون

 . برخورد کرد  گر یکدیپاسخگو باشد. نگاه سرسخت هر دو به  

داشت    یگری قدر مسائل مهم د آن  یجا گذاشته بود؛ ول  نیرزمیکتش را در ز  کین
 یشانیکه پ  ییهاجا کنار در ماند و با اخم. هماندیایکه نبود کتش به چشم ن

 بلندش را خط انداخته بود، طلبکارانه گفت:

 خب؟ -

اتاق احتماال    یوجور کند. در بستهتا افکارش را جمع  دیکش  یقینفس عم  گانیا
ن بود که  آن  از  م  کینشان  جواب  اخواهدیحتما   باالخره   که یدرحال  گان ی. 

 بود لب باز کرد:  کین نیو خشمگ ینگاه آب یرهیخ

 ندارم که بگم. یزیچ -

و    شیصدا ن  نواختکیخونسرد  نشانه   کی بود.  را   شیهاش ین  دیتهد  یبه 
داد.   هیبه تاج تخت تک  اشیزد و با حفظ خونسرد   یشخندی ن  گانیا  نشان داد.

 گفت:  نهیسبهدست

 رو بذار کنار! شاتین -



 خدا! کی ییبایلرد و به ز  کیبه اقتدار  رهبر،  کیجلو آمد، به صالبت  کین

داشتم؛ پس لب باز   یندارم! شب سخت  یبازبچه  یساحره، من اصال  حوصله  -
 کن.

بود.   فیو ضع  دهی پررنگ   یلیرا چک کند. زن خ  لیسرش را چرخاند تا دن  گانیا
  یرا حس کند. نگاهش را رو  اشیانرژ  یهاله  توانستیم   یبه سخت  گانیا

 را داد. کینگه داشت و جواب ن لیدن

 . ک یبهت بگم. خبر ندارم ن تونمینم -

 داد. کیرا به ن را چرخاند و دوباره توجه کاملش سرش

 بهت دروغ بگم.  تونمیپس نم م؛یرو دوست بود یدراز انیمن و تو سال -

 استفاده کرد.  حیتوض ی را برداشت و از دستانش برا اشهیتک

 بزنم.  یست. در اصل من اجازه ندارم حرفساده هیقض -

 و کالفه گفت: دیکش  شیبلند مو یتارها انیم یچنگ کین

مهمه و تو چرا ازش    کلیما  ی چرا برا  گان؟یا  هیزن ک  نی! ا ی حرف بزن  دیبا  -
 ؟ یترس یم

 ادامه داد:  یماند. بعد از مکث  ل یدن یرو نگاهش

رو تا امشب   یو قدرت  یانرژ  چیه  ب،یعج  یبو  چیه  ب،یعج   ز یچ  چیمن ه  -
 کامال  کنترل بدنم رو ازم گرفت.  ن،یرزمی ز یتو یول کردم؛یازش حس نم

 :دیشده، غر دیکل  یهادندان  انیخشم و از م با



 جز ملکه قادر به انجامش...   کسچیکه ه  یکار  -

ماس  کلمات دهانش  ندندیدر  رو برهنه  یهاشی.  از  داخل    یاش  به  بهت 
برگرداند.   ل یدن  ی داد. سپس دوباره رو  گانیبه ا  لیبرگشتند. نگاه ماتش را از دن

 امکان نداشت!

 گفت:   کیبهت ن انیانداخت و م نیی سرش را پا گانیا

 !یدیخب من که نگفتم. خودت فهم -

بود.    ی واقعا  عال  کیزده در صورت نبهت  ی سرش را باال اورد. آن چهره  سپس
. ادامه  کرد یخاطره را تا ابد حفظ م  نی ا  دیاش رسبه خانه ی وقت  شکیب  گانیا

 داد: 

نوبت   بار نی. ایملکه خبر دار  یکه از سفرها  دونمیاون توئه! م   روح ملکه   -
 .میرو دست کم گرفت  زبانیمتأسفانه بدن م ی تو بود؛ ول ی قلمرو

را در دست گرفت و با    اشزدهخینشست. دستان    لیو کنار دن  دیچرخ  سپس
 لب باز کرد:  یو تأسف آشکار یناراحت

 عجله داشت.  دنتید  ینداد. در اصل برا  یاد یمن مقصرم. ملکه بهم وقت ز -

به مغزش هجوم آوردند.   یادیاعتراف فشرده شد. خاطرات ز نیاز ا کین قلب
 عجله داشت. دنشید  یبرا  ک،یهلِن ن ز،یعز  یملکه... هه! ملکه

 ادامه داد: رحمانهیب گانیا

 دردسر انداختم.   یاحمق، ملکه رو تو اما من    دم؛یسنجیتمام جوانب رو م   دیبا  -



  ک ی از آنکه ن  شتر یب  ش، یهاشدت سرزنشگر بود و مخاطب حرفبه  شیصدا  لحن
شب، هزاران    یایفکر کرد البته که خودش است. در دن   کیباشد، خودش بود. ن 

  کل، یما  گان،ی. ادنشیپرستیعاشقش بوده و م  دادند،یهلن جان م  ینفر برا
 ! کیو... ن کی... رنیستیکر  ک،یخالق ن

  ی را گوش دهد. با استفاده از سرعتش، در کسر  گانیتا خزعبالت ا  ستاد ینا  کین
زد. مبل   رنگاهیبه مبل س  یاز اتاق بود. سر راهش لگد محکم  رون یب  هیاز ثان
  ی میبرخورد کرد. حجم عظ  کین  یهوا به پرواز درآمد و محکم به کتابخانه  یرو

در    ی بد و ناهنجار  یا سه کامال  شکست. صدقف  ک یو    ختندیها فروراز کتاب
 بیرا به ج  یاد یآن کتابخانه و دکورش، پول ز  یبرا کیانداخت. ن  نیاتاق طن

اما هنوز   کرد؛یاز آن لگد درد م  شیبود؛ اما آرام نشد. پا   ختهیدکوراتورها ر
 خشمش فرو ننشسته بود.

  وانیح  کیمثل    کی شد. ن  ر یبعد خرد و خاکش  یاهیبود که ثان  ز یم  ،یبعد  هدف
حس کند. آن لحظه آماده    انشیجوشش خشم را در شر  توانستی. مدیغریم

. سپس دیاش اتاق را کاودم دستش نبود. نگاه کالفه  یزیچ  یبود تا بشکند؛ ول
را با    خشمشسرش برده بود تا    یدارش رفت. آن را باالچرخ  یسمت صندلبه

 گفت:  ییصداکه    زد یبر رون یآن ب

 . ید یواکنش نشون م یدار  یلیخ -

 :دیرا بست و غر شیهاچشم کین

 . کیتو رو ندارم ر یاصال  حوصله -



جلو گذاشت   یکه با استفاده از آواتار کالغش از پنجره داخل شده بود، قدم  کیر
 گفت:  حیو با تفر

 نه، ملکه من رو صدا زده. ای یداشته باش -

سمت  طور آشفته به پرت کرد و همان  نیزم  ی رو  یحوصلگیرا با ب  یصندل  کین
موهادیچرخ  کیر روبه  شی.  نامرتب  بودند.   اشیشانیپ  یشدت  پراکنده 
.  کرد ینگاه م کیچروک شده بود و با چشمان به خون نشسته به ر راهنشیپ
 :دیکرد و غر  انیرا عر شیهاشین

 !رون یگم شو از قصر من ب  -

خودش گرف   کیر به  فکرکردن  ثان ژست  چند  از  بعد  باال شانه  هیت.  را  اش 
 انداخت و گفت:

 نه. -

احمق، خودش   کینبود. حاال که ر  یکس  یخون به پا کند؛ ول خواستیم کین
 .رفتیپذیبا افتخار آن را م ک یبهانه شده بود، ن

  ی هاعمال  شکستن مهره  کیبود. ر  دهیکوب  وار یاو را به د   کیبفهمد، ن   نکهیاز ا  قبل
پا حس کرد.  را  بود.   وار ید   یکمرش  بسته  را  چشمانش  درد  با  و  افتاده 

 بعد کمرش سالم بود.  یاهیبه گردنش داد و ثان یتکان ده،یطور خوابهمان

 

اما   د؛یرا کوب  کیاو بود که ن  بار نیو ا  ستاد یا  شیپا  یرو  یآشام سرعت خون  با
ب آس  کین  شتر یقدرت  تا  شد  ا  ندینب  یچندان  بیباعث  از  قبل  به   نکهیو 



و  یاکتابخانه قبل  از  رو  رانی که  برخورد کند،  . سرش  ستاد یا  شی پاها  ی بود 
  باال گرفت،   اسرش ر  ی وقت  یصورتش را پوشانده بود؛ ول  شیبود و موها  نییپا
 .دیآ یدوئل جلو م کی یواقعا  برا  ک یکه ن  دیفهم کیر

 یهم برا  کیو ر  گشتیبرم  شیسال پ  ی آن به صد و اند  ینهیکه ک  یدوئل
 حساب کامال  آمده بود.  هیتسو

را به مبارزه   گر یکدی  ان،یعر  یهاشیطرف اتاق، با ن  کیآشام، هرکدام از  خون  دو 
باالتر از آن دو    ییور شدند، صداسمت هم حملههر دو به  ی. وقتدندیطلبیم
 :دیکش  اد یفر

 ! هیکاف  -

فرملکه  یآشنا  یمتوقف شدند. صدا  گر یکدی   ینچیا  کی  هردو   ادکشانیشان 
 ادامه داد: 

 بسه!  -

. دندیسمت ملکه چرخرا غالف کرده و هماهنگ به  شانیهاشیآشام نخون دو
که متعلق به    یرا به دست گرفته بود. صورت  لیروح ملکه دوباره کنترل بدن دن

. تمام دیدر آن د   شدیقدرت را م  یول  زد؛یم  یدیبود، همچنان به سف  لیدن
. دوباره با وقار  د در بر گرفته بو  یاهیس  ی هیاش را ساچهره  ی و پاک  تیمظلوم

با    یگر یبا عشق توأم با احترام و د   یکی آشام  بود. دو خون  ستادهیملکه ا  کی
 . کردندیتمسخر نگاهش م 

 دستور داد:  گانیآن دو چرخاند و به ا انینگاهش را م ملکه



ب  یبازارفته آش  نیا  - فوربز هم  برادران    ن یایرو که درست کردن مرتب کن. 
 داخل اتاق. 

اتاق برگشت. ن  دیصندلش چرخ  ی پاشنه  یرو  سپس  کیو ر  کیو به داخل 
شان را دنبال  ملکه  ، یو مکث  یچ یانداختند؛ اما بدون سرپ  گر یکد یبه    یظینگاه پرغ
 کردند. 

ا گانیا برادر خشمگ  ستادیکنار  دو  رو   نی تا  را    یرد شوند. سپس چشمانش 
خواند و دست راستش را در   یبود گذراند. ورد   کیکه قبال  دفتر کار ن  یگند

خودشان    یهوا بلند شدند و شروع به برگشتن سرجا  یرو  لی هوا تکان داد. وسا
ه نگاه کن یخراب لمیبود که ف نیکردند. مثل ا  !ی را سروت 

تر از قبلش بود؛ دفتر مرتب  قهیدق  کیو در عرض    دیکشطول ن  اد یز  یکار  ز یتم
چرم   یسمت مبل رفت. روبه یبلند یها به داخل برنگشت و با قدم گانیاما ا
  یظاهر کرد. تا وقت  یدنینوش  کیخودش    یبرا  یآن فرود آمد و با بشکن  اهیس

جلسهآشامخون به  رسها  د   گان ی ا  کردند،یم  ی دگیشان  از    اشتوقت  تا 
 لذت ببرد.  اشی دنینوش

 *** 

 د؟ یدار  لیم  یصبحانه چ -

شن  هلن ح  ن یا  دنیبا  از  نگاه  سرش،  پشت  از  و   اطیصدا  خون گرفت  قصر 
زندیچرخ ا  ی.  قدم   ستادهیمؤدبانه  بود.  جواب  منتظر  و    یو  جلو گذاشت 

 : دیمتفکرانه پرس



 ؟ یباش ی و شما ک -

 پاسخ داد:  یآرامخم کرد و به یسرش را کم زن

 .کیمباشر و دست راست لرد ن ا؛یوفس -

  ه یتک  ز یجلو رفت و به م  کرد،یم  یرا بررس  ایسوف  ی طور که سرتاپاهمان  هلن
 گفت:  یآشکار  ر یداد. با تحق

 واورالنزه؟یانسان دست راست لرد ن هی -

را   شیهالب  ک،ین  هیخط انداخت؛ اما به توص  ایسوف  یشانی پ  یرو   یظیغل  اخم
 ادامه داد:  یتفاوتینگفت. هلن با همان لحن و با ب یزیهم فشرد و چ  یرو

  ار یب  یزیچ  هی.  انیجامعه چ  یغذاها  دونمیوقته نم  یلی. خ کنهینم  یفرق  -
 بدن رو سر پا نگه داره. نیکه ا

با    کیشده بود. هلن سرش را تکان داد. ن  بیغ  ی گفت و با پاق  یچشم  ایسوف
 د؟یپلکیجادوگرها م

  ش یداد. پ  اطیبرگشت و نگاهش را به ح  کیدفتر ن  یسمت پنجرهبه  دوباره
ا اعتراف کرد که  ز  نیخودش  منهتن  در  خودش  قصر  از  است.   باتر یقصر، 

فلک کش  یهادرخت به  زم  یاده یسر  و کل  بودند  پر کرده  را    ن یمحوطه 
فرشته در    کی  یبا مجسمه  یرینظیو ب  کیکالس  ینمافرش شده بود. آبسنگ

درخشش    نیکه البته سنگ مرمرش، در ا  دیدرخشیم  یوسط آن، مثل الماس
 نبود. علتیب



. رونیگرفته تا ب  هایجا را پر کرده بودند، از ورودهمه  پوشفرمیونی  یهانگهبان
پوشانده بودند؛   یسی انگل  یبا سبک معمار   ییوارهایمجلل را د   اطیدورتادور ح

  قا  یبودند. دق  یرنگ ساختمان، طوسو برنده، هم  ز یت  یهاکوتاه اما نرده  یهاقد
  یها بزرگ با در   یدروازه  کی.  داشتقرار    ی اصل  یساختمان، ورود  یرودر روبه
که عقب    داد یهشدار م  یبلند و وحشتناک. به هر انسان  ار یبس  ، یتماما  فلز 

 . ستدیبا

د   یصدا ا  یگریپاق  اما هلن  از مدت  ایسوف  ی. صدادینچرخ  بار ن یآمد؛    ی بعد 
 شد.  دهیشن

 نوش جان. -

. هلن بدون  زیبا م  یو بعد هم برخورد فلز   دیرا شن  شیهاقدم  یصدا  سپس
 برگشتن گفت:

 . یبر یتونیم -

  ا یاز نبود سوف  یاطاعت کرد و هلن باز تنها بود. وقت  لیهم با کمال م  ایسوف
از دوهزار سال بود    شتر یو نگاهش را به ظرف غذا داد. ب  د یمطمئن شد، چرخ

  یی هاآن  یشان را فراموش کرده بود، حتنخورده بود. مزه و اسم همه  ییکه غذا
 قرن. نیا بیوغربیعج یخودش بودند. چه برسد به غذاها یکه مال دوره

وقت  خوشبختانه ا  نیا  یاز  با کمک  را  ما  گان یحقه  غذاها   زد،یم  کل ی و  طعم 
را به  ینیگرفت و س  یجا کیدار نچرخ یصندل اهیچرم س یبرگشته بودند. رو

که    دانستیمدت، م  ن یغذا خوردنش در ا  یها. طبق تجربهدیطرف خود کش
 اند.پر کرده کنیها را نان تست و بقهوه است و ظرف یفنجان حاو



ها  ارش، )سالکن  یو فنجان قهوه را برداشت. با کمک قاشق نقره  دیکش  ینفس
نقره د   یبود که  فلز  از هر  را  ماداد یم  صیتشخ  یگری نحس  داخل   عی(  داغ 

. دیاز آن را نوش  یکم  اطیاز آن برخواست. با احت  یمطبوع  یفنجان را هم زد. بو 
 دلچسب بود. بیعج نش،یریطعم گس و ش

جلسه  اگر  پامشب  درست  رو   شی پ  یاد یز  یهابرنامه  رفت،یم  ش یشان 
 ک یها شامل دوباره کنار ناز آن  یکیکه    یاد یز  یلیخ  یلیخ  یهاداشت. برنامه

 توانستیشد. م  اشیصورت  یهالب  همان یم  یلبخند  ک،یبودن بود. از فکر ن
 آورد.  اد یرا از زمان باهم بودنشان به  زهایچ یلیخ

 ی . آهختیخوب خلوتش را به هم ر  یشد و تمام لحظه  دهیتقه به در کوب  چند
 گفت:  یبلند یو با صدا دیکش

 تو.  ایب -

  اش یانرژ   یهاله  ا یشخص مورد نظر و    یبو  توانستینم  یبدن انسان  نیا  در 
انسان مثل  بود که  مجبور  پس  حس کند.  دعوت کند. را  داخل  به  او  از  ها 

 شد. انینما گانیا فیبعد قامت ظر یاو لحظه دی در چرخ  یرهیدستگ

کج کرد و    یآرامهمان درگاه، سرش را به  انیلبانش بود. از م  یرو   یکج   لبخند
 گفت:  یملموس اقیبا اشت

 سرورم.  -

 ی. طورستاد یبرگرداند و ا  ز یم  یلبان هلن هم شد. فنجان را رو  همانیم  لبخند
ا ب  ستادهیراست  هر  رخ  به  را  بودنش  ملکه  آن    یانندهیبود که  با  بکشد. 



مپاشنه  یهاکفش قرمزش،  روتقتقرا    ز یبلند  و  زد  دور  نشست.   شیکنان 
 گفت:  یزیآمگذاشت و با لبخند وسوسه  ز یم یدستانش را دو طرف بدنش رو

 .گانیتو ا ایب -

  نکهیبا ا  یحت  ند،یهلن را بب  ر یگنفس  ییبایز  توانستیاز همان فاصله م  گانیا
نبود. موها اتو کش  لیدن  اهیس  یدر بدن خودش  و اطرافش رها کرده    دهیرا 

داده بود. لبان    ییبایز  شیرا به آرا  شی جا  ل، یو مظلوم دن  روح یبود. صورت ب
دن  یسرخ به  متعلق  م  لیکه  برق  عج  زدندیبودند،   د یسف  فیرد   هب  بی و 
 . آمدندیم  شیهادندان

 ی هابلندتر از جلو بود. کفش  یبه تن داشت که پشتش کم  یو براق   اهیس  لباس
از   یراض  گانیکرده بودند. ا  لیهلن را تکم  ر ینظیب  پیش، تبلندقرمز و پاشنه
قدم ا  یمنظره  م  نیجلو گذاشت.  را  را آن  د؛یپرستیزن  جانش  اگر  قدر که 

 کند.   میبخواهد، تقد

 شروع به گزارش دادن کرد.  گانیا

ما  - لرد  دق   کل یتابوت  همراهانش،  شخص  یتو  شیپ  یاقهیو    ی فرودگاه 
 . دنینشست. دارن به قصرخون انتقالشون م

 لبش را کج کرد.  یالیخیبا ب هلن

 .هیعال -

 ادامه داد:  گانیا



. من تمام مقدمات  شهیانتقالتون به بدن خودتون به محض غروب شروع م  -
 رو آماده کردم.

 خط انداخت. شیابروها انیم یظیغل اخم

 وح اون دختر... و ر  خورهیبدن به هم م  نی! چون حالم از اهیعال -

جلو رفت و قبل   یپرشتاب  یها. با قدم ستاد یا  بارهکیرا قطع کرد و به    حرفش
به   گانیشد. ا  انداز نی در اتاق طن  ی محکم  یلیبدهد، س  یفرصت  گان ی به ا  نکهیاز ا

کج بماند و بعد دوباره   یاوضوح دردش گرفت. آنقدر که صورتش چند لحظه
 !خورد؟یم  یلیبرگردد. بار چندم بود س اشیبه حالت اصل

 دندان فشرد.  یدندان رو هلن

 بدن؟ ن یا یتو کشمیم یچه زجر  یدونیم -

 : دیکش  داد 

 ؟ی درست انتخاب نکرد   زبانیم هیسرت بند بود که  یبه چ -

بود    دی کش  یقیعم  نفس خودش  بدن  در  اگر  کند.  کنترل  را  خشمش  تا 
دور شد و    گانیبدرد. چند قدم از ا  تیرا از شدت عصبان  گانیقلب ا  توانستیم

با   گانیبر بود. خوشبختانه ا. مغلوب شدن به خشمش زمانستاد یپشت به او ا
 بود. ستادهیو در سکوت کامل ا حرکتیکه از هلن داشت، ب  یشناخت

 هلن باز به حرف آمد: سپس

 چرا نمرده؟  یزن لعنت نیا یدیفهم -



 تکان داد:  نیسرش را به طرف گانیا

 من. یهنوز نه بانو -

رو  هلن غضب  چرخپاشنه  یبا  پادیاش  و    نیی.  خورد  موج  هوا  در  لباسش 
 کرد.   جاد یا  ینینشدل  یمنظره

 .یاشب جانیبشه، ا دار یب کلی ما نکهیقبل از ا خوامیم  برو و بفهم!  -

سرعت ترک کرد.    تیو اتاق را با نها  دی گفت و چرخ  یمن آرام  یبله بانو  گانیا
طور آورد. سپس همان  اد یها را به  غلبه برخشم انسان  یهاکیاز تکن  یکیهلن  

 اش برگشت.صبحانه ز یسمت مبه شمرد،یکه از ده برعکس م 

  *** 

 نشیج  بیفونش را از داخل جاسمارت  ازدهم،یهم    دیبار دهم، شا  یبرا  یبان 
انتظار تماس    دیکش  رونیب به    ی شستش را رو   ،ی ااز دست رفته  امکیپ  ا یو 

 !زیچچ یچرخاند. نه، باز هم ه  ید یا ال یصفحه

 

نشده    یداشت. دو ساعت از غروب گذشته بود و همچنان خبر  یبیعج  اضطراب
  رون یمان سر و وضع بکاناپه برخاست و با ه  یاز رو  یآن  میتصم  کیبود. در  
 شد. نگیپرواز کرد و وارد پارک با  یپله را تقرراه  ر یرفت. مس

نسبتا  مجلل.   یهانیپر بود از ماش  کرد، یم  یکه در آن زندگ  یآپارتمان  نگیپارک
س مثل    یبرا  یبان  اهیموتور  م   یوصله  کیآنجا  همانماندیناجور  طور که  . 



م  ی اسرمه  موتیر دست  در  را  س  چرخاند،یموتورش  فورد  و   رنگاهیاز کنار 
 .دیو نور درخش وصدارا باز کرد و موتور با سر  موتیرد شد. ر یدیسف یائود 

  کر یپغول  یمرد، اپاچ   کی  یرا باال برد و آن طرف موتور قرار داد. به راحت  شیپا
 . دیچیپیم شی موها انیباد م ه،ی جک درآورد و بعد از چند ثان یرا از رو

. اگر انبوه راندیم   یادیموتور خم کرده بود و با سرعت ز  ی را کامال  رو  بدنش
او را با   یهر رهگذر  حتمل ی  شدند،یبلند بلوندش، چوب رقص باد نم  یموها

به گانگسترها   قا  یو کت چرم، دق  یمشک  نی. در آن جگرفتیمردها اشتباه م
 . ماندیم

آرام نگرفته بودند. هرجور فکر کرده   شبیرا گذراند. افکارش از د   یگرید   چیپ
اشاره   کیر  یرا هضم کند. مخصوصا  وقت کیبود، نتوانست زنده بودن خالق ر

دوم بان   نیکرد که  است.  زنده  با خونسال  یخالقش  بود که  ها کار آشامها 
از    یحرف  گوششها مطمئن بود که هرگز به  سال  نیتمام ا  یو در ط   کرد یم

 با دو خالق نخورده است. یآشام وجود خون

ر  و د   کیحاال  بان  دیناپد  شبی از  بود.  تماس    یشده  با همراهش  بار  هزاران 
 نحس خاموش بودن مواجه شده بود. یگرفته؛ اما هردفعه با صدا

داشت. کار کردن    ایدن  نیدر ا  یبود که بان  یزیتنها چ  کی. رد یترسیم   کیر  یبرا
 ر یشدت دلپذها بهآشامخون  یهم، نسبت به تمام  تشیآسان و شخص  کیبا ر

 ترسش حق داشت. نیا  یبرا یبود. پس بان

 ی شد. به تمام کائنات  کیر  یخانه  یاصل  ابانیآخر را هم گذراند و وارد خ  چیپ
 سالم باشد. کیها اعتقاد داشت و نداشت، دعا کرد که رکه به آن



به خود زحمت نداده   یحت  یز شدت نگرانخانه موتور را خاموش کرد. ا  یجلو
ر را سرش کند.  تا کاله کاسکت  قدم  موتیبود  با  و  زد  را  و    یهاموتور  بلند 

 سمت در رفت. به یپرشتاب

به ناسزا باز شده بود، در گشوده    یدهان بان  ی و وقت  دیشدن در به درازا کش  باز 
  ازه یخم  یه بانب  توجهیدر چهارچوب قرار گرفت. ب  ات یآلود واخواب  کلیشد و ه

 گذاشت.  شیکه تا زبان کوچکش را به نما  دیکش  ییباالبلند 

 :دیرا برگرداند و غر شیرو یبان

ه! -  ا 

نارنج  یموها  انیم  اتیوا کش  اشیکوتاه  لحن  دیدست  با  هنوز   یو  که 
 آلود بود گفت:خواب

 ؟یسادیچرا دم در وا -

برا   سپس و به داخل برگشت.    دیچرخ  یجواب  یخودش بدون منتظر ماندن 
 تعلل دنبال کرد.  یاو را با کم یبان

 ست؟خونه کیر -

 جواب داد:  حوصلهیب اتیوا

 . ومدهیکه رفته ن  شبینه، از د  -

 : دیها باال رفت و پرساز پله یبان

 ؟ ییتنها -



به تن داشت   یاهیس   شرتیکاناپه ول شد. ت  یسرش را تکان داد و رو   اتیوا
  اش،یبا شلوار بگ  شرتش یت  نکهی. با اداد یتر نشان ماش را کوچکفربه  کلیکه ه

دار به کِل  رنگ سوراخقرمز   یهاییکرده بودند، آن دمپا  جاد یخوب ا  یهارمون
 گند زده بودند.  یهارمون

 خاطر معجون موندم.خودم هم به -

 : دیداد و نال هیرا به پشت مبل تک سرش

 کاناپه خشک شد.  نیا یتنگ شده. کمرم رو نمیدلم واسه تخت نازن -

ناله  توجهیب  یبان ب او دوباره اسمارت  یهابه  . همچنان  دیکش  رونیفونش را 
ز چند  نگه داشت و بعد ا  کی  ی. رویام ینداشت، نه تماس و نه پ  یتماس  چیه
 را دم گوشش گذاشت. لیتماس گرفته شد. موبا  کیکوتاه، با ر  هیثان

 مشترک...   -

طور  همان  اتی. واخورد یزن به هم م  یتماس را قطع کرد. حالش از صدا   عیسر
ب ظاهر  بود،  داده  لم  بررس  یبان  قرار یکه  اول  یرا  م  بار نیکرد.    د ید یبود که 

 را شانه نکرده است.  شیموها

 تو؟ یخوب ،یبان -

 لب باز کرد:  یآشکار  یداد و با نگران اتیبه وا نینگاهش را از زم یبان

 ده؟ یجوابم رو نم کیچرا ر -

 زد و با انگشت به او اشاره کرد: یشخندین اتیوا



 ها!ازت هزار سال بزرگتره ؟یستینگرانش ن یادینظرت زبه -

  ی رفت و صدا  نییوزنش پا  ر یمبل نشست. کوسن مبل ز  یرو  جوابیب  یبان
 .چاندیبلندش را دور انگشتش پ یمو یاز خود درآورد. گوشه ر یرجیج

 ؟یدیبا دوتا خالق شن یآشامخون یتا حاال درباره -

  ن ییخاراند و اطالعات ذهنش را باال و پا   د،یخاریم  یگوشش را که حساب  اتیوا
 کرد. 

 شه؟ینه، اصال  مگه م -

 داد و گفت: یخپلش تکان کلیبه ه سپس

 ؟ یخوریدرست کنم. م یچهی رمیم -

بان  یجواب جانب  شانه  افتیدر  یاز  با کشنکرد.  و  انداخت  باال  را    دن یاش 
 راه افتاد. نی زم یرو  هاییدمپا

  یآورده شده بود، بشکن  رونیب  شبید   یخاطر بازآشپزخانه که به  ز یم  طرفبه
اولشان    ی جاو مرتب، دوباره به سر   ز ی تم  هایو صندل  ز یم  بعد،  ی ازد و لحظه

 برگشته بودند. 

ب  هایاز صندل  یکی در   ش یو جادو  دیکش  رونیرا  ابتدا  درآورد.  به حرکت  را 
 سودا به پرواز درآمدند. پشت  یباز شد و بعد چند قوط  ینامرئ  یبا دست   خچالی

سرش را به دنبال   اتیقطار شدند و وا  رنگیامرغ قهوهسه عدد تخم  سرش،
 چرخاند. تابهیماه



 وارد آشپزخانه شد و گفت: یبان

 گفت.  یزیچ هی بهم  کیر شبید  -

ها داد.  مرغاش را به شکستن تخمدرآورد و توجه  ییصدا  یعالقگ یبا ب  اتیوا
آن طرف آشپزخانه بود و گاز را خاموش   یمرغ دوم نشکسته بود که بانتخم

 گفت:  تیدرهم و عصبان یهاکرد. با اخم

 مهمه.  مسئله -

 کرد:   یاناله اتیوا

 شکم من هم مهمه. -

رو  شیهاچشم  یبان و  چرخاند  در کاسه    ی جا   اتیوا  یروروبه  یصندل  یرا 
 زودتر از شرش راحت شود گفت: نکهیا  یبرا اتیگرفت. وا

 .نمیبگو بب -

 آن گذاشت.  یرا رو شیهاخم شد و آرنج  ز یم یرو یبان

 آشام دوتا خالق داشته باشه؟خون هی شهیم -

 داد و دهنش را کج کرد:  ه یعقب تک به اتیوا

 . نه، نه، نه! ی دیتر هم پرسقبل -

هم    دیشا  ات؟ یوا  ا ی  کردیاشتباه م  کی را به دندان گرفت. ر  نش ییلب پا  یبان
 داد.  اتیبود. چشمانش را به وا دهیرا به کل اشتباه فهم کیمنظور ر یبان



گفت احضار شده، اون هم   کیر  د،یرفت  ان یتو و برا  نکهیبعد از ا  شبید   ن،یبب  -
 توسط خالقش.

 گفت:   یجیو با گ دیاش کشتازه در آمده یهاشی به ر یدست اتیوا

 ن؟یدارو نا؟یدا ا؟یمگه نمرده بود؟ همون دان -

 .دیپر شی هاحدس انیم یبان

 . نایداو -

 زد. یبشکن اتیوا

 .ایشکارچ یاون حمله یتو ش،ی خودشه. حدودا  پنجاه_شصت سال پ -

 تکان داد و متفکرانه گفت: قیتصد یسرش را از رو  یبان

،یدق -  . کرد یم هیگر  شبید  کیر یول  قا 

 . دیحرفش را بر ات،یمتعجب از حرکت وا یخشک شد. بان  شیسر جا اتیوا

 ؟یه -

را به عقب   یاز او آزاد شد و بان  یاز انرژ  یدیمنفجر شد. موج شد  اتیوا  ناگهان
سر خوردند و بعد متوقف شدند.    هایکاش  یرو  یهمراه با صندل  یپرت کرد. بان
 از خود درآورد.  ییتنها توانست صدا یبود که بان ادیز یشوک به قدر

 تنها گفت:  اتیوا

 متأسفم! -



 گفت:  رتیبا ح یبان

 !ی تعجب نکرده بود  یطورنیتا حاال ا -

 :دیکج شده پرس  یو با لب دیرا جلو کش اشیصندل

 به؟یانقدر عج کیکردن ر  هیگر  -

 دستش را در هوا چرخاند و گفت: اتیوا

  ی دونیو م   کننیم  هیخون گر  ایلعنت  ن ی. استین  هیالبته که نه. موضوع گر  -
 جادوگرا ارزشمنده؟  ی برا اد یکه از چشمشون م  یچقدر خون

 وار ادامه داد:از تأسف گرفت و افسوس یژست

 بفروشم.  اهیبازار س یاش رو تودالر هرقطره هاونیلیاز م شتر یب تونستمیم -

دستش    یشیاز جا بپرد و نما  اتیکه باعث شد وا  دیکوب  ز یم  ی با مشت رو  یبان
 قلبش بگذراد. یرا رو

 گفت:   ینیخشمگ  یروس با صدا  زن

 ؟ینگرانم و تو به فکر پول کیمن واسه ر -

 کرد و سرش را متفکرانه کج کرد:   پایچل نهیس یرا رو  شیهادست اتیوا

.  اد یاز پس خودش برم  ه،یایآشام قواون خون  ؟یبان  یهست  یواقعا  نگران چ   -
 آشام درک کنم. خون هی یانسان برا  ه یعنوان تو رو به ینگران  تونمیاصال  نم

 زد. شیموها انیم یچنگ یبان



 که نگرانش باشم.  رمیگیمن نگهبانشم. پول م -

 را درآورد. یبان یرا در کاسه چرخاند و ادا شیهاچشم اتیوا

 که نگرانش باشم.  رمیگیمن نگهبانشم. پول م -

ها  مرغتا حداقل خودش تخم  ستاد یایم   کهیمثل خودش شد و درحال   سپس
 را بپزد، گفت: 

 .یعاشقش گمیمن که م -

 *** 

ن  پشت کرد.  مکث  اتاق  رو  از یدر  از  قبل  را  آرامشش  تا  با   ییارویداشت 
سمتش هجوم آوردند. با خشم . خاطرات بهابدیداخل اتاق باز  یهاآشامخون

را در دستش حس کرد. با ضعف    شیهادستش را مشت کرد. فرو رفتن ناخن
 داد و با خودش حرف زد:  هیخنک تک وار یرا به د   اشیشانیپ یبیعج

 .ننیاونا دنبال هم. آروم باش پسر. کیآروم باش ن -

ناراحت  هنوز    ی اندوه و عشق   ،یآرام نبود. اصال  آرام نبود. آتش خشم، ترس، 
 نبود. هایآسان نیهزارساله روشن شده بود و خاموش کردنش به ا

د   اشهیتک از  ب  درنگیسف  وار یرا  ماسک  و   یتفاوتیبرداشت.  نشاند  به چهره 
. دندیسمتش چرخها با ورودش قطع و نگاه به. صحبتدیکش  نییرا پا  رهیدستگ

 مغرورانه نشسته بود.  ل،یدن ایهلن   ک،ین یصندل یرو



  فیرد   کی. همه در  یندیو س  کیر  گان،ی ا  کل،ینگاه شناخت؛ ما  کیرا با    هیبق
با قدم   کی بودند. ن  ستادهیا  بیو به ترت   یاستوار   یهاسرش را باال گرفت و 

 داخل شد. 

اتا   ییصدا  چیه ادر  تا  نداشت  بست.    کین  نکهیق وجود  را پشت سرش  در 
بودند و   صدایب  کی ن  یهاسپس سکوت بود که دوباره در فضا حاکم شد. قدم

رس رد   دنیتا  اآشامخون  فی به  سپس  داشتند.  ادامه  را   ستاد یها  سرش  و 
 لحن ممکن گفت:  نیترتفاوتیخم کرد. با ب یمصلحت

 سرورم.  -

 ش یرا به نما  دشیسف  یهارا به حرکت درآورد و برق دندان  لیلبان دن  هلن،
مکث، دوباره   یبا کم  کی شد. ن  کیگذاشت. دست راستش را باال برد و منتظر ن

را در دست گرفت   لیرا به حرکت درآورد و بعد خم شد. دست گرم دن  شیپاها
  ل، یدن/هلن  یو گرما   کین  یبا لبان سردش به پشت آن زد. سرما   یاو بوسه

 بودند.  یب یضاد عجدر ت

قرار داشت.    گانیو ا   کیر  نی. بستاد یا   شیعقب رفت و دوباره سرجا  حرفیب
  ی . لبش را به لبخند پرنازکرد ینگاه م  گر ی مرد به مرد د   کیاز    اقیهلن با اشت

 کج کرد و گفت:

 . جاننیمن ا یهاهیشوال یهمه -

تنها زنان جمع    یدنی آورد. هلن و س  کیحرفش لبخند به لبان همه، جز ن  نیا
 گفتن نداشت.  یبرا  یاصال  حرف یدنیس ،ییبایبودند و در رقابت ز 



 :دیهلن متوقف شد. پرس یچشمان سردش را حرکت داد و رو کین

 د؟یداد شبیکه قولش رو د   یحاتیو توض -

 شد: تر قیهلن عم لبخند

 سر قولم هستم. -

اش همچنان خونسرد  کشت؛ اما چهره  بار کیرا    هیدر ذهنش هلن و بق  کین
  گانیداد. ا  هیاش زد و به عقب تکچانه  ر یرا ز  لیدست دن  یبود. هلن با طناز

 را مخاطب قرار داد.

 ه؟یچ لیمقاومت دن لی و دل -

 انداخت. نییسرش را پا  ،یبا شرمندگ  گانیا

 سرورم. دونمیهنوز نم -

 فظ کرد.راست بلند شده بود، لبخندش را ح یکه از شانه   هلن

 کن.  یدگیبهش رس یمن رو به بدن خودم برگردوند نکهیبعد از ا -

 محکم جواب داد:  گانیا

 من.  یچشم بانو -

 داد.   کلینگاهش را به ما هلن

 و بدن من؟  -



براقش مرتب به عقب   اهیس  یمرد اتاق بود. موها  نیترجذاب  شکیب  کلیما
ه بودند.  شده  ن  کلشیشانه  به  بزرگ  ک،ینسبت  آن دوبرابر  در  بود.  تر 

مشککت زرق  ر یگچشم  یوشلوار  و  بود  سرتاپاشده  از  .  دیباریم  شیوبرق 
 را کج کرد.  نقصشیهلن نگه داشت و لب ب  یبنفشش را رو  یچشمان طوفان

 .جاستنیا ت،یدر امن -

از دست    یدر آستانه   کیبرگشت. ن  کیو باز به نسرش را کوتاه تکان داد    هلن
بدبخت بود. هردو مسبب  با  جانیا  اشیدادن کنترل خشمش  او    د یبودند و 

 شتر؟ یب نی. درد از ابود یم دار شتنیخو

 قفل شده بود گفت: کی اخم پرابهت ن یکه رو  یبا نگاه هلن

 بده؟  حیکارمون رو توض  لیدل  واورالنز،یلرد ن  یبرا  خواد یم یک  -

 گفت:  حیبا تفر کلیما

 من.  ی بهتر از خود شما قادر باشه ملکه ی کس   کنمیفکر نم -

صدا  یاقهقهه  هلن داد.  نازخنده  یسر  چنان  دن  یاش،  که  در    لیداشت 
 بخندد. گونهنیا توانستیهم نم شیاهایرو

 . رمیدست بگ  یخودم مجلس رو تو دیخب پس، با -

 ه کرد: با لبخند اضاف بعد

 د؟ ینیشیچرا نم -



ا  یدستور   نکه یا  بدون نفرات،    گانیدهد،  تعداد  به  و  داد  تکان  را  دستش 
  ی آوررتیها به طرز حآشامظاهر شد. خون  ی رنگیاو قهوه  شکلکی  یهایصندل

 نشستند.  یبا هماهنگ

 کین  یسلطنت  یصندل  یدسته  ی درهم رو  یها اش خطبا انگشت اشاره   هلن
 .دیکشیم

 هستم. هازبانیمن هزاران ساله که دنبال م  ک،ین یدونیم -

. با گوشت و خونش تجربه کرده  دانستیخوب هم م یلی . خدانستیم کین
 بود. هلن ادامه داد: 

  کلی . من و ماستین   ح یکار، فقط تفر  نی هست که هدفم از ا  یا اما چند دهه  -
 . میدار ییهابرنامه

 را باال داد.  کشیبار یابرو  یتا کی  یسرد با خون کین

 سرورم؟ یاچه برنامه -

 بدون قطع کردن نگاهشان گفت:  هلن

 ؟ یگیچرا تو به برادرت نم ک،یر -

 شخندیکنارش نشسته بود چرخاند و ن  قا  یکه دق  کیسمت نسرش را به  کیر
 زد.

 . خفا بسه!اندهیبا من هم عق کل، یملکه و لرد ما -



نشاند.   شیابروها  انیم  یحرف اخم  نینگاهش را از ملکه نگرفته بود؛ اما ا  کین
 هلن ادامه داد: 

. چرا  می نژاد برتر  م،یکنیم  یزندگ  کمیوستیدرسته. خفا بسه. ما در قرن ب  -
 م؟یکن   یها وجودمون رو مخفاز انسان دیبا

 . دیزد و جواب را به صورتشان کوب یشخندین کین

 از وجود ما خبردار بشن.  دیشب. هرگز نبا  یو مهم جامعهخاطر قانون دوم  به  -

 کرد.   ی م یمال یخنده  هلن

ها، دهندهقصر خودت، خدمتکارها، خون  یهمه آدم که خبر دارن. نگهبانا  نیا  -
د  مثال  هزاران  و  ا  گهیوکال،  قاره  گهید   یکشورها  گه،ید   یهاالتیدر   یهاو 

 .گهید 

 پا انداخت و جواب داد:  یپا رو کین

راز ما با جونشون جبران    ی خون رو امضا کردن. افشا  یاونا عهدنامه  یهمه  -
 . شهیم

 صحبت کرد. تر یسرش را تکان داد و با لحن جد  هلن

و    الیحضور ماست. هزاران سر  یاالن آماده  یجامعه  گمیدرسته. و من م  -
عاشق    کمیوستیلطن. قرن بو چه بسا که غ  شنیما نوشته م  ی رمان که از رو

 ماست.

 کرد.  یاخندهتک  کین



جادوگرا، گرگ  - هم حضور  بعد  حت  هادهنده رشکلیتغ  ها،نهی حتما   اون    یو 
 . دی افشا کن دیخوایرو م یلعنت یهادورگه

 ادامه داد:  یشتریتمسخر ب با

 به جونمون. فتنیآدم، با چوب م ارد یلیموقت کل هشتاون -

  ی اد یوسالش، زسن  یبه حرف آمد. برا  کلیهلن جواب دهد، ما  نکهیاز ا  قبل
از   شیب  مثل او،  یااسطوره  یاافهیبا ق  یمرد  کرد یفکر م  یجوان بود. چه کس

 هزاروپانصد سال عمر داشته باشد؟

 . آدما فرق کردن.واورالنزیلرد ن نهیاشتباهت هم -

 بده پس.   حیفرقش رو توض -

ما  یحت  کین به  نداد که  ما  کلیزحمت  خوب  کلینگاه کند.  به  متوجه   یکه 
 . دیبود، خند کیاز رو بستن ن ر یشمش

  یاد یخطرناکه؛ اما تعداد ز  یکنیکه فکر م  دونمی. مخوانیاونا حضور ما رو م   -
آشاما با ما موافقن. وقتشه که همگام با تکامل، تکامل  خون  یجامعه  یاز اعضا

 .میکن  دایپ

  ه یاز بق  تر مانهیبه حرف آمد. لحنش صم  کیاز کنار ن  کیسکوت کرد. ر  سپس
 بود.

گذشته. حاال کشتن ما    میشدیکه تعداد ما کم بود و شکار م   یدوران  ک،ین  -
قرن. اونا ما رو خواهند    نیپرور اتن  یانسانا  یآسون نخواهد بود، مخصوصا  برا

 ارن؟ یبرامون م یچه ثروت یدونی. مدیپرست



دا   کین هلن  به  را  برانگاهش  دلش  جا  یلیدن  ی د.  بود،    ییکه  تو  آن  در 
 .سوختیم

 من. یبانو دیرو گرفت متونیشما که ظاهرا  تصم -

 زد. یقیلبخند عم هلن

 نه در مقابلم. ،یتو دوشادوشم باش  د،یعصر جد نیدر ا خوامیدرسته؛ اما م -

پنهان    یهیبه کنا  هلن،  یعالوهها به آشامکرد. تمام خون  یتلخ  یخندهتک   کین
 بردند. یاو پ یدر خنده

 من. یرو داشته باشم بانو تشیصالح کنمیمن فکر نم  یول -

 ادامه داد:  هیبه چشمان هلن زل زد. با همان کنا میرا باال برد و مستق سرش

که کنار هم    دیدار  اد یرو به    یخوب زمان  یلیخ  کل،یشما و لرد ما  کنمیفکر م  -
 .میگذروندیم

  ش، یدفاع از بانو  یبرا   کل ی. ماکرد ینم  ی اصال  آسان باز  کی. ن دیهلن ماس  لبخند
 بود. گوشانهیاز آن کنار به حرف آمد. لحنش محکم اما باز

 . میداشت یخوب  یو چه روزا -

کم   کین را  متمابه  یسرش  او  عج  لیسمت  چشمان  به  نگاه    ب یکرد. 
 جواب داد:   ینگش انداخت و به نرمر بنفش

 باشه.  ز یچ هیبرداشت هرکس از خوب   کنمیفکر م -



کرد. سرش را    یی. قد بلندش خودنماستادیفشار آورد و ا  شیبه پاها  سپس
 ادامه داد:  یکوتاه خم کرد و به سرد   یلیخ

بانو برگردوندن شما به بدنتون آماده  یبرا  ز یچهمه  - حال  من. خوش  یست 
ب  شمیم مراسم  تا  اگه  شما    یرایپذ  د،یهست  جانیا  نیستیلرد کر  یدار یکه 

 .میباش

 اش را تمام کرد. جمله یابدون نگاه دوباره  سپس

 . رمی. من امشب درگریخشبتون به -

رک گفت. بسته اتاق را ت  یبلند و محکم  یهاو با قدم  دیاش چرخ پاشنه  یرو
  ی دسته  یشدن مشت هلن رو  دهیبود با کوب  یشدن در پشت سرش، مساو

 .یسلطنت یصندل

کنترل کند.    یبدن انسان  نیتند شده بود. سخت بود تا خودش را در ا  نفسش
پا  اشنهیس و  باال  خشم  نفس  شدیم  نییاز  طن  شیهاو  اتاق  سکوت   ن یدر 
تر ها جرئت لب باز کردن نداشتند و ساکتآشاماز خون  کدامچی. هانداختندیم

  یی هابا چشم  وبه انتظار نشسته بودند. باالخره هلن لب باز کرد    شهیاز هم
 را خطاب قرار داد. گانیدر قفل شده بودند، ا  یکه رو  نیخشمگ

 .می کار دار  اد یز جانیا نکهیرو آماده کن. مثل ا ز یچهمه -

شد. هلن نفس    بی غ  یسپس با تمرکز کوتاه  گفت.  یو چشم  ستادیا  گانیا
ها چرخاند آشامخون  یهیبق  یتا حفظ ظاهر کند. نگاهش را رو  دیکش  یقیعم

 و دست آخر گفت: 



 .می دار  یاضطرار یجلسه هی کلیوفادارم، من و ما  یدن یو س ز یعز کیر -

. سرشان را خم کردند و با ستادندیا شانیپاها یدو به صورت هماهنگ رو هر 
 اتاق را ترک گفتند.  یگریپس از د  یک یمن،  یبانو یندا

خون  کل یما  یوقت که  شد  اندازهآشاممطمئن  به  که   یاها  هستند  دور 
 نرود، به حرف آمد. رونیاتاق ب نیشان از امکالمه

 شده هلن؟ یچ -

  ی رو  ینگر . لبخند کمآمدینم  گوشیباز  یهااصال  به آن چشم  اش،یجد  لحن
برا وقت  هلن شکل گرفت.  دل  یلبان  فعال     اد یز  یتنگ جبران  اسب   کیبود. 

 رام کردن داشتند. یسرکش برا 

 ؟یشد کیمتوجه ن -

 تکان داد و متفکرانه گفت: ینرم سرش را به کلیما

 کارمون سخته.   -

  ک ی ن  تیرضا  نیستی کر  یداریقبل از ب  د یکه ما با  یدونیالبته که سخته؛ اما م  -
 . شهینم یراض جورهچیه یلعنت نیستی . اون کرمیریرو بگ

تخت هلن زانو زد. دستان    نییشد و پا   کینزد   یبلند  یهابا قدم  ستادیا  کل یما
ستش به آرام  دهیپردست رنگ  انیگرم او را در م   یو سرد خود گرفت. با ش 

 ها را نوازش کرد. پشت آن

 . رمیرو بگ تشی رضا دمینگران نباش من بهت قول م -



 صورتش نهاد.  یو رو دیکش  رونیدست چپش را از دست او ب هلن

 .ینکرد دیمن رو ناام وقتچی. تو هدونمیم -

 لبخند زد. کلیما

 *** 

در را باز    کهیرفت. درحال  بره یو  لشیهنوز وارد دفترش نشده بود که موبا  کین
 کرد.   بشیبرداشتن آن، دست داخل ج یبرا شد،یو داخل م   کرد یم

 .کرد یم یینماآن خود  یرو انایج اسم

 ؟یبله ج -

 : دیبه گوش رس انایسرد اما سرحال ج یصدا

 .نیرزم ی ز یتو مشونی. برد میسرورم، جادوگر و دورگه رو گرفت -

 د. آور  یلبخند شاد  کیبود که به لبان ن یز یچ ،یبعد از چند ساعت باالخره

 .امیدارم م -

سمت در سوم برگشت و بعد به   رون یکه هنوز نبسته بود، به ب   یداخل در   از 
 بود.  نیرزمیبعد، در ز هیراهرو رفت. چند ثان

  ن یبودند و مارت  ستادهیا  وار یکنار د   بی و جوزف، هرسه به ترت  کوبیج  انا،یج
بستن   ن  ک یمشغول  ورود  با  نفر  چهار  هر  بود.  موقرمز  سمتش  به  ک،یمرد 

 خواندند:  صداکیو  دندیچرخ



 سرورم.  -

جا درآورد و  سرش بست. کتش را همانسرش را تکان داد و در را پشت  کین
پر کاه کت را   یبه آسان  ،یسوال  چیبدون ه  کوبیانداخت. ج  کوبیسمت جبه
 . ستاد یو باز عقب ا دیهوا قاپ یرو

دورگهات  یسوآن د  فیضع  یاق،  خدیلرز  کین  دنیاز  را  او  خوب   یلی. 
  یتالش   یرا با ضعف بست و حت  شیها. چشمیزیتر از هرچخوب  شناخت،یم
اما   سوزاندند؛ینقره، پوستش را م  یبندهاباز کردن دستبندها نکرد. دست  یبرا
 .سوزاندیقلبش را م کیبا ن ییرواز آن خجالت روبه شتر یب

که از دست    یخون  ادیدهد. حجم ز  صی هنوز نتوانسته بود دورگه را تشخ  کین
 خالق، فرزندش را نشناسد. یباعث شد بود تا حت راتش،یداده بود و تغ

پاها  کین نگاه  یتکان  شیبه  با  و  جادوگر  یداد  جرئت    یموشکافانه،  که 
  بود در اواسط چهل   یکرد. مرد   یرا داشت، بررس  هایشدن با شکارچ  مانیپهم
میسالگ سخت  البته  آن  شدی.  زد.  حدس  را  جادوگران  و  سن  معجون  قدر 

خارج شده   یعیکه عمرشان از حد طب  خواندندیخود م  یمختلف رو  یهاطلسم
بهبود  بسته.  مرِد  صندلهرحال  به  چشمان  ،یشده  ن  نیآتش  یبا  نگاه    کیبه 
 .کردندیحرکت م ش یهاو لب  کرد یم

 زد. یشخندین کین

 .کنهیکار نم   نیرزمیز نیا یتو یطلسم چیه -



ب  میجادوگر تسل  اما با شور  لبانش  قدر به حرکت درآمدند. آن  یشترینشد و 
 نبود.  دنیها هم قادر به شنآشامگوش خون  یکه حت  خوردندیتکان م  صدایب

کارش تمام   نیباال زد. مارت  ی را با خونسرد   اشیشکالت  راهنیپ  یهان یآست  کین
 . ستاد یا گر یآشام د کنار سه خونعقب رفت و   یشد و قدم

و با وجود    کردندیخدمت م  کیها بود که در کنار نآشام سالچهار خون  نیا
 وفادارتر بودند.  کیخالقشان نبود، از تنها فرزند خوب ن کین نکهیا

 ؟یکرد  داشونیکجا پ  -

 به حرف آمد. با،یآشام موبلند و ززن خون انا،یج

زنده   یایشکارچ  چیدورتر. ه   لیاز شهر. حدودا  هجده ما  رونیب  ایمقر  شکارچ  -
 هستن. هامونده یدو تنها باق نینمونده و ا

 بعد از او گزارش داد.  نیمارت

 شکار کمک کردن. یهم تو  گهیآشام د از ما، سه خون ر یغ -

 سرش را تکان داد و گفت:  کین

 که بخوان.   یهر چ کنن،یم  افتیپاداش در -

متوقف شده    شیها . لبستاد یجادوگر ا  یقدم  کیدر    قا  یجلو رفت و دق  سپس
ناام با  و  زم  یآشکار  یدیبودند  به  را  ا  نینگاهش  مثل  بود.   نکهیدوخته 

است. موها  ن،یرزمی ز  نیا  دانست یم ز  یآخر خط  به   ییبای قرمز  داشت که 
خوب به  روشنش  نآمدندیم  یپوست  و  بود  الغر  م  کی.  از    زد یحدس  که 



ها بندو دست  زد یشدت در تنش زار م به  دیسف  شرت یرنج ببرد. ت  هیغذسوءت
 را در برگرفته بودند. کشیمچ بار

 : دیپرس کین

 چرا؟  -

 ادامه داد:  کینزد. ن یحرف  جادوگر 

م  - رابطه  کردمیفکر  جادوگرا  و  امیدار  یخوب  یما  از    یکی  دونهیم  گانی. 
 ؟خون رو نقض کرده ی مردمش، عهدنامه

مچ او    یدستش را حرکت داد و رو   یبه آرام  کینزد. ن  یهمچنان حرف  جادوگر 
ثان در  عربده   ،یبعد  یه ینشاند.  حنجره  ته  از  رفت.  هوا  به  جادوگر  داد 

هم به او   کین یکرده بود و حت  دایپ یبد ی اش نماشده . مچ شکستهدیکشیم
 . داد یحق م

جادوگر را    یشدهکرد. صورت جمع  پای چل  نهیس  یو رو  دیرا عقب کش   دستش
 گفت:  یجانببهکرد و با لحن حق  یبررس

 . یخودت راه سخت رو انتخاب کرد  -

داد کش  یفحش زشت   جادوگر  ن  د؛یرا  ن   کیاما  ابرو  به  و ژستش را    اورد یخم 
رد اشک را در    توانستیم  کیحفظ کرد. نفس جادوگر سخت شده بود و ن

 :دیپرس یشتریتر از قبل و با تحکم بمحکم بار ن ی. اندیبب ش یاقهوه یهاچشم

 صلح رو نقض کنه؟ نیقوان دی جادوگر با هیچرا  -



 :دیداد کش جادوگر 

 م؟یصلح کن والیه یسر  هیبا  دیچرا با -

  ییخودنما  اشیشانیپ  یشده بود و قطرات درشت عرق رو  دهیپررنگ   صورتش
 زد و تکرار کرد:  یشخندین کی. نکرد یم

 وال؟ یه -

 ها کج کرد و با تمسخر گفت:آشامخون فیسمت ردرا به سرش

 .والیه گهیبه ما م ون؟یآقا دینیبیم -

 سمت او چرخاند.سرش را به کی ها بلند شد. نخنده از طرف آن یصدا

 جادوگر؟ والیچرا ه -

 گفت:   یسررهیزل زد و با خ کین یآب یهالهیبه ت جادوگر 

 .دیکش احمقمشت خون  هی.  نیستین  واسه جون آدما قائل   یارزش  چیشما ه  -

مقاومت    نیاست؛ اما ا  یجادوگر جار  ان یدر شر  یاد یمطمئن بود که درد ز  کین
 : دیرخ او پرسبهقد جادوگر شود. رخ. خم شد تا همکرد یم نیرا تحس

 ؟یحمله تو بود  نیباور کنم مغز متفکر ا یخوایم -

 :دیاو را با غضب در دست گرفت و غر  فک

 ه؟یکه از قصر من بهتون راپورت داده ک  یایاون عوض -



فک او را ول کرد و بدون گرفتن    ضیبا غ  کی. نامدیدر ن  یجواب  چیجادوگر ه  از 
 نگاهش دستور داد:

 .دیشکنجه رو اماده کن لیوسا -

 اضافه کرد:  یشخندین با

 !یرو انتخاب کرد یروز بد -

 .دیچرخ ارانشیسمت به  بعد

موقرمز هست    نیکه مربوط به ا  یزیاسم، رسم، سن و هرچ  گهیساعت د   هیتا    -
 . خوامیرو م

 زمان گفتند:صدا هم چهار 

 بله سرورم. -

 *** 

  ی کرد. مجبور شده بود برا   یرا بررس  ازشیمورد ن  ل یبار هزارم وسا  یبرا  گانیا
 خودش برود.  یبه خانه هانیا یآوردن همه

 

  یبود که سفر را دوست داشت و برا  ی بود. مرد  یموقت  واورالنز ین  یخانه  نیا
 ی لیوجود وسا  نیبا ا  یوپا کرده بود؛ ولخانه دست  کی  ،یخودش در هرشهر 

به منهتن رفته و برگشته    یانبودند و با دروازه  واورالنز یدر ن   خواستیکه م
 بود.



که   خواستیطلسم بود. اصال  نم  فاتیده شدن تشرتالش، آما   همهنیا  حاصل
 . دیایبود که باالخره به چشم هلن ب دوار یکند. ام  دیملکه را ناام

  د یآماده بود. فقط با  گر ید   ی کرد. تا چند لحظه  یدر حال جوش را بررس  گید 
 . کرد یم دایپ ر یروشن تغ یرنگش به صورت

برا   یاتاق پ  یکه  انتخاب کرده بودند،  از نظر   ایسوف  شنهاد یانجام طلسم  بود. 
ح  کیواقعا     ایسوف  گانیا چه  اما  بود؛  بااستعداد  ا  فیجادوگر  در    نجایکه 
بود که   دوار ی. امدادیاستعدادش را هدر م  کین  ار یعنوان دست  به  واورالنز،ین

 فکر کند.  شنهادشیپ یخوب رو ایسوف

وهل    یاز س  شتر ی. ب دیکش  رونیرا ب  هاشهیاز ش  ی کی  گیکنار د   یچوب  ز یم  یرو  از 
  ی کنار هم قرار گرفته بودند و فقط جادوگر   شکلکی  یهاشهی در ش  ییجادو  ز یچ

 .کردینم یها را قاطآن گانیا یبه خبرگ

اشک قرمز،    نیچکان برداشت. اآشام را با قطرهاز اشک خون  یاقطره  اطیاحت  با
اضافه کرد و به دنبالش    رنگاه یس  گیرا به د بود. قطره    ابیواقعا  ارزشمند و نا

 زد. رونیب  گیاز د  یظیدود غل

خم شده بود و مرتب سرفه    کهیخبره هم به سرفه افتاد. درحال  گانیا  یحت
 باره ک یبه    درنگیرا آزاد کرد. تمام دود سف  یدستش را چرخاند و ورد  کرد،یم

. هنوز دیکش  شیهاهیتازه را به ر  یو بعد هوا  گر ید   یشد. چند سرفه  دیناپد
 .دیچرخ عیخم شده بود که در اتاق باز شد. سر

ها دو خون  وارد شدند. بعد از آن  کیو ر  یدنیس  کل، یهلن و به دنبالش ما  اول
  یبه تازگ  کل ی. ماشناختیها را م از آن  ی کیداخل شدند.    یبا تابوت   گر، یآشام د 



 ده یرا نه تاکنون د   گر یآشام د بود. خونن   یاز او راض  یکرده بود؛ ول  لیاو را تبد
 . گفت:شناخت یبود و نه م

 .زیکنار م  دیتابوت رو بذار -

اتاق از   ز،یو آن م  یجادوگر   لیدر وسط اتاق قرار داشت. جز وسا  یبزرگ  ز یم
م  ی خال  گر ید   یزهایچ البته خود  خ  ز یبود.  از چوب سرو   یلیهم  بود.  بزرگ 

.  کرد یم  ییخودنما  ش یاز جنگ تروا رو  یی هابها بود و طرحساخته شده و گران
 باشد. اش ملکه یرا شخصا  انتخاب کرده بود تا برازنده  ز یم گانیا

قرار دادند. رنگش    ز یرا کنار م  رنگیاحرکت کردند و تابوت قهوه  هاآشامخون
ط  رهیت  یلیخ با  دورتادورش  و  از گلبود  بود،  شده  تا   ز یر  یهاال کار  گرفته 

 .شناختیخوب م یلیهلن را خ یتابوت شخص گانی. اشین یهاطرح

 ی حرف  چیه  یآشام بقرار گرفت، دو خون  نیزم  ی رو  یتابوت به درست  یوقت
ا  رونیب خواند.   یتمرکز کرد و ورد  گانیرفتند و در را پشت سرشان بستند. 

پا را  به    نییدستانش  و  ا  شتر ی ب  بارهکیبرد  با  برد.  باال    ک ی  کار،  نیاز قدش 
 حفاظ زردرنگ را دورتا دور اتاق قرار داد.

 معجونش برگشت و در همان حال گفت: سمتبه

بدن ملکه رو از داخل    ،یدنیو س  کی. ردیدراز بکش  ز یم  یمن، لطفا  رو  یبانو  -
 .د یقرار بد لیکنار بدن دن  ز یم یتابوت، رو



  یبعد صدا   ینشد؛ اما چند لحظه  دهیها شنآشاموناز جانب خ  ی حرکت  یصدا
تابوت به گوش رس به دنبالش تقدیباز شدن  هلن فضا را پر    یها تق کفش. 

 کرد. 

معجون،    نیانتقال داد. از کل ا  یاشهیش  یامعجون را به لوله  اطیبا احت  گانیا
  که یبست و درحال  یاپنبهداشت و بس. لوله را با چوب   از ین   شیتنها به کف رو
خواند و به لوله فوت کرد. محلول    یبه زبان باستان  ی ورد   داد، یآن را تکان م 

به   یقیرنگ، لبخند عم  ر یتغ  نیکرد. ا  دایپ  ر یرنگ به بنفش تغکم  یاز صورت
 آورد. گانیلبان ا یرو

 کل ی بودند. ما  ز یم  یکند. دو بدن طبق دستورش رو  یتا اوضاع را بررس  دیچرخ
 دورتر بودند. یدنیو س  کیر یبود؛ ول ستادهیسر هلن ا یباال

 سمتشان قدم برداشت و گفت:به گانیا

 یلیها. قراره خشونه   یکیپاها و    یکی.  نی بدن ملکه رو نگه دار  ،یدنیو س  کیر  -
 حرکت کنه.

 گفت:  یشترینگاه کرد و با احترام ب کلیما به

 .نیرو نگه دار  لیسرورم، شما هم بدن دن -

 ی بود. بشکن  دهیها رسبه آن   گانیاو گذاشت. ا  یهاشانه  یدستانش را رو  کلیما
با روکش چرم    نی آهن  یبندهادو بدن، دست  ی هازد و دور مچ پاها و دست

 : دیمتعجب پرس کیظاهر شد. ر

 الزمه؟ اطیاحت همهنیا -



 نگاهش کند گفت:  نکهیبدون ا گانیا

 درتمنده. ق یلیهم الزمه. بدن ملکه خ شتر یباور کن که ب -

سمت  پرت کرد. لوله را به  ی آن را به کنار  تفاوت یلوله را باز کرد و ب  یپنبهچوب
 هلن گرفت و گفت:

 . دیرو بنوش نیمن لطفا  ا یبانو -

اما    زد؛ی را درون دهان او بر  عیکه خودش شخصا  ما  خواستیدلش م  یلیخ
 و گفت: دیآن را قاپ کلیما

 .دمیمن انجامش م  -

نزد. نگاهش را از منظره گرفت و به   ی هم فشرد و حرف  ی رو   لبانش را  گانیا
ب ا   تیجذاب  یالهه  شکیبدن هلن داد. هلن  البته در  ها آشامخون  نکهیبود. 

آشام خون  کی. مهم نبود که  ستین  یجذاب هستند، شک   شانیخاطر جادوبه
ها هم از  آن  نیترچهرههیکر  یداشته باشد، جذاب بود. حت ی ایچه ظاهر انسان

 هم بود.  بایکه خودش ز  ی. چه برسد به هلنشدندیم ی تلق باتر یها زانسان

که    ینیبودند. بنفش آتش  کلیما  بیرنگ چشمان عجاش، همبسته  چشمان
دور و    یاله یکه مربوط به قب  دانستیبود. م  دهیندرت د جادوگر هم به  گانیا

  یو حت کردندیرا پنهان م خوب اسرارشان یلیدو خ نیا قتایدراز است؛ اما حق
  د یمز  نقصش یو لبان ب  دهیکش  ینینداشت. ب  ی ادهیا  شاننهیشیهم از پ  گانیا

صورت ملکه را قاب گرفته بودند و    اشیتونیز  یشمیابر  یعلت بودند. موها



 ن ی توه  جور کی  شی برا  لیخود هلن باشکوه بود که بدن دن  یقدر بدن اصلآن
 .شدیمحسوب م 

به پوست    اهشیس  یبودند و موها  یی بایز  یخاکستر  لی چشمان دن  نکهیا  با
ز  آمدند؛یم  یبه خوب  دشیسف فاجعه    کی  با هلن،  سهینبود و در مقا  بایاما 

 .شدیمحسوب م 

 ؟یشروع کن یخواینم -

به  گانیا را  را   کلیما  نیسمت صاحب صدا چرخاند و چشمان خشمگسرش 
 مالقات کرد. سرش را تکان داد. 

 . کنمیشروع م -

برگرداند. با لحن    ز ی م  یگرفت و با تکان دستش به رو   کلی را از دست ما  لوله
 به هلن گفت: یمهربان

 که درد داره.  یدونیم -

 گفت:  یبه محکم هلن

 فقط انجامش بده. -

رام بود و ابتدا آ   شیسرش را تکان داد و لبانش به حرکت درآمدند. صدا  گانیا
نم اصوات  د؛یرسیبه گوش هلن  تول یاما  ه  کرد،یم  د یکه  از   کیچ یبه گوش 

را    یزبان  نیشان چنکدام در عمر چندصدساله   چ یها هم آشنا نبود. هآشامخون
بدن  شیگرفتن صدا  جکهن داشتند. با او  یا شهیر گانیا یبود. وردها دهینشن



نشان داد و دستانش را    به موقع واکنش  کلیشروع به لرزش کرد. ما  لیدن
 او نگه داشت. یهاشانه یرو

 

شدند.   اهیس  ل یبلندتر خواند و روح هلن را صدا زد. ناگهان چشمان دن  گانیا
  گانیواکنش ا  نیشد. با ا  یقیعم  یاهیبه س   لیچشمانش هم تبد  یدیسف  یحت

 .کندیمطمئن شد که وردش درست کار م

هوا ظاهر کرد.    ی کهن را رو  یزد و کتاب  یبشکن  دند،یجنبیلبانش م   کهیدرحال
راه گم کند. کتاب کهن   انیاش را در مرا اشتباه و ملکه  یکه تلفظ  دیترسیم

  گان یمار بود. معلم ا  یهاآن پر از طرح  یداشت. رو  بیعج  یقطور بود و جلد
 موجودات داشت. نیبه ا  یب یعج یعالقه

  یز شد. ورق خورد و رو با  یدخالت  چیه   یدستش را تکان داد و کتاب ب  گانیا
  ش یکتاب ادامه داد. صدا  یرا از رو   یوردخوان  گانی. استاد یموردنظر ا  یصفحه

 یلرزش ناگهان  نیافتاد. از ا  یدیشد  یهلن به لرزه   یبلندتر که شد، بدن اصل
 نگه داشتند. شیاما به موقع بدن را سرجا دند؛یاز جا پر یدنیو س کیر

دو بدن    نیب  ز یم  یهوا او را دنبال کرد. باال   یجلو رفت و کتاب هم رو  گانیا
ها گذاشت و ورد انتقال  از آن  یکی  یشانه  یاز دستانش را رو  کی. هرستاد یا

 ساخت. یرا به زبان جار

 رگذار یقدر تأث. صدا آند یبه گوش رس جاچیجا و هاز همه یغ یج یصدا ناگهان
چنگ زدند.   شیهاهلن جدا شدند و به گوش  یاز پاها   یدنیبود که دستان س
 هم کنترل بدن را از دست داد.  کیهلن، ر یتنهنییبا رها شدن پا



به کمکش شتافت    کلیها را کنترل کند. مارا بلندتر کرد تا روح  شیصدا  گانیا
بالفاصله   یدنی. با غرش خالقش، سدیغر  یدنیزده رو به س  رون یب  یهاشیو با ن

را پا   یرو  تمرکزش  مچ  برگرداند.  دستانش    فیظر  یپاها  در  دوباره  را  هلن 
 . دیدزد   کلیگرفت و نگاهش را از ما

رفت و بعد   یرفته رو به خاموشرفته  غیبود. ج  انیرو به پا  گانیا  یوردخوان
 سکوت دوباره اتاق را پر کرد. 

زد. در    رونیب  لیاز دن  یابپرد. هاله  یاز جا  کیباعث شد تا ر  یبعد  یمرحله
دقا هاله  ول   قا  یصل  بود؛  هلن  خود  ماد   یبه شکل  ر  ی جسم  با   کینداشت. 

خگشاد   یچشمان رو   اشرهیشده  روح  ا  یبود.  دستان  حرکت  با    گانیهوا، 
ا  جانیجسم ب  یجا شد و روجابه  نییدستش را پا  گان ی. استاد یهلن معلق 
 گرفته بود.  یبعد، روح داخل بدن هلن جا ی او در لحظه دیکش

خط ورد کهن   نیهردو برگرداند و آخر  یشانه  یدوباره دستانش را رو  گانیا
به گوش   یاش حتکلمه   نیآخر  نکهیتا ا  شد،یمرتب آرام م  شیرا خواند. صدا

 . دیها هم نرسآشامخون

اتاق حاکم شد. ر  ی سکوت مطلق  گانیا   یصدا   یخاموش  با شدن    خیس  کیدر 
بود.    ایطلسم دن  نی رتبی. شاهد عجکرد یحس م  یدستش را به خوب  یموها
ندلنگه  کجاچ یکه هرگز و ه  یطلسم را  انسان  دانستیبود. م  دهیاش  ها که 

 آن به چشم خود، فراتر از تصوراتش بود. دنید   یروح دارند؛ ول

ها بلند بدن یدستانش را از رو تش،یاز موفق ی. راضدیکش  یقینفس عم گانیا
 نفر سکوت را شکست. نیکرد و کتاب را گرفت و بست. اول



 . نیقشنگ کف کرد  یلیتون خکه همه  نمیبب تونمیم -

 هرسه خم کرد و ادامه داد:  یکرد و سرش را برا   ینرم یخنده

هم کنارمون بود.   یدر مراسم قبل   کلی. هرچند که لرد ماتونیممنون از همکار  -
داره   از یو به خون تازه ن  ادیبه هوش م  یزود. ملکه بهدیاشها نب حاال نگران بدن

 کنم.  شی تا بررس مونهیمن م شی هم پ لیو دن

  ت، یاز موفق  شتر یانداخت. ب  یدنیو س  کیر  ی زدهشگفت  ی هاافهیبه ق  ینگاه
  دادیسرش را تکان م  کهی. درحالکرد یها بود که شادش مآن  یچهره  دنید 

 رفت. لشیسمت وساو به دیچرخ

  یهلن برداشت و چشمان پرتعجبش را رو یهاشانه یدستانش را از رو کیر
ا  لیهلن و دن   لیمدت هلن را در بدن دن  نیچرخاند. متعجب بود که تمام 

 داشته و اصال  هم خبردار نشده است. 

ر  کلیما و  رفت  به صورت   کیجلو  را  نگاهش  و  عقب. خم شد  متقابال   هم 
تکان   شیهاپاسخ داد و پلک  کلیصامت ما  یداد. هلن به ندا  هلن  نقصیب

بنفشش را    نیآتش  یهالهیرا باز کرد و ت  شیهاخوردند. چند لحظه بعد، پلک 
 گذاشت.  شیبه نما

 شکل گرفت. کلیلبان بزرگ ما ی رو یلبخند

 من. یبانو یخوش برگشت -

بدون گرفتن نگاهش از   کلیمعشوقش لبخند زد. ما  یبایهم به صورت ز  هلن
 کرده بود گفت:  ر یکه صد درجه تغ  یاو با لحن



 ؟یبندا رو باز کندست یخواینم -

در    ی جا چه اتفاقآن  دانست یم   کهیدرحال  بدون برگشتن،  ی ظیبا اخم غل  گانیا
  د ی هلن ناپد  یبندهااش را تکان داد و دستاست، انگشت اشاره   انیحال جر

 دند. ش

از   یاد یبا اندوه ز  کی . ردیرا بوس  اشیشانیپ  ، یآرامبه  کلی نشست و ما  هلن
 منظره چشم گرفت.

 جلو رفت.  یدنیس

 حالتون خوبه سرورم؟ -

 نگرفت و در همان حال جواب داد: کلینگاه از ما هلن

 . یدنیس یکنیم افتیپاداشت رو در -

هلن چشم از    ،ینگاه طوالن  کی. بعد از  ستاد یگفت و عقب ا  یممنون  یدنیس
 گرفت و گفت:  کلیما

 .خوامیجواب م تر عیهرچه سر گانیا -

 جواب داد: یهمچنان برنگشت. با اوقات تلخ  گانیا

- .  حتما 

. در بدن خودش باشکوه بود. لباس ستاد یا  شیپاها  یحرکت کرد و رو  هلن
.  آمدیبه تنش م  بی براق آن عج  یبه تن داشت و پارچه  یرنگیطوس  یشمیابر



و با استفاده از سرعتش از داخل تابوت   دیجنب  کلی بردارد ما  یقدم  نکهیقبل از ا
 قرار داد.  ن یزم  یها را رواو زانو زد و کفش  یهلن را برداشت، جلو  یهاکفش

به دست    یاو را با نرم  یپا   فیاش برخورد کرد. مچ ظرمثل ملکه  قا  یهلن دق  با
فرو کرد. خودش   درنگیبلند و سف  یهارا در صندل  شیگرفت و بلندش کرد. پا

رفت. کارش که تمام   گر ید   یصندل را بست و بعد سراغ پا   چیدرپچیپ  یهابند 
بود. هرگز   گونهنیا  شه یقد شده بودند. هلن همهم  قا  ی. حاال دقستاد یشد، ا

 کمتر باشد.  یکه از کس  خواستینم

که در رفتار    یبیعج  ینگاه کرد و بعد با طناز  کلیبا لبخند خاصش به ما  هلن
 . ستاد یا لیرا دور زد و کنار دن ز یبود از کنارش گذشت. م شیهاو قدم

ب  لیدن  بدن آرا  جانیهمچنان  لباس  شی بود.  بود    یو  انتخاب کرده  که هلن 
  ت، یدر او عوض شده بود. همان معصوم  یزیچ  ییهنوز برتنش بودند؛ اما گو

  کرد،یکه هلن هرچقدر تالش م  یتیدوباره به صورتش برگشته بود. معصوم
 داشته باشد.  توانستینم

اشاره   هلن انگشت  با  و  بلند کرد  را  بازودستش  لمس کرد.    لیدن  یاش  را 
  ی زیر  یهانینگ  شانیرنگ شده بودند. رو  یبلند و با الک قرمز   شیهاناخن

 بودند. بایز بیو عج کرد یم ییخودنما

دن  متفکرانه را کج کرد و صورت  بررس  لیسرش  ا  یرا  چطور   زبانیم  نیکرد. 
 سالم مانده بود؟ چه داشت که روح هلن را پس زده بود؟

 *** 



و    دیکشیداد م  یبلند  یبدن لرزان جادوگر را رها کرد. جادوگر با صدا   کین 
د فلزات باهم وتوق برخور تق  یپرت کرد. صدا  ز یم  ی. لرد انبر را روکرد یناله م

را برداشت.    ی گرید   دیبرداشت و خم شد و دستمال سف  ی. قدم دیچیدر اتاق پ
ابر  نیدهم بود. جنس  نرم  شم یدستمال  و  بخش لذت  شدت  به  اشیداشت 
 ها دوست داشت.را با آن شیهاپاک کردن خون دست کیبود. ن

 

انداخته شد.    ز یم  یخون بود و رو  یهاپر از لکه   دیبعد، دستمال سف  یه یثان  چند
بود. تمام   دهیاز او حرف کش  کیدر بدن جادوگر نمانده بود و البته که ن  یجان
 بود. دهیبداند را شن خواستیکه م  ییهاز یچ

.  کرد یکار م  انیشکارچ  یسال داشت و برا  کیجادوگر، روب بود، هشتادو  اسم
ه بود و از آن سال به بعد، آشامان از دست داد خاطر خونزن و فرزندانش را به

خاطر خونشان شکار و ها را به . دورگهگشت یم  انیسال، با شکارچ  یحدود س
متحده را   االتیکل ا  ،سه دهه  نی. در اکردند یها حمله مآشامبعد هم به خون

ها نقشه  یدرباره  گر ی اطالعات د   یسر  کیو    دندیرس  واورالنز یگشته بودند تا به ن
 .شان یو مقر فرمانده

لرد    یداریتا قبل از مراسم ب  د یبا  ز یها هم برنامه داشت. همه چآن  یبرا  کین
 کند.  دیکه او را ناام  خواستیاصال  و ابدا  نم  کی. نشدیم  ی سازپاک  نیستیکر

 اشاره کرد و گفت: نیمارت به

 اتاق. حکمش مرگه؛ اما اجازه داره خودش انتخاب کنه. یک یببرش اون  -



شکنجه    لیوسا  ز یبه م  کیسمت جادوگر حرکت کرد. ناطاعت کرد و به  نیمارت
 دورگه را از نظر گذراند.  نهیسبهداد و دست هیتک

شب بودند. قدمتشان به حدود هفتصد_هشتصد    یایننگ دن  یهالکه  هادورگه
م باز  قبل  زمانگشتیسال  ا  که  ی.  آزما  یبرا  گانیاستاد   کی  یشیانجام 

تغخون را  خون  ر ی آشام  برگشته،داد.  بخت  مردن    آشام  از   کیقبل 
آزما  دهندهرشکلیتغ موش  ناخواسته  و  نت  یشگاهیبود   یموجود   جه،یشد. 

م  دهز فلک نه  که  اما    ر ی تغ  توانستیبود  بخورد؛  خون  نه  و  دهد  شکل 
جاودانه داشته  یدار شود و عمر روز حرکت کند، بچه ییدر روشنا توانستیم

 باشد. 

خون  دورگه نه  شد.  رانده  جا  دو  هر  نه آشاماز  و  دادند  راهش  ها 
به   ها،نهیو گرگ  هادهندهرشکلیها، تغآشام. به مرور، خونهادهندهرشکلیتغ

از خون خودشان و عمر جاودانه، داوطلبانه مورد    یفرزند  د،یطمع نور خورش
از موجودات    کیچی داوطلبانه آلوده شدن، به مزاج ه  نیقرار گرفتند. ا  شیزماآ 
  ی گر ی شب، خود را برتر از د   یایاز موجودات دن  کی. هرامدیشب خوش ن  یایدن
  گر یکدیراستا، خودشان را با    نیاست. در هم  ر یرناپذیسنت تغ  کی  نی. اداندیم

 .کنندینم یقاط

ا  یجادو  ن  گانیاستاد  م  کیکه  را  او  شخصا   ومرج هرج  شناخت،یخودش 
ها طرد  ها جنگ، دورگهشب به ارمغان آورد. بعد از سال  ی ایدن  یبرا  یدیشد

ها در رأس قرار و امور  آشامشد. خون  ی گذارهیشب پا  یایشدند و حکومت دن 
دست گرفتند. گرگ به  تغساحره  ها،نهیرا  پدهنده   رشکلیها،  و...    هایر ها، 



 ی ریجلوگ  گر یکدیاز جنگ با    امضا و از همان چند قرن تا به کنون،خون را    مانیپ
 را پس نگرفتند.  گاهشانیها هرگز جادورگه  یکردند؛ ول

تر  پست  یخاطر آلوده کردن خون خود با موجودات  ها را بهآن  ها،آشامخون
خون خود    دنش،ید   ی ها بود و دورگه به بهاقاتل آن  دی. خورشدندیبخشینم

م آلوده  آنکرد یرا  از  بق.  آن  یایدن  یاعضا  یهیطرف،  هم  طرد  شب  را  ها 
پس   دانستند؛ینمننگ    نیا  یبرا  یکاف  لیچرا که عمر جاودانه را دل  کردند،یم

 شب حذف شدند. یها دور و دورتر و به کل از جامعهدورگه

را با چند قدم پر کرد.   شانیو فاصله  ستاد یمفلوک ا  ی دورگه  یبعد از بررس  کین
قدر از خودش را حس کند. آن  یابود که تکه  نیداشت. مثل ا  یبیحس عج

ب  بیعج ز  توجهیبود که  انگشت  خطراتش  و    یچانه  ر یبه  دورگه گذاشت 
 سرش را باال کرد.

 ی آب  یهاله یآشنا به ت  یبزند. دورگه با چشمان  خیبود تا    یاش کاف چهره  دنید 
چشمانش را بست و سرش را  ب،یعج  یس با خجالت. سپکردیخالقش نگاه م

کامل، انگشتش را عقب    یدر سکوت  ،یحرف  چیهیب  کیانداخت. ن  نییدوباره پا
 . ستاد یو ا دیکش

را توص  توانستینم ناراحت  فیحال خودش   ت؟یغم؟ عصبان  ؟یشاد   ؟یکند. 
 هم همه باهم؟ دیغضب؟ خشم؟ اندوه؟ شا

 که نگاه ناراحتش به دورگه بود گفت:  طور همان

 حق داخل شدن نداره.   کسچیصداتون نزدم، ه  ی . تا وقترونیب  دیتون برهمه  -



ربات  کنواختی  شیصدا شنو  بدون  بود.  خون  ش یصدا  دن یوار  ها  آشامهم 
چ  توانستندیم ب  بیعج   یزیحس کنند که  خال  نیرزمیز  حرف ی است.   یرا 

بود    یی. نه از طرف دورگه صداامدیبه حرف ن  یاقهیتا چند دق  کیکردند؛ اما ن
 . کیو نه از طرف ن

 ؟ یمن رو ندار  یمگه بهت نگفتم حق برگشت به قلمرو  -

قدر سرد بود که هرلحظه امکان  آن  شی. صدادیپرسیم  یسرد  یبا صدا  کین
  ی حرکت و از رو   کیدر    کی. نامدیاز طرف دورگه ن  یبزند. جواب  خیداشت اتاق  

 :دیغر زدهرونی ب یهاشیچرکش را چنگ زد و با ن راهنی پ یقهیخشم، 

 فته؟یچشمم بهت ب یمگه به تو نگفتم نذار -

 ی شدت تکان داد. با تکان او صندلاو را به  کیناله درآمد. ن  یدورگه فقط صدا   از 
خراش  گوش  ن،یزم  یرو   یفلز  یشدن صندل  دهیکش  یو صدا  خورد یهم تکان م

 بود.

 . یحرف بزن لعنت -

به هم خورد و دورگه    یقدر محکم که تعادل صندلاو را رها کرد. آن  محکم
 .دیافتاد. از درد فقط نال نیزم یهمراه با آن به پشت رو

 کیخاطر  به  خواستیاما نم  کرد؛یجوشش اشک را در چشمانش حس م  کین
چنگ  هیننگ گر آن  شیموها  انیم  یکند.  شدن زد.  بود که کنده  محکم  قدر 
نزده، دوباره   دینداشت، خورش  یتیرا حس کرد. اهم  شیاز موها  یادیز  یتارها



 را   شیموها  یکنده شده  یآورد و دسته  رونی. چنگش را بشدندیمثل قبل م
 . ختیر نی زم یرو تیاهمیب

با   .ستاد یاو ا  یحرکت داد و کنار صندل  شیبود. به پاها  دهینخواب  تشیعصبان
صورت او فرود آورد.    یمشتش را باال برد و رو  زدهرونیب  یهاشیغضب و ن

اش کار بدتر شد. دورگه نتوانست ناله   نیصورتش از قبل هم افتضاح بود، با ا
که خسته شد.   قدر ندوباره مشت زد، دوباره و دوباره. آ   کیرا کنترل کند. ن

  ی زودداشت؟ صورت او هم به  یتیاز صورت او نمانده بود؛ اما چه اهم  یزیچ
 .شد یدوباره خوب م

را لمس   نیرزمیسرد ز  وار یافتاد. کمرش د  نیزم ی و رو دیخسته کنار کش کین
 :دیرا به داخل برگرداند و نال شیهاشیکرد. حالش افتضاح بود. ن

 . یاتو زنده  دونهینم کسچیه -

ن  نیزم  یروطور که  همان  دورگه ا  شخندیبود،  کار باعث شد درد در    نیزد. 
 : دینشده و با همان درد پرس میاما تسل چد؛یصورتش بپ

 چطوره؟ ایحال سوف -

 جواب داد:  یحالی با ب کین

 

 خفه شو. -

حس   کیو بعد هر دو ساکت شدند. ن  دیدورگه به گوش رس  یخنده  یصدا
ا  کرد یم به   یبیعج  ز یچ  نیهوا کم آورده است.  بلند کرد و  را  بود. دستش 



ها نفس آشامخون  نکه یهوا کم آورده، با ا  کرد ی. واقعا  حس مدیگردنش کش
 . دندیکشینم

به سرفه افتاد. خاطرات از گوشه و کنار ذهنش هجوم آوردند.   یبیحس عج  با
ور شدند. تش حملهسمدر پنهان کردنشان داشت، به  یکه سع  ییهاز یتمام چ
 . دیصورتش را پوشاند و نال ش،یهابا دست

شدن کف دستش را حس کرد.   سیخ  آمد؟یبود که بر سرش م  ز یچه چ  نیا
 است. دهیکه خون از چشمش چک  دانستیم دهیند

 متاسفم! -

صورتش برداشت.    یرا از رو   شیهادستش  کیدورگه بود. ن  نیاندوهگ  یصدا
اشکش    ش،یپنجاه سال پ  گر،ید   بار کیمرد    نید. انکرد تا خون را پاک کن  یتالش
 بود. دهیرا د 

و طاقت وزنش را    دندیلرزیبلندش م  ی. پاها ستاد یا  شی پاها  ی رو  یسختبه
 .فتاد ینداشتند. تلو خورد؛ اما جلو رفت و ن

لباس چرکش را در دست    یقهی  د،یرا باال کش  یحرکت، دورگه و صندل  کی  با
 . دییدندان سا ی گرفت و دندان رو 

 . ی! بهت گفتم برنگرد کشمت یم -

 : دیکش  داد 

 . گذرمیازت نم نمتیبهت گفتم بب -



قدم   راهنشیپ  یقهی با  ول کرد،  با ضرب  مبه  یبلند  یهارا    ل یوسا  ز یسمت 
چوب را انتخاب کرد. ننگ    نیزتریتنوک  ل،یانبوه وسا  نیشکنجه رفت و از ب

چوب کارش را   نیآشام بود و هماز وجودش خون  یقسمت  کیسرش،  شتپ
 سمتش برگشت.. بهساختیم

داد و بعد چشمانش را  دهید  کین نیو غمگ یبه نگاه آب بار نیآخر یبرا دورگه
از    شتر یب  ینداشت. چه افتخار   یزندگ  ی برا  یلیوقت بود که دل  یلیبست. خ

 خالقش، قاتلش باشد؟ نکهیا

 شه یهم  یبرا  بار کیآورد.    ن ییاو پا  ینهیجلو رفت. چوب را باال برد تا در س   کین
االن داشت، چه بهتر    نیخودش را هم  ی . او که انگ کشتن بچهشدیراحت م
 .شدیو آش نخورده و دهان سوخته نم کرد یم  اشیکه عمل

 ست؛ یکار درست چ  انستد ی. مدیلرزیرا در دستش فشرد. تمام بدنش م   چوب
ضرب    کی  ،یینها  م یتصم  کیاما دل انجامش نبود. دستش را باالتر برد و با  

 آورد.  نییپا

رو   یدورگه، صدا   ینهیس  یجا  به به  رس  نی زم  یافتادن چوب  .  دیبه گوش 
ه را گشود؛  چشمانش  صدا،  دنبال  به  چ  کین  بتیدورگه  بود که    یزیتمام 

 . دید یم

ن  یهاشانه عظ  ک،یپراقتدار  غم  مغرورش،  نگاه  و  شده  نشان    یمیخم  را 
چشم چپش   ر یبود. از ز  سیبا رد اشک قرمزش خ  دشی. صورت سفدادندیم

چه.   یعنیآن اشک    دانستیکرده بود. دورگه م  یگذارچانه را نشانه  ر یتا ز



زمان    کیاندوهش بود. خودش    ایو    ی آشام، اوج شاد خون  کیکردن    هیگر
 بود. ختهیاشک ر گونهنیا

انداخت. خجالت تا مغز استخوانش نفوذ کرده   ر یو سرش را به ز  اورد ین  طاقت
روز  همان  از  ن  یبود.  م  کیکه  کرد،  رها  حماقت   نیبزرگتر  دانستیرا 

سرش پشت  یهاتمام پل  یوقت  یمانیرا مرتکب شده است؛ اما پش  اشیزندگ
 را خراب کرده بود، چه سود؟

 یبه سوختگ   توجهیب  ک یمچش، حواسش را برگرداند. ن  یرو  کیدستان ن  لمس
. سر انگشتانش شروع به  کرد ینقره را باز م یهابندبابت تماس با نقره، دست

رفت. چند لحظه  گر یسمت مچ د به درد به توجهیب کیدود کردن کردند؛ اما ن
ا هم باز کرد. دور  ش ر ی پا  یهابندزانو زد و مچ  کیبعد، دورگه آزاد شده بود. ن

 . کرد یم  یینقره خودنما  یدورگه رد سوختگ  یهامچ پا و دست

دورگه    یبازو  یحرف  چیهی. بستاد یپرت کرد و ا  یابندها را به گوشهدست  کین
  قا  یدق  ستاد،یدورگه ا  یحرکت بلند کرد. وقت  کیرا در دست گرفت و او را در  

نهم ن  کیقد  اخم  کی شد.  درحال   یهابا  و    یرهیخ  کهیدرهم،  سبز  چشمان 
 :دیاو بود، غر یآشنا

 شورا بدمت.   لیکه تحو  می ریم -

.  شناختیرا مثل کف دستش م  کیکرد. ن  یتلخ  یحرف خنده  نیبا ا  دورگه
 ی برداشت؛ اما دورگه مقاومت کرد و بر جا  یقدم  کی. نکرد ینم  یکار  نیچن
 بدون برگشتن گفت: کی. نستاد یا

 . فتیراه ب -



 با آرامش گفت: ورگهد 

 .دونمی. م یبر یمن رو نم -

از   یبه گردن او چنگ زد. از سرعتشان استفاده کرد و در کسر بارهک یبه  کین
او را به   ی خیم  نیع  قا  یدق  کیکرده بود. دست ن  خیم  وار یدورگه را به د  ه،یثان

 ک یبه دست ن  شیهاهوا معلق بودند، دست  یرو  شیبود. پاها  دهیصالبه کش
 خس افتاد.به خس شیچنگ زدند و گلو

  ن یسرد، اخون  کی برهنه بودند و رگ گردنش باال زده بود. ن  کین  یهاشین
 .داد یآرامشش را از دست م اد یروزها ز

 چرا؟  -

نداد. هر دو در سکوت   یشد و پاسخ  رهیاو خ  یفقط به چشمان وحش   دورگه
بودن  یرهیخ ثانهم  چند  از  بعد  نعذاب  ی اه ی د.  داخل   کین  یهاشیآور،  به 

 . فتدیب نیزم یبرگشتند. فشار دستش را کم کرد و اجازه داد تا دورگه رو 

جا ماند. گردنش از فشار همان  ن،یزم  ی بود که با افتادن رو  ز یانگرقت   قدر آن
چهارزانو ماند و سرش را در    نیزم  یجا رواما همان  کرد؛یدرد م   کیدستان ن

 فرو برد.  بانشیگر

. چه کرد یحس م  شی را در گلو  بیعج  یحرف بزند. بغض  توانستینم  کین
 کی  یوجود دارد؟ برا   میعظ  یکه پشت ظاهر محکمش، درد   دانستیم   یکس
که    قتا  ی*نت فرزندش به خودش بود؟ نه، حقایتر از خ**بزرگ  ی آشام، ننگخون
 نبود.



ا  پشت باستاد ی به دورگه  م  کی مثل    دی.  رفتار  نمکرد یلرد   یوقت  خواستی. 
به دوش داشته باشد؛ پس با    یننگ  دهد،یباز پس م  نیستیحکومت را به کر

 را برهم زد. نیرزمیسکوت ز ،ی خشک یصدا

 . یبرگشت یبهت فرصت فرار دادم، اشتباه کرد بار کی -

 ادامه داد:   یرا مشت کرد و به سخت دستانش

 . ید یتاوان اشتباهتم م  -

سمت در رفت  به  یا زدهشتاب  یهارا معطل نکرد و با قدم   گر ید   یالحظه  سپس
آشامان هر اتاق را خون تیبود. تمرکز کرد تا موقع یو آن را گشود؛ راهرو خال

 .افتی یرا در الب نیمارت ابد؛یب

 گفت:  ینیریبا خودش نی. مارتدیکنارش کش  فر،یکردن او کنار جن  دایاز پ بعد

 بله سرورم؟ -

 گفت:  یبه خشک کین

 ببر.  یدورگه رو به زندان انفراد  -

 را در دست گرفت و با تحکم افزود:  نیمارت یبازو

خبردار بشه! جز    دیاز وجودش نبا   کسچیه  ن،یمارت  کنمیتکرار م   کس، چیه  -
 .انایمن، تو، دوقلوها و ج

 خم کرد.  یسرش را به کوتاه نیمارت

 چشم سرورم. -



 ادامه داد:  کین

د   - بد  دهیبدون  انتقالش  زدیشدن  ف  ز یتم  نیرزمی.   ن یدورب  یهالمیشه، 
رو نگهبانش بذار. پستش رو ابدا ترک   انایمداربسته از وجودش پاک شن و ج

 خبرتون کنم.  یتا وقت کنهینم

 بله سرورم. -

 *** 

بلند،    یو گردن  ییخرما   یسال با موها  و  سن  کم  یدختر  با،یز  یدهندهخون  کی
 تخت نشسته بود. یرو کلیهلن و ما  نیب قا  یدق

 

اتاق  کی با  یو تقر نی ترحاضر شده بود، مجلل شانیبرا کیکه به فرمان ن  یاتاق
طراح  یلیخ بود.  د   اشیبزرگ  سوروس  خون  ن،یرا  معروف  ها آشامطراح 

 بود. دهیپولش زخمت کش یبرعهده داشت و الحق که به اندازه 

آن را    یدیسف  ر یحر  یهاشکل قرار داشت که پرده  رهیدا  ی مرکز اتاق، تخت  در 
 بود. انیدر جر یاتیتخت عمل ی ها افتاده و رو. پردهکرد یم نیمز

طرف مشغول   کیز  ا  کیآشام، هر  در وسط تخت نشسته و دو خون  دهندهخون
 .دینالیدهنده مخون شد،یآشامان ترشح مکه از دهان خون  یبزاق ر یبودند. ز

به دنبال او سر برداشت    کل یعقب برد و قهقه زد. ما  یسرش را با سرخوش  هلن
دهنده هلن کرد. آن وسط، خون  یبایز   یبه خنده  ینگاه  ،یکج   شخندیو با ن



  ی اد یشده بود که بدنش ز  انشیقدر بزاق وارد شرو منگ نشسته بود. آن  جیگ
 . دیلرزیم

 جا گفت:. از هماندیسیو خون را ل دیشستش را کنار لبش کش کلیما

 دلم برات تنگ شده بود. -

 با خنده سرش را به عقب داد و گفت: هلن

 چقدر؟  یدیچرا نشونم نم -

 هلن زل زد و گفت: سرش را باال برد. به چشمان بنفش کلیما

 من. ی بانو لیبا کمال م -

 زمان لب زدند:به در آمد. هم یاتقه یسمت هلن که صداکرد به  یحرکت

 . کین -

 . ماندیم  یابه ناله کلیما یهلن بشاش بود، صدا  یچقدر صدا هر 

 و با ناز گفت: دیکش  شیموها  انیم یبا وسواس دست هلن

 تو.  ایب -

قدم به داخل گذاشت و در   حالتیب یبا صورت  کیباز شد. ن ی کیت یبا صدا در 
با آن نگاه    کلیآشام افتاد. نگاه از ماسرش بست. نگاهش به دو خونرا پشت

 گرفت و به هلن داد.   اشیاز خود راض

 بگم. کی نمونده. اومدم بازگشتتون رو تبر شتر یتا طلوع ب یساعت -



قرار گرفتند و    یسرد چوب  یهاپارکت  یبدون پوشش رو  ی. پاهاستاد یا  هلن
ن سمت  شد.  مورمور  ن  کیبدنش  مط  کیمثل    کیرفت.  ظاهر  به    ع،یسرباز 

ا  شیسرجا قدم  ستادهی محکم  نگاهش  با  و  دنبال    یهابود  را  ملکه  خرامان 
 . کرد یم

تر کوتاه  کیاز ن  یقدش کم  ش،یهامتوقف شد. بدون کفش  د،یبه او که رس  هلن
 . یبود؛ اما تنها کم

 ه خود گفت:در ذهن ب هلن

 اسب چموش. -

 لبان سرخش را به خنده باز کرد. اما

 .کیممنون ن -

 ؟ یملحق ش   کلیجشن گرفتن به من و ما ی تو یایچرا نم -

 گفت:  یبه خشک کین

 ی داریجشن ب  فاتیمشغول تشر  واورالنز،یعنوان لرد نمن، اما به  یممنونم بانو  -
 هستم.

ا  ی نرم  یخنده   هلن با  س  نکهیکرد.  به  رد  دست  هم    خورد، یم  اشنهیباز 
 نکرد.  ینینشعقب

 . یگذرون بود ترها خوشقبل ادمهی -

 گذشته.  یاد یترها زمان ز از قبل -



 که از آن گوشه گفت:  کلیما

 ؟ یهست یانه یهنوزم ک کین -

 گفت:  یناز  یو با خنده  دی. هلن عقب کشنداختیبه او ن ینگاه یحت کین

 درسته. -

ن  کین  یرهیسبزت  راهنیپ  یقه ی  کبارهی  به با  و  دست گرفت  در   یهاش یرا 
 :دیدر صورتش غر  زدهرونیب

 رو فراموش کن. تیانسان یبهت گفتم خانواده -

 زد: داد 

 .میی تو ما یخانواده -

ملکه گذاشت.   یهادست  یبدون خم به ابرو آوردن، با آرامش دست رو  کین
 به چشمانش گفت: رهیخ

که خاطرات رو زنده    دیدر تالش  یلیخ  کل،یمن فراموش کردم؛ اما شما و لرد ما  -
 .دینگه دار

 کرد؟ یچه م کی ن نیو عقب رفت. با ا دیکش  ظیرا با غ شیهادست هلن

 لب باز کرد.  کین شد،یرو رفتن هلن شکسته مکه با قدم   یاز سکوت بعد

 د؟ ییچند هفته رو مهمون ما نیا د؟یرو گرفت متونیتصم -

 جواب داد:  تر عیسر کلیما



که بعدش    میشیحال مخوش  ی ول  م؛ی دار  یدگیرس  ی برا  ی من و ملکه کار   -
 . دی ما باش زبانیشما م

 سرش را موقرانه خم کرد.  کین

. باعث افتخاره.  -  حتما 

 و بعد به هلن نگاه داد.  کل یاول به ما سپس

 .شمیمرخص م -

بعد،    یاه یو چند ثان  دیچرخ  تینکرد، با رضا  افتیاز طرف هلن در  یجواب  یوقت
  ره یخ  کین  یخال  یبا خشم به جا   کهیآشام باز تنها بودند. هلن درحالدو خون

 بود، گفت:

 دهنده رو ببرن. اشتهام کور شد.خون نیا انیبگو ب شنیک یاون اپل یبرو تو -

 *** 

- .  سنگ کوارتز رو بده لطفا 

 

اش کوچک کوارتز را برداشت. اندازه   درنگیخم شد و سنگ شفاف و سف  ایسوف
 گذاشت.  گانیا یصاف شده بود. آن را در دست دراز شده یو به خوب

به ظهر بود و   کیبودند. ساعت نزد   ستادهیا  ز یطرف م  کیها  از ساحره  هرکدام
اتاق به    نیدر ا  ایبود که سوف  ی. ساعتد یتابیآسمان م  یباال  یبه گرم  دیخورش



  یفرستاده شده بود؛ ول  کیعنوان جاسوس ن  . در اصل بهکرد یکمک م  گانیا
 نبود.  لیمیخودش هم ب قتا  یحق

خم شده بود و کوارتز   لیجادوگران به سمت دن  سیداد. رئ  گانیرا به ا  نگاهش
رو م   یرا  او  سوفدیکشیبدن  م  ای.  مطالعاتش،  کوارتز،   دانستیطبق  که 
چرا آن را در دست    گانیکه ا  دانستیاما نم   کند؛یب مرا جذ  یمنف  یها یانرژ
 دارد. 

 :دیرد کرد و پرس لی دن یرا از رو دیبا دقت سنگ سف گانیا

 بپرس. -

سوف  ینگاهمین  سپس سوف  ایبه  از کجا    ایانداخت.  بپرسد  نداد که  زحمت 
هم مشقتش   ایکه اگر سوف  یرا حس کند. کار  ی انرژ  توانستیم   گانی. اداندیم

 . رد ی بگ اد ی توانستیم د، یخریرا به جان م

 ؟ یکنیم  کار یچ -

 نگاه انداخت.  لیبه دن یتینارضا با

 ه؟ی کارا واسه چ  نیا -

احتستاد یا  گانیا با  را  آن  بود.  تمام شده  با کوارتز   شه یداخل ش  اطی. کارش 
 ایبرگرداند. سپس به چشمان منتظر سوف  ز یم  یرا دوباره رو   شهیگذاشت و ش

 نگاه کرد و جواب داد:

  ز یواسم عز  زا یل  نکهیبا ا  ی بهت بگم. حت  تونمیرو نم   زهایچ   یسر هی  ا،یسوف  -
 بود.



تازه شود. بالفاصله اشک در چشمانش    ایباعث شد غم سوف  زا،یاسم ل  آوردن
ن بود.  مادرش  مراسم  امشب،  بست.  مرا  یرو  ک یحلقه  و  مانده  سم قولش 

ا  یباشکوه بود.  برپا کرده  خون  قصر  د   گانیدر  و    ایاشک چشم سوف  دنیبا 
 سمتش رفت.را دور زد و به ز یم  گر،یسمت د به دنشیچرخ

 سرش را نوازش کرد و پدرانه گفت: د،یرا به آغوش کش جادوگر 

 . کنمی! هرکس غمت رو درک نکنه، من م ایمتاسفم سوف -

هم اجازه داد تا غرورش را   گانیو ا  دیشدر آغوش او نماند. کنار ک   اد یز  ایسوف
و تصور    زایرا داشت. فکر به ل  شیهاکنترل اشک  یسخت  به   ایحفظ کند. سوف

 . دی درآ   یبود تا از پا یلبخند مهربانش، کاف 

نم  نیا خانه  به  اصال   محله  رفت،یروزها  نم  یبه  سر  هم    زد؛یجادوگرها 
 یخال  شیبرا  زایل  ی. خانه و محله، ب ماندیدر جو سرد قصر خون م  جانیهم

 خواست یاش را ترک کرد، اصال  برنگشته بود. نه مخانه   کی که با ن  یبود. از شب
 مادرش را.   یخال یو نه جا ندیرا بب انیشکارچ یهاخسارت

ره طور که از پنج داد و همان  هیبود، تک  دهیآن خواب  ی رو  لیکه دن   یزیبه م  گانیا
 گفت:   کرد،یرا نگاه م  رونیب

 کرد.  یبهم گفت که الکس بدنش رو بررس کین -

 جواب داد:  یاگرفته  یبا صدا ایسوف

 نبوده. یز یدرسته، گفت چ -

 متفکرانه گفت: گانیا



هشتاد    دونم یجوون و سرحال بود. م  ی ادیمردن، ز  یناگهان  طور نیا  یبرا   زایل  -
 .می کنیفراتر عمر م یلیهاست؛ اما ما جادوگرها خآدم یبرا  یاد یسال، سن ز

 داد. هیتک ز یبه م گانیسرش را تکان داد و کنار ا ایسوف

 ... داریب گهی و د  دینکردن. مامانم خواب دایپ یز یچ یول -

و با   ستاد یاز کنار چشمش سر خورد. نا  یاش را کامل کند. اشکجمله  نتوانست
 سرش نبست.در را هم پشت یزد، حت رونیاز اتاق ب یا شتاب زده یهاقدم 

  ا ی دست، در را بست. حال سوف  یتاسف تکان داد و با اشاره  یاز رو   یسر  گانیا
  لیدل  نیسخت بود؛ به هم  شهی. از دست دادن خانواده، همکرد یرا درک م
 .خواستینم یابچه وقتچیه گانیبود که ا

و لذت از درختان سر   رونیب  یبه منظره  شتر یب  یرهینگاه خ  یاه یاز چند ثان  بعد
 حواسش را به کار برگرداند. ده،یبه فلک کش

زن    نکهی. نه اکرد یکارش را م  یالیخیبا ب   گانیا  ل،یدن  تیتوجه به وضع   بدون
دل که  آشام سنگخون  کی  خواست؛یرا م   یگر یکس د   گانینباشد، بلکه ا  بایز

 . دید یرا در حد خود نم گانیاصال  ا

زن چرا زنده مانده بود؟ چگونه زنده مانده    نیرا چک کرد. ا  لیو دن  دیکش  یآه
ا عج  نیبود؟  سوال  برا  بیدو  بودند.  مشغول کرده  را  هزارم،    یذهنش  بار 

کنترل بدن را از   ر،یپس از تسخ  شهیهم   ها،زبانیکرد. م  ی اطالعاتش را بررس
م ادادندیدست  استثنا که  مورد  چند  جز  ند  گانی.  چشم  ولیبه  بود؛    یده 

 کرده بود.  فیتعر شی ادش آن را برااست



کردن    دایتا پ  توانستیچه داشت؟ خوشبختانه م  لی. دندیبه صورت کش  یدست
بود که هلن کم    نی نگه دارد؛ اما مسئله ا  هوشیاو را ب  شیهاجواب، با طلسم

 .ماندیمنتظر نم یادیصبر، زمان ز

  ل یقدر از شب گذشته تا به کنون، وساکرد. آن  یبررس  یخال  ی جا  ی را برا  اتاق
از خانه  یمختلف آن   شیهارا  به  اتاق  بود.  پر شده  اتاق  بود که  احضار کرده 
جوشان پر   یهاگی ها و د ها، کتابورد   ها،شهیها، شها، مواد با صندوق ی بزرگ

 شده بود. 

آن    نیر بکا  نیپنجره برد. با ا  کیرا نزد   هیرا تکان داد و کمد مواد اول  دستش
اش  شد. سپس تمرکز کرد و از خانه  جاد ی ا  یخال  یجا  کیتومارها    ز یکمد و م

 اش را احضار کرد. در منهتن، کتابخانه

  ن یقرار گرفته بود. ا  ی خال  ی در جا  قایاش دق و بعد کتابخانه  د یلرز  ی اندک  اتاق
 از خط بد او متنفر بود. جدا از خط  گانیها، متعلق به استادش بودند و اکتاب

  ی دسترس   یهم مجبور بود برا  گانیا  یها طلسم شده بودند و حت بد، تمام کتاب
 .ندبلند و باال را حل ک یمعما  کیساده،  یبه ورد 

به خاطرات استادش سرک    دیبا  دینداشتند، شا  یکه منابع خودش جواب  حاال
 .خواندیم  هازبانیقدرتمند م یلهیآن قب یو درباره دیکشیم

 *** 

 دوم  فصل

 هفته بعد  چند



 

 ؟یخوب -

 ایسوف  ی جدا شد و رو  ومیرنگارنگ داخل آکوار  یهایبا تعلل از ماه  نگاهش
لبانش را به حرکت درآورد و    لیبست. دن  خی  اینشست. از نگاه پوچش، سوف

 گفت:  یحسیب یبا صدا

 خوبم. کنمیفکر م -

ت. تمام به داخل گذاش  یاتاق را رها کرد و از چهارچوب، قدم  یرهیدستگ  ایسوف
 . سوزاندیزن، دل م  نیا یبندبند وجودش برا 

سرش را    یدوباره با کنجکاو   د،ینشن  ای از جانب سوف  یگری حرف د   یوقت  لیدن
ماهبه آکوار  هایسمت  خون  یومیخم کرد.  آن  نه  مرد،  آن  نکه   ک یآشام، 
  ل ی قرار داده بودند و دن  ز یم  یبزرگ بود. آن را رو  یلیبود، خ  دهیخر  شیبرا

  اش یزندگ  یهادروغ  توانستیم  ای. گوشدیم  ره یخ  شیهایها به ماه ساعت
 رنگارنگ، فراموش کند. یها یماه نیا یهابال خموچیپ نیرا ما ب

. ارتباط برقرار دیکش  یق یمتحرک اتاق نشست و نفس عم  ی صندل  یرو  ایسوف
 سخت بود.  یلی زن، خ نیکردن با ا

 رون؟ یب مینظرت ناهار بربه -

 بدون نگاه کردن به او جواب داد:  لیدن

 .ستیگشنم ن  -



تکرار کرده بود و    ایسوف  یمدت با هم بودنشان، بارها برا  نیکه در ا  یجواب
کرد و مثل   سیرا با زبان خ  نشییخسته بود. لب پا  دنشی از شن  ایگوش سوف

 :دیپرس شهیهم

 ؟ یمطمئن -

  ی را پشت گوش زد و با همان نگاه خال   اهش یس  شانیپر  یموها   ستاد،یا  لیدن
 چشم داد.  ایبه سوف

 مطمئن نباشم؟  دیچرا با -

 اضافه کرد.  یشخندین بعد

 دروغه. شیکه کل زندگ  می. من زنی گیآها! راست م -

. اصال  دیکش  یآه ایهم متنفر بود. سوف ایاز سوف یحت لینامعلوم، دن یلیدال به
ا سوال،  آن  از  دن   نیمنظورش  م  لیبرداشت  اما  و    یحرف  دیترسینبود؛  بزند 

 فشان خشم او فوران کند. آتش

 و گفت:  ستاد یا

کمک    فر یاز جن  یتونیم  ،یخواست  یزی و اگر چ  رمیبه هر حال من دارم م  -
 .یبخوا

باشه از خودش درآورد.   یبه نشانه  ییخم شد و صدا  هایسمت ماه   به  لیدن
خوب    یهرگز در روابط انسان  قتا  یپا کرد؛ اما خب حقو آن  پانیا  یکم  ایسوف

 شد و اتاق را با عجله ترک کرد.  می. پس تسلستینبوده و ن



نگاهش را   یشتریو با آرامش ب  دیکش  ی نفس راحت  ل یتنها شدن دوباره، دن  با
 بودند. شیروزها نیساکت و آرام، همدم ا یهایداد. ماه هایبه ماه

شب عقش    یایاز قصر خون متنفر بود؛ از دن  خورد؛یبه هم م  واورالنز یاز ن  حالش
را.   اش یاش با کالس نقاشخانه  خواست؛یآنجلس را م. دلش لسگرفتیم

 کالس تنگ شده بود.  یهابچه یاهویه انیگم شدن م  یدلش برا 

 ی بان  یبه سرسخت  ییهاآدم  یشهر برا  نیرده بود. اخوب تا نک  لیبا دن  واورالنز ین
  ی روح   ل،یدن  میتنها، ترسو، آرام و ضربه خورده. روح مال  لیخوب بود. نه دن

شهر    نیا  یطاقت سخت  داد،یبوم نشان م  یها و رورنگ  انیکه خودش را در م
. فرو کردن سرش  اشت را ند  اشیزندگ  یرا نداشت. طاقت برمال شدن رازها

 . داد یم  حیکبک بودن را ترج  در برف را،

و سطح آب را مواج کرد؛ باعث    دیچک  ومیقطره اشک که داخل آب آکوار  کی
احمق    شهی. همکرد یم  هیبه زمان حال بازگردد. دوباره داشت گر  لیشد تا دن
 بود و هنوز هم هست. فیو ضع

صله گرفت. به در بسته  فا  ومیرا پس زد و با چند قدم از آکوار  شیهااشک
. وگرنه، با تمام جان  اندستادهیکه دو نگهبان آن پشت ا  دانستیشد. م  رهیخ
ن  دیدویم از  شهررفتیدرم  واورالنز یو  م  دیجد  ی.  انتخاب  دن  کرد یرا    ل یو 

خوب بلد    یلیفرار و از نو شروع کردن را خ  لی. دنساختیوجودش را دوباره م
 بود.

  پنداشت، یاو را عمو م  ل یکه دن  یپدرش است و کسقاتل    کلی نبود که ما  مهم 
نبود که دوست  ست؛ین تبدمهم  پادوخون  کیبه    لیپسر سابقش،    ی آشام و 



توسط    کلیما نبود که جسمش  مهم  است؛  شده   ر یآشام تسخخون  کیشده 
 کدام مهم نبودند.  چیاست؛ ه لیفام کیاست و مهم نبود که با ن

از   نامند،یها آن را شب مکه آن  یادور باشد. از جامعه  خواستیتنها م   لیدن
برود. مثل    خواستیفقط م  لیکه در آن خون باشد. دن  یا قصر و هر کلمه  نیا
. دیآسمان بگشا  کرانیب  یرا در پهنا  شیهاکالغ شود و بال  ک یبه    لیتبد  کیر

 آن وقت بپرد و بپرد و هرگز باز نگردد. 

 ی. جورختیرا به هم ر  شیاهایرو  شد،یته مکه به در نواخ  ییهاضربه  یصدا
  ی رو  ی. زهرخندشدندیداخل نم   داد،یاجازه نم  لیکه انگار اگر دن  زدندیدر م 

 لبانش شکل گرفت؛ اما گفت:

 تو.  ایب -

شد.    انیدر چهارچوب نما  کیو بعد قامت بلند ن دیپاشنه چرخ  ی با تعلل رو  در 
 نیباز هم به چشمش جذاب بود. دوباره به ج  کین  ل،یبا وجود تنفر دن  یحت

 نیب  یجست و خط  رونیب  لیاز لبان دن  یآورده بود. آه  یرو  شرتشیگشاد و ت
 انداخت.  کین کیابروان بار

 نگاه کرد و با حفظ اخمش گفت: لیداخل شدن به دن بدون

 .میبر ییجا دیبا -

کت داد و  حر   شیکجا، چه برسد به مخالفت. تنها به پاها   دینپرس  یحت  لیدن
دو نگهبان    نیاز ب  لیسرش بست و دندر را پشت  ک یرفت. ن  رونیدنبال او ب

تا   توانستیم   دانست،یم  یزیچ  یرزم  یاز هنرها  یاگر کم  دیخپل رد شد. شا



موجودات خواب بودند، فلنگ   نیا  یکند و در طول روز، وقت  یآن دو را ضربه فن
بود. آهش را از   یمدتش، ناشدن  ن یا  یهم مثل تمام اگرها   نیرا ببندد؛ اما ا

 خفه کرد.  نهیدر س ی عرضگ یهمه ب نیا

دن قا  یدق  کین قرار گرفت.   دیتول  یگر ید   یصدا  دن،یجز نفس کش  ل یکنارش 
 . کرد یراه را کنار او دنبال م  حرفیو ب کرد ینم

رس  هر  آسانسور  به  تا  رفتند  جلو  سکوت  در  ورود دندیدو  نسور،  آسا  ی. کنار 
 شیانقره  یهالهیدر حسرت لمس م  لیقرار داشت و دن  یاشاهانه  یهاپلهراه 
 بود.

آسانسورها  وارد  برعکس  ا  گر ید   یآسانسور شدند.  دورتادور  اتاقک   نیجاها، 
دن نبود.  م  لیاوا  لیپنجره  دل  زد یحدس  نداشتن   لشیکه  انعکاس 

بود و    دهیدر آب و... د   شه، یش  یرا رو  رشانیهاست؛ اما بعد تصوآشامخون
 دارد.   یگری د  لیاتاقک، دل نیدر ا نهیمطمئن شد که نبود آ 

دن  ستاد یا  آسانسور  پ  لیو  تکان  چ یدلش  از  لحظه  یخورد.  در  آسانسور    ی که 
داشت. گو  خورد،یم   ستادنیا د   یزیچ  ییواهمه  در  هنگام  آن  فرو  در  لش 
 دنبالش کرد.  ر یبا چندلحظه تاخ لیرفت و دن رونیب کی. نختی ریم

الب  طور همان در  م  یکه  راه  خون  قصر  دن  رفتند،یشلوغ  به   لیانگشتان 
تند   یاسرمه  ینخ  راهنیپ  یهاگوشه دوباره  قلبش  شدند.  چنگ  بلندش 

م  دیکوبیم ن  دانستیو  تنها  نه  همه   ک،ی که  د خون  یبلکه  هم   گر یآشامان 
 .شنوندیم



ن  یهمراه نگاه  کیبا  تمام  او،  کنار  نداشت.  دوست  بهرا  سمتشان  ها 
و آن    کیو ن  ستندی خاطر او ن  ها به که آن نگاه  دانستیم  لی. دندندیچرخیم
. تحمل  شدیاما معذب م  کرد؛یربا عمل م آهن  کیکه در او بود، مثل    یزیچ

 سخت بود.  ش یآن همه نگاه برا

 ن یپا تند کرد تا عقب نماند. به اتاق تمر  لیو دن  دیچیسمت راست پبه   کین
ها مثل  آشام. خونماندیم  هالمیمثل ف  قا  یاتاق دق  نیها وارد شدند. اخون آشام
  وار یرا به درود   گر یکدی   آمدند،یدر هوا به پرواز درم  اکشن،  ی هالمیقهرمانان ف

  ها نیتفاوت که ا  نی. با اکردندیم  هاستفاد   ی واقع  یهاو از چاقو  دندیکوبیم
 . افتندییسرعت بهبود مو به شدندیم یزخم قتا  یحق

ن  موقع دن  ک یعبور  تمر  یهمگ  ل،یو  از  برا  داشتندیبرم  نیدست    کین  یو 
  ی بودند، به خوب  نگیها را که در ردو تا از آن  لی. دنکردندیسرشان را خم م 

  ی فروشیدنیدر آن نوش  ک،یبودند که در کنار ن  یی. همان دوقلوهاشناختیم
 بود. دهید 

هم    لیو دن  شدیبلندش رد م  یهابه آن همه احترام، با قدم   توجهیاما ب  کین
سالن   کیرا باز کرد و وارد    رنگیزرشک  یدر  کیمجبور به دنبال کردن بود. ن

 .دیباال پر ل یدن یشدند. ابروها یخصوص

  ی بود تا انرژ  امدهین  کی. مطمئنا  نستیچ   نجایحضورشان در ا  ل یدل  دانستینم
در آنجا هم    کیداشته باشد. ن  یرا هم به عنوان تماشاچ  لیکند و دن  لهیتخ

 . دیرس نهیآ  کیکه به   یمتوقف نشد تا وقت



 ک یدر کنار خودش، ناخودآگاه لبخند زد. ن  نهیانعکاس او در آ   دنیبا د   لیدن
را   ی کاش  نیسوم  وار،یدور د   یهایکاش  یدو زانو نشست و از رو   ن یزم  یرو

مثل   یکاش  ها،لمیرا لمس کرد و مثل ف  درنگیسف  یانتخاب کرد. دستش کاش
و    دیچرخشکل ممکن، به داخل    نیصداتریدر ب  نهیاهرم به عقب رفت. آ   کی

 د.در اتومات باز ش کیمثل 

  گر ید   لیگذاشت. دن  کشینسبتا  تار  یو پا به راهرو   ستاد یا   یبدون معطل  کین
آشامان  لرد خون  کیچون ن  رفت؟یم  دیاو را عبور کند. اصال  چرا با  خواستینم
  یآشام نبود تا اطاعت کند؛ اما وقتکه خون  لیبود؟ خب که چه؟ دن  واورالنز ین
 :دیبرهنه غر یهاش یبا ن کین

 

 زود باش! -

هدر نداد و پا تند کرد و داخل رفت. اصال  توان نه گفتن نداشت؛ از   یاهیثان
مخون  نیا بد  وقتدیترسیآشام،  مخصوصا   نآن  ی.  نشان   شیهاشی طور  را 
 . داد یم

از کنارش گذشت و در را بست. از پشت    کیترسان کامال  وارد شد، ن  لیدن  یوقت
را    اشیفلز   یرهیبرق دستگ  توانستیم   لین. د ماندیدر م  کیبه    هیشب  قا  یدق
 . ندیبب

را   وارهایاز د   یو کم  شیپا  یجلو  توانستینبود. حداقل م  کیتار  اد یز  راهرو
قصر کنده شده باشد.    ر یراهرو که در ز  کی.  ماندیخندق م  کی. به  ندیهم بب

  ی ادآوری.  انداختیآنجلس م آپارتمانش در لس  اد یرا به    لی و دن  داد ینم م  یبو



سال  ییقبلش که گو  یروزها به  بودند،  متعلق  قبل  چشمانش    اشکها  به 
 نشاند. 

 گفت:  یآرام یبا صدا کین

 بجنب. -

چند بار پلک زد تا اشک را عقب نگه دارد. هر چه را که نداشت، غرورش    لیدن
 . کرد یحداقل حفظ م دیرا با

. شک داشت دیرسیم  لیکامال  به گوش دن  نیحال تمردر   یهاآشامخون  یصدا
  ک ی که ن  دیرسیخب حتما  نم  یها نرسد؛ ولآن  ز یخودشان به گوش ت  یکه صدا

 را داده بود.  یمخف  یراهرو نی زحمت استفاده از ا

مجبور شد دنبالش    لیزود جلو افتاد و دن  یلیبلندش، خ  یبا پاها  آشامخون
 بدود.

که   یی. تا جاشدیرفته نور کمتر مرفته   رفتند،یکه در راهرو جلو م  طور همان
 . دید یاز اطراف را م یافقط هاله

با آن همه سرعتش    لیباعث شد تا قلب دن  ستادنش،ی. استاد یا  بارهک یبه    کین
به   لحظه،  آن  سرجاستدیبا  بارهکی در  هم  خودش  توهم    ش ی.  شد.  خشک 

بلندش، گردن    یهاشیبچسباند و ن  وار ید حرکت به    کیاو را با    کیداشت که ن
 را بدرند.  لیدن

 گفت:   یکنجکاو   یهاجلو آمد. سرش را خم کرد و با چشم  ی و قدم  دیچرخ  کین

 زنه؟یچرا انقدر قلبت تند م -



 ی آب  توانستینم  قا  یدق  نکهیبا ا  ،یکیتار  نینگاه به چشمان او داد. در ا  لیدن
سرش را جلوتر برد    کیداشت. ن  اد یاما کامال  شکلشان را به    ند؛یبودنشان را بب
 و زمزمه کرد:

 .ستین یزیبکش. چ قینفس عم -

مسافت هم به    نیدر ا   ی الب  یسروصدا   ی راهرو در سکوت نبود و صدا  نکهیا  با
  یمیتصم  نکهی. بدون ادیرا شن  کین  یزمزمه  ی موموبه  لی دن  د،یرسیگوشم م 

 .ترقیعم یو بازدم  قیدم عم کی. دیاخل کشهوا را به د  اشینیب رد،یبگ

 آرام دستور داد:  یبا همان صدا کین

 دوباره! -

را تکرار کرد. چند    قشیاو، دم و بازدم عم  یگوش داد و با هر دوباره  لیدن
تر لحظه بعد متوجه شد که قلبش دست از آن کوبش تند برداشته، بدنش آرام 

 شده و استرسش هم رفته است.

 گفت:  حیو با تفر  ستاد یمطمئن شد، صاف ا لیاز آرامش دن یوقت کین

گردن    یو تو  رونیب  انیکه ب  خارنیم  شامین  زنه،یانقدر قلبت تند م  یوقت  -
 بلندت فرو برن. 

  ند؛ یصورتش را بب  تواندینم  ک،یتار  با  ی تقر  یفضا   نیدر ا  ل یکه دن  دانست یم
داشت و گرد شدن چشمان    یخوب  دیآشام بودنش، د اما خودش به لطف خون
به دستش  و حرکت  د او  را  لبخنددیسمت گردنش  ن  یرو  ی .  شکل   کیلبان 

 را در راهرو ادامه داد.  رشیو مس دیگرفت و چرخ



راحتش کند؛ اما بدبختانه،   کیقصر ببرد و از شر ر  رونیرا به ب  لیدن  خواستیم
ها مواظب تا برگشت آن  دیهمه جا بودند و مثال  با  کل ی هلن و ما  یهاجاسوس

 . بود یم لیدن

بدون روح هلن،    لی استفاده کند. دن  توانستیخودش هم نم  یطبقه  یدرها  از 
 هلن گزارش رد کند. یبود تا برا یلعنت گانیتر، او مهم افتاد یرمی در راهرو گ

اعتمادش به  افراد خودش هم تنها بود. تعداد افراد قابل  انیدر م  کین  ،یقول  به
 محدود شده بود.  انایو ج نیجوزف، مارت کوب،یج ا،یسوف

بود. ه  نیا را خودش شخصا  کنده  دن  کسچیتونل  از   ل یجز خودش و حاال 
داشت که بتواند    از ین  واورالنز ینداشتند. به هر حال به عنوان لرد ن  محلش خبر 

 ببرد.  شیرا در خفا پ شیاز کارها یکم

به حساب متعلق   گر، ید   یهاآشامخون  نیراهرو و اتاق تمر  نیا  نیب  نیتمر  اتاق
راحت    الی. پس با خشدیبه آن وارد نم  یآشامخون  چیبه خودش بود و ه 

 برود و برگردد.  توانستیم

فرو کرد و سرعتش را کاهش داد    نشی ج  ی هابیدر ج  الیخ یرا ب  شیهادست
 . دیایب شیپاهم بتواند پابه لیتا دن

سوال  نیا در کنارش  هرگز  وقتدیپرسینم  یزن  از  و کم  ی.  آمد  کم به هوش 
آن ورژن پرحرفش را   کیفرو رفته بود. ن  یدر سکوت زجرآور   ق، یمتوجه حقا

خواندن فکرش سخت    کین  یساکت بود، برا   طور نیا  ی. وقتدیپسندیم  شتر یب
 .شدیم



 م؟ یریکجا م   یبپرس یخواینم -

  لیدن  برد،یور مو آن  ور نی. هربار که او را ارد یخودش را بگ  یجلو  نتوانست
را نشان    یاگر زبان بدنش، کنجکاو  ی. حت کرد یساکت دنبالش م  گونهنیهم
 لبانش مهر سکوتشان را حفظ کرده بودند. دادند،یم

 م؟ یریکجا م   -

 کی. نستیسوال مهم ن نیاصال  جواب ا ایبود که گو کنواختیقدر آن شیصدا
را انتخاب کرد    ی. نقشلیمعروف بود نه دن  یکرد. او بود که به خونسرد   یاخم

 و با مهارت در آن فرو رفت.

 .م یگردونیدوباره هلن رو به بدنت برم -

 ر ید   ایبعدتر از او متوقف شد؛ گو  یکم  ک یسرجا خشک شد. ن  بارهکیبه    لیدن
شان  شانه به زن نگاه کرد. فاصله  یشده است. از رو  لیمتوجه عقب افتادن دن

چشمان گرد شده و بدن لرزانش    یبه خوب  توانستیدو قدم بود. م  یبه اندازه 
 گفت:  یو سرد  رحمیب ی. به نقشش ادامه داد و با صدا ندیرا بب

 بانوم از بدنت خوشش اومده. -

  یاخفه  یعقب رفت. با صدا  یانسان واکنش نشان داد و قدم  کیمثل    لیدن
 گفت:

 نه. -

  شیهاشیجلوتر رفت و ن  تشیاز موفق  یراض  کی. نماندیناله م  کیبه    شیصدا
  میتصم  کیو در    ندیبتواند برقشان را بب  لیرا نشان داد. نور آنقدر بود که دن



  ن یباالخره ا  نکهیحال از اخوش   کیبدود. ن  رفتندیکه م  یاحمقانه، خالف جهت
ادامه    دنشیبه دو  ی واکنش از خودش نشان داده، اجازه داد تا کم  کیزن  

باز انسان  یدهد.  مسخرهبا  تالش  داشت.  دوست  را  او،ها  مقابل  در   شان 
 درآمد. شیبود. سپس با استفاده از سرعتش، جلو یستودن

باعث شد تا درد    ن،یافتاد. برخورد کمرش به زم  نیزم  یبه او خورد و رو  لیدن
ناالن نگاه  لیدو پا نشست و به دن  یرو کی. نچدیدر ستون فقراتش بپ  یاد یز

 زد و با تمسخر گفت: یصدادار شخندیکرد. ن

 ؟یتر عیسر ی کنیفکر م ؟یکنیآشام فرار م خون هیاز دست  -

 : دیکش  غی ج بارهکیبه  لیدن

 د؟یداریچرا دست از سرم برنم -

 شتر ی انتظار داشت ب  کیکه ن  یزیواکنش از چ  نیواقعا  بلند بود! خب ا  غشیج
 . کندیهق مهق لیبود. متوجه شد که دن

 . دیتن... تنهام... بذار  -

 :دیپرس یآرامبه  کین

 شدن بدنت با هلن دردناک بود؟ کیانقدر شر -

 شیسمت پاهانداد و بدن لرزان خودش را بغل کرد. سرش را به  یجواب  لیدن
داشت تا ناخوداگاه از خودش مواظبت کند.   ی کار سع  نی خم کرده بود و با ا

تا با    گرفتندیم   اد ی  ر ید   یلیها خسانترسو متنفر بود. ان  یهاآدم  نیاز ا  کین



ترس،    نیاز هم  تفادهبا اس  گرانی تا د   شدیباعث م  نیو هم  ندیترسشان کنار آ 
 ها را کنترل کنند.آن

 

 و گفت:  ستاد یتاسف تکان داد. ا یاز رو یآرامسرش را به کین

  خوام ی. مایکنن، بلند شو و با من ب  تتیدوباره اذ   کلی هلن و ما  یخوایاگر نم  -
 کمکت کنم. 

رو کرد یم  نیفنیف  لیدن موها  نیزم  ی.  انبوه  و  بود  زده    شان یپر  یچنبره 
اعتماد    کیاش کرده بودند. همان لحظه جواب نداد. چطور به ندوره  اش،اهیس
که کابوسش بودند.    ییهان یبود. هم  هاوال یه  نیاو هم از قماش هم  کرد؟یم

ها و  در کتاب  تن،راست راه رفراست  یبه جا   دیکه با  یایلعنت  یهاوالیهمان ه
صورتش به    یرو  یموها  انی. سرش را بلند کرد و از مماندندیم  یباق  هالمیف

.  رد یباال بگ  یاد یآشام نگاه کرد. قد بلند او باعث شده بود تا سرش را زخون
 لبان لرزانش به حرکت در امدند:

 من احمقم؟ یفکر کرد -

و    دیرسیم  شیکه تا زانو  یا . در آن لباس سرمهدیلرزی. بدنش اشکارا مستاد یا
آب  یهاکفش نظر م  تر شانیپر  ا،یسوف  رنگیتخت  به چشمان    د؛یرسیبه  اما 

 داشت محکم باشد گفت:  یکه سع  ییزل زد و با صدا کین

 من رو... بکش. -



م  یکثم اکو  راهرو  در  بکشش  شب  شدیکرد.  بود.   ک یبه    هیو  شده  التماس 
 تر شد. محکم شیصدا

 رو بخور و تمومش کن.  میخون لعنت -

  شیها. دنداندیلرزیکرد. بدنش هنوز م  یاو را بررس  عیسر  یبا نگاه  آشامخون
را    شیهادست  کی و دستانش مشت شده بودند. ن  داد یهم فشار م  یرا رو
 کرد و گفت:   پایچل نهیس یرو

م   - خودمم  رابطه  خوام؛یباور کن که  ر  یایخون  یاما  با    ی ساخت  کیکه 
 .ذارهینم

. با گفتیم  کیاست که ر  ی که منظورش همان تبادل خون  دانستیم   لیدن
طرف هلن   جانیهم طرف هلن بود. همه در ا  کیاو، آهش درآمد. ر  یادآوری

  کا یآشامان آمرتمام خون  یداده بود، هلن ملکه  ایکه سوف  یبودند. طبق اطالعات 
 از او حکم مرگ داشت. یچ یبود و سرپ

د   لیدن بود،   شی داد. سرد   هیتک  یخاک   وار یبه  مورمور کرد. خسته  را  بدنش 
ا  از ین  وار ید   نیفرسا بود و به اطاقت  شیبرا  زهایچ  نیخسته! ا تا    ن یداشت 

 :دینال یآن نگه دارد. بعد از مکث یرا رو  یحجم خستگ 

 برم. دی. فقط بذاردمیرو م نی ازم بخوا یهرچ -

 بود.  دهیبر لی. دن داد یرا نشان م صالش یاوج است نیا

 .کندیداد. تظاهر کرد که فکر م هیتک وار یاو به د  یروهم روبه  کین

 . شهیامم... نم -



به همه  دیآه کش  لیدن ا  شنهاد یپ  نیا.  از  بود؛  داده  ر گانیرا  تا  و   کیگرفته 
 .شود ی. همه هم گفته بودند که نمایسوف

 چرا؟  -

 شب شده. یوقت است که جزو جامعه یلیچون خ دانست؛ یرا م جواب

 .یشد یقاط یادیاالنشم ز نیچون تو هم -

 ک یاش را به ننشاند. نگاه خسته  لیبه لب دن  یزهرخند  ک، ین  کسانی  جواب
 :دیداد و پرس

 ؟ یهست یکه تو طرف ک  فهممینم -

 جواب داد:  عا  یو سر یبا خونسرد  کین

 خودم. -

 زد. یدوباره زهرخند لیدن

تا هلن   میریم  یگفت  شیچندلحظه پ  نیهم  ؟یسیوا  یتونیحرفت نم  یرو  -
 به بدنم برگرده.

که تا چه حد    شدیم   ادآور یش  حرف سخت بود. به خود   نیزبان آوردن ا  به
 . کرد یضعف که او را رها نم نیاست و لعنت به ا فیضع

 .یایتا به خودت ب خواستمیم -

بلند بود. سر از   یلیخ   ک،ین  ز یت  یهاگوش  یکه برا  دیکش  یقینفس عم  لیدن
 . آورد یها درنمآشامخون نیکار ا



 ن؟یخوایم یآخه ازم چ -

 .دیطول کش یکم  کین جواب

 هرکس به فکر منافع خودشه. -

 بود. ییدو پهلو جواب

 خواد؟ یاز من م یو طرف تو چ -

 جواب داد:  عی مطمئن و سر کین

 رو. تیرستگار -

  یطور که به مسخرگ تر بود. همانتلخ  ی کی  نیاش گرفت؛ اما اباز خنده  لیدن
 گفت:  د،ی خندیم کیحرف ن

عشق سابقم، دارن تمام   م،یقالب یات، عموملکه  م؟یرفته من ک ادتی... ادتی -
 !شمیتا مطمئن شن من رستگار نم کننیتالششون رو م

 اشاره کرد. کین به

 ؟یگ یم  یچ گهیتو د  -

اش  نقشه  دانستیاو، هر چند که تلخ بودند نگاه کرد. اگر م   یهابه خنده   کین
  رون یسر از الکش ب  زن  نیتا ا  کرد یروزها قبل آن را اجرا م  رد،یگیم  گونهنیا

 اورد. 

 .جاستنیمنافع ا  یسر  هیمن هم  ی. برا یگیراست م -



 یروبرداشت و با چند قدم روبه  وار یرا از د   اشهیقطع شده بود. تک  لیدن  یخنده
ها آن  ر یبود. ز  تر نیغمگ   دارشان،ید   نیاز اول  اشی. چشمان خاکسترستاد یا  کین

 گفت:  یناراحت ی. با صدادیباریاز تنش م یگود افتاده بود و خستگ

آشام کنترل  خون  هی باال.    دیمن رو کش  یآشام بابام رو کشت و پوالخون  هی  -
تبد سابقم  عشق  شد.  کابوسم  و  گرفت  رو  به    لیبدنم    ه ی .  شونیکیشده 

  ی. من رو تو چند بار انقدر خونم رو خورد که تا دم مرگ رفتم گهیآشام د خون
 .تونیشب باز مهیو شدم عروسک خ دیکرد   یقصرتون زندون

شد و لبانش به   رهی خ  ما  یمستق  کیچنگ زد. به ن  شیموها  انیبه م  یدست  دو
 کج شدند.   شخندین

آشام خون  یباور کنم که تو  یخوا یاز طرفتون، م  یهمه بدبخت  نیو بعد از ا  -
 ؟ یکنیکمکم م 

دن  شی ابرو  یتا  کی  کین داد.  باال  ضع  یجلو  لی را  و  ترسان  بود.    فیهمه 
 کرد؟ یم  دایپ ر یدل ش کهوی ک،یبه ن دنیکه با رس  ستیحکمتش چ

 را نشان ندهد، گفت: اقشیکه اصال  اشت  ییرا باال انداخت و با صدا اششانه

هلن   یو وقت  رسهیها نمآشام. زورت به خون یندار  یاتو چاره  زاد،یآدم  نیبب  -
. تو در مقابل هلن  کنهیرو شروع م  شتاشیدوباره آزما  گانیردن، ابرگ   کلی و ما

 . دارهیو اون تا نفهمه چرا دست از سرت بر نم  یستاد یا

بودند    دایقصر خون کامال  پ  ر یز  یهازد و نگاهش را به سقف داد. لوله   شخندین
 نبود. ینینشدل یسقف، منظره یا با قهوه شانیرنگ خاکستر یو هارمون



.  کنهیمرگتم که شده ولت نم  یعمرشم جاودانه است و مطمئن باش تا لحظه  -
 فرار از دستشون رو کال  خط بزن. یدهیپس ا

داد. با شصت به خودش اشاره کرد و    لیرا باز به چشمان منتظر دن  نگاهش
 ادامه داد: 

به  اتگهید   ینهیتنها گز  - دارم  دوستمنم که  دست  م  یسمتت  .  کنمیدراز 
قشر و از    نیاز هم  والمیه  هینه. حق باتوئه! منم    یتونیم  ،یقبول کن  ینتویم

 کاسه نباشه؟  هی یکجا معلوم دستم باهاشون تو

از مرز    لیکند. نگاه دن  ر یتاث  لیدن  یرو  شیهاکرد و اجازه داد تا حرف  سکوت
قدر سن و تجربه داشت که بتواند نگاه  آن  کیشکاک بودن، فاصله گرفته بود. ن

در حال    لیآمده بود. دن  نییپا  اشیدفاع  وار یزن را بخواند. د   نیا  ینهیچون آ 
  ی رو  ییربالبخند دل  کی بود. ن  کیکردن و در مرز باور کردن ن  نیسبک سنگ
 باز لب باز کرد.  ینشاند و بعد از مدت کشیلبان بار

پس تو    خوان،یضربه بزنم. تو رو م  هی ون  بهش  خوامیام. ممنم زخم خورده  -
 .رمی گیرو ازشون م

بار جمالت را به زبان آورد؛ اما    کیدر راهرو اکو شد. او    رگذارشیتاث  یصدا
 بار باور کرد. نیو قلبش چند دی بار شن نیها را چندآن لیدن یهاگوش

 *** 

  ی صندل  یبپرد. رو  یخاطر استرس از جا به  لیباز شدن در باعث شد تا دن  یصدا
برخورد    یبه صندل  شیپا  ،یپرش ناگهان  نینشسته بود و با ا  یرنگیمشک  یآهن



فرصت کند تا فرد خارج شده از در را   نکه ی. قبل از ادیچیکرد و درد در تنش پ
. صورتش جمع شده و  الددردناکش را بم  یمجبور شد تا خم شود و زانو  ند،یبب

 بود.  دهیلبش را به دندان کش

 ؟یبخو -

. در ستدیبه زانوش با  توجهیکرد ب  یرا پشت گوش زد و سع  شیموها  لیدن
 همان حال جواب داد:

 فک... فکر کنم. -

د   کین ابروها  هیتک  یآجر   وار یبه  با  بود و  نگاهش م  یداده  .  کرد یباال رفته 
 : دیو با شک پرس  دیکش  یقینفس عم لیدن

 بعدش... من آزادم؟ -

 لبش را کج کرد و گفت:  کین

 .با  یتقر -

  ی ق یطور که دم و بازدم عمدست به کمر زد و سرش را باال گرفت. همان  لیدن
آنجلس  نسبت به لس  جانیداشت، نگاهش را به آسمان پرستاره داد. آسمان ا

 تر بود.پرستاره

  ییروشن کرده بود که قدم گذاشتن به داخل آن خانه چه معنا  شیبرا  کین
اما    پرداختند؛یرا م  شیبها  دیبا  لیو دن  کیداشت و ن  ییکه بها  ییدارد. جادو

 بها، ارزشش را داشت؟ نیبود که ا نیسوال ا



 خب؟ -

نگاه داد. لبانش را    لیآورد و به دن  نیی سرش را پا  ق،یعم  ی بعد از بازدم  کین
 اقبال.  ایبخت و  ایبا خودش گفت هم فشرد.  یرو

 .میبر -

ا  اشه یتک  کین با  زد.  اشاره  به در  با سر  و  برداشت  بلوند   یکار، موها  ن یرا 
که به شکل    یرنگاهی و س  بیعج  یرهی. دستگختندیر  اشیشان یپ  یکدرش رو

به    یدیبا سف  رهیدستگ  اه ی. رنگ سدیکش  نییگرگ بود را در دست گرفت و پا
 کرده بود.   جاد یا  ینوازتضاد چشم ،یدر چوب ز یشدت تم

  ک یر  یبه آن آمده بود، در محله  ینیرزمیبا استفاده از آن راه ز  کیکه ن  یاخانه
دن داشت.  خانه   لیقرار  سبک  خانه از  همان  شد؛  متوجه  سکوتش  و   ی هاها 

 و چمن.   ینیتزئ یها با گلدان دار وانیا

از    شناخت،یکه به زور م  یکیسر ن  فرش عبور کرد و پشتسنگ  یاز رو  لیدن
  ی را در دست داشت. وقت رهیبود و هنوز دستگ ستادهیکنار ا  کیدر عبور کرد. ن

 کامال  وارد شد، در را بست و با سر اشاره به جلو زد. خودش اول راه افتاد.  لیدن

 دمانش یچ  بیبود و به سبک عج  یبیعج  ب یترک  داد، ینعنا و عود م  یبو  خانه
قرار داشت و دو طرف    رنگاهیس  یاراه پله  ، یورود  یروروبه  قا  ی. دقآمدینم

در، تنها چهارچوب   ی . البته به جاشدیم   دهیکوچک، دو در د   یراه پله در راهرو
 زانیآو  رنگیآب  ز یآو  یپقرمزرنگ و از سمت چ  ز یقرار داشت و از سمت راست آو

  لیدر گوش دن  نگیریجنگیریکارش ج  نیقرمز را کنار زد و با ا  ز یآو  کیبود. ن
به    رتی را دنبال کند؛ اما چشمش با ح  کین  دیکه با  دانستیم  لی. دندیچیپ



و... به   یها، موسفرشته  ح،یاز مس  یری بود؛ تصاو  وار ید   یرو   بیعج  یهاطرح
 صیتشخ  توانستینقاش هم نم  لیدن  یرا حت  ها. چندتا از پرترهخورد یچشم م

 .کردندیم دینقاششان را تاک یدهد؛ اما همه چه آشنا و چه ناآشنا، زبردست

 !لیدن -

و ُهل جواب    رد یباعث شد تا نگاه بگ  خواندیکه نامش را م   کیآرام ن  یصدا
 دهد:

 اومدم.  -

 ی . بودیچیدر فضا پ  نگیریجنگیریج  یرا کنار زد و دوباره صدا  زهایهم آو  او
  کرد یحس م   لیبود که دن  یطور  شیبود. نعنا  شتر یقسمت ب  نیعود و نعنا در ا

قرص  به  است.  شده  باز  برابر  سه  تنفسش    ی سرماخوردگ  یینعنا  یهاراه 
 . ماندیم

داخل راهرو در آن نبود و   یهاوارکوبی از د   یبود. خبر  کی اتاق تار  یکی  نیا
  شدیبه فضا نور داده بودند. نور کم باعث م  یو کنار، کم  چند شمع در گوشه

سمتش  مکان ناشناخته دوباره به  نیخاطر ا  . استرس بهندینب  یادیز  ز یچ  لیتا دن
 ک یاش را در دست گرفت و فشرد. به نسرمه  راهنیپ  یهاهجوم آورد. گوشه

 .ستینگریطرف م  کیبود و به  ستادهیمودبانه ا کیشد. ن تر کینزد 

به چشم   یزیبود، چ رهیبه آن خ کیکه ن  یایکیرد نگاهش را زد. در تار لیدن
صدا به    ر،ی. قبل از تصوندیبب  یزیچشمانش را تنگ کرد تا چ  لی. دنخورد ینم

 . دیگوشش رس



 .خوامیهرکدومتون رو م  یا یرو نیتردردناک -

خودش را داشت    ی رگذاریحال تاث  نیزن بود و به شدت نازک. با ا  کی  یصدا
 کرد.   خیس  لیو مو به تن دن

 زد. شی ه کرد و ترسان صدانگا کیبه ن لیدن

 ! کین -

  رهی خ  یکی که فکش سخت شده و به همان تار  دید یم  لینداد. دن   یجواب  کین
باشد.  گر یتوهم د  کی هم  نیکه ا  دیترسیچنگ زد. م لیاست. ترس به دل دن

 . شدیدچارش م  اد یز یلیروزها، خ نیکه ا  ییهااز آن دسته توهم یکی

را لمس    کیشد و دست راستش با تعلل باال آمد تا ن  تر کینزد   کیبه ن  یقدم
 کین  یکبارهی  دنینه. چرخ   ایاست    یواقع  کین  ایداشت تا بداند آ   از یکند. ن

 هوا بماند.  یبخورد و دستش رو  یسمتش، باعث شد تا تکان بدبه

مطمئن بود   لیهم سرد بود. آنقدر سرد که دن  یکیدر آن تار  یحت  ک،ین  نگاه
طور  . همانبستیم   خی  بارهکیاتاق به    نیداشت، کل ا  ر ی اگر نگاه در دما تاث

 ها خشکش زده بود.آن چشم یاز سرد لیکه دن

چشمانش بود. با   یهوا گرفت. دستش هم به سرد  یرا رو  لیدست دن  کین
 گفت:  یدارخش یصدا

 باشه. -



خش  خش  ی. صدادیرخچ یبپرسد که چه باشد؟ اما زبانش نم  خواستیم  لیدن
تار از طرف  داخل    لی. دندیبه گوش رس  یکیحرکت  از  داد.  را حرکت  سرش 

 آمد. رونی ب یموجود   ،یکیتار

بلند فر که به    یبا موها  سالهپنجویس  بایزن تقر  کی  ماند؛یم  یبه انسان  ابتدا
  دید یم  لیرا دورش باز گذاشته بود. دن  شی. موهاآمدندیاش مپوست سبزه

 ی گلو خنک گل دیسف یلباس تابستان کی. رسدیکمرش م   ر یتا ز شانیکه بلند
بودند و بعد   شستهاو ن  فیظر  یهاشانه  ینازکش رو  یهابه تن داشت. بند

  ، یانسان  یپا  یرا بند آورد؛ زن به جا  لیقرار داشت که نفس دن  نییآن پا  یزیچ
 بز را داشت. کی یپاها

پاها  لیدن   ی زدهرتیح  نگاه بود. سم  ی به  او  پرپشم    اهش یس  ی هابزمانند و 
 . کردندینم جاد یا ییو هنگان راه رفتن، صدا دندیدرخشیم

. هر چه کرد ینگاه م  لیبه دن  ما  یمستق  رنگش،یادرشت قهوه  یها با چشم  زن
بعد متوجه   ی. کمکرد یم  تر زدهرتیرا ح  ل یدن  شد، یخارج م  شتر یب  یک یاز تار

پوشانده   شیاست که توسط موها  یکوچک   یهازن شاخ  یشانیپ  یشد که رو
 اند. شده

 ی ها چه نام داشتند؟ سعبه افکارش فشار آورد. نصف بز و نصف انسان  لیدن
ها و ساحره وجود داشتند، چرا  آشامخون  یمتعجب نشود. وقت  اد یز  کرد یم

 نداشته باشند؟ تیها واقعنصف بز، نصف انسان



  ی سع  یمحکم  یبا اراده لیداد و جلوتر آمد. دن شیپرمو یبه پاها  یحرکت زن
کمتر کرد.    کیخود را با ن  یحال ناخوداگاه فاصله  نیکه عقب نرود. با ا  کرد یم

 باشد.  یمحافظ خوب  حتملیدر موقع خطر،  توانستیم یآشام قوخون

 گفت:   زشیت یآن دو متوقف شد. با صدا یقدم کی در 

 . دیریمن رو بگ  یهادست -

بدون تعلل دستان سرد    کیها دراز کرد. نسمت آندستش را باال اورد و به  دو 
  ی ادیز ک، یدست ن  یاو گذاشت. دست زن برا  رنگرهیو بزرگش را در دست ت

 کوچک بود. 

 یلعنت  واورالنز ین  نی ر ابه او اعتماد نداشت. د   لینگاه کرد. دن  ل یمنتظر به دن  زن
  یتا دستش را درون دستان زن بز   خواستیاعتماد نداشت. نم  کسچیبه ه

 بگذارد.

 بود، گفت: نیخشمگ یکه کم  ییبا صدا کین

 ؟ی هست یمنتظر چ -

داشت.    اشیشانیپ  یرو  یظیاخم غل  کی او داد. ن  یخینگاه به نگاه    عا  یسر  لیدن
 ادامه داد:  دیرا د  لیدن توجه یوقت

 ؟یراحت ش  یخواستیزود باش. مگه نم  -

عم  لیدن ا  دیکش  یقینفس  به  تن  اگر  دعا کرد.  درگاه کائنات  به  خطر    نیو 
و    یگر ید   ق ی. نفس عمرد یآرامشش را باز پس گ  ی زود به  توانست یم  داد، یم

شد.    یلمسشان به بدنش جار  قیاز طر  یبخشلذت  یدست زن را گرفت. گرما 



. رد یاش شکل بگلبان خشک شده   یرو  ی ود که باعث لبخندبخش بآنقدر لذت 
 بود. یانسان ی لیخ  اش،یبز یدست زن برعکس پاها

  ی بیبا تضاد عج  لیدن  گر یپاسخ گفت. دست د   ییبایلبخندش را با تبسم ز  زن
 کیبا گرفتن دستش،    کیسمت آن چرخاند. نسرما را حس کرد. سرش را به

 کرده بود.  جاد یحلقه ا

 کنم.   افتیتون رو درتا من خاطره دیحلقه رو نشکن -

 ادامه داد:  دینگاه کرد و با تاک لیبه دن کین از 

 اگر حلقه شکسته بشه، قرارمون باطله. -

 گفت:  لیخالصه به دن یلیخ کین

 دستشو ول نکن!   -

باد    نی. از ادیوز  نشانیاز ناکجاآباد ب  ی به حرکت در آمد و باد   ی لبان زن بز 
  یکم  لیدن راهنیدو زن در هوا به رقص درآمدند. پ  ینخ ی هاراهنیپ یناگهان

 از حد باال رفت. شیب

 

تعادلش را از دست داد. به عقب تلوتلو خورد؛    لیشد و دن  تر د ی ناگه باد شد  به
حلقه شدند.    یتر نگهش داشته و مانع از فروپاشمحکم  ک،یاما دستان زن و ن

کرد در برابر باد که هرلحظه    یها چنگ زد و سعتر به دستان آنهم محکم  لیدن
 مقاومت کند. شد،یم دتر یشد



  ماندیشکل م  لیمستط ی صفحه کیشکل گرفت. ابر به  یبه مرور ابر  نشانیب
اتفاقات را هضم نکرده بود که    نیا  لیداشت. هنوز دن  یکدر  یو رنگ خاکستر

از   لیفرو رفت. چشمان دن  لیه درون مستطو ب  دیپر  رونیب  اشنهیاز س  یزیچ
 لیاما دن  شت؛ندا  ی بود، درد   دهیجه  رونیب  اشنه یشوک گرد شدند. هر چه از س

 . کرد یحس م اشنهیرا در س یخلع

دن  انیم  در  لبخند  کین  ینگاه خال  ل،ی تعجب  بز   یهاو    یرو  یریتصو  ،یزن 
 شکل گرفت. یابر لیمستط

.  اشیدر زندگ  یااز هر خاطره  شتر یداشت. ب  ادیبه    یآن روز را به خوب  لیدن
  کل یکمد، مرگ پدرش را به دستان ما  ار یپدرش او را درون کمد گذاشت و از ش

 .دید 

.  دیکش  ر یسال هجوم آورد. قلبش از شدت غم تبزرگ  لیبه چشمان دن   اشک
غم و اندوه    از دست نداده، حس   شیپدرش را به دست عمو  دانست یحاال که م

همچنان    لیجا بود و دناما غم هنوز آن   کرد؛یم  ینیسنگ  اش نهیدر س  یکمتر
 پدرش را نداشت. 

س  ی بعد  یخاطره رودیجه  رون یب  کین  ینهیاز  آمدن  فرود  با    ی صفحه  ی . 
سر پدرش را در آغوش گرفته بود، محو    هیکوچک با گر  لیدن   ر یتصو  ،یلیمستط

تعو ه   ایخاطره، گو  ضیشد.  به  را  سرعت   جانیابر  با  چرا که  بود.  درآورده 
صورتش را    یجلو  ل یدن  ی. موهادیوزیم  ی و باد تندتر  زد یچرخ م   یشتریب

 تار شد. سرش را با تقال تکان داد تا موها را کنار بزند. دشیگرفتند و د 



را نشان  یزیکه ابر چه چ  دانستیت. خودش مبا عجز چشمانش را بس کین
 نگاهش را به صفحه دوخت. یبا کنجکاو  ی خواهد داد. زن بز 

تک  تک  انیاز م  شدی. درد را مدیکشیظاهر شد و نعره م   ر یتصو  انیدر م  ک،ین
به   یاجزا خواند.  مصورتش  جا  د یرسینظر  به  حال   ییکه  در  و  شده  بسته 

  ک ی  لی. دنآمدندیبلند و دردناک به چشم م   شیهاشکنجه شدن باشد. نعره
  ک یکه ن  ود صدا ندارد. مطمئن ب  یابر  ونیزیلحظه کائنات را شکر کرد که تلو

 . کشدیم یبلند یلیخ  یهاداخل ابر، داد 

انسان است،    ر،یداخل تصو  کیمطمئن بود که ن  لیکرد. دن  ر یتغ  ر یتصو  سپس
ها، آشام بچگانه داشت و با احتساب ثابت ماندن ظاهر خون  یرا که صورتچ
به   یکم   ینشده بود. با کنجکاو لیآشام تبدهنوز به خون تیدر آن موقع کین

اش تا شانه  ندارد. قدشا  یبلند  یموها  ر،یتصو  کیجلو خم شد. متوجه شد که ن
 مدت ثابت مانده بود.  نیو رنگشان در طول ا دیرسیم

را به طور کامل نشان داد. سر    کیها دورتر شد و زن و ناز آن  یکم  نیدورب
و به   شی بایلبان ز یرو  یآن زن بود. زن لبخند پر ناز  یپاها یرو  ان،یگر  کین

. هلن بود دیکش  ین یاو، ه  یچهره  دنیاز د  لی. دنخواندیم  ی زیچ  دیرسینظر م
 . کرد یرا نوازش م کیکه با لبخند ن

داغ.   ی مثل شالق و جا  یزخم بود. رد  ی پر از جا  ر،یداخل تصو  کین  دیسف  بدن
که    دیرسینظر مبه  ک،ین  ی باز به جلوتر خم شد. با وجود آثار بدن رو  لیدن

خوب ا  یلحظات  ابر  چرا  پس  دارد.  عنوان    ر یتصاو  نی را  به    ی خاطره  کیرا 
 داد؟ یدردناک نشان م



بود که   ادیفشار ز  ی دست راستش فشرده شدند. به قدر  ی هاانگشت  ناگهان
جمع شده از درد    ی از درد مچاله شد و اشک در چشمانش حلقه زد. با صورت

 : دینگاه کرد و نال کیبه ن

 دستم.  -

قطع   ی ابود و فشار دستش لحظه  رهیخ یابر  ر یبه تصو  شیهاشیاما با ن  کین
 . انگار که آن لحظه آنجا نبود.شدینم

تا دستش    کرد یم  ی. سعدیچیپیم  لیانگشتان دن  انیدر م  شتر یحظه بهرل  درد 
 . دیرس ینم کیرا بکشد؛ اما زورش اصال  به ن

  نیزم  یتقالکنان رو  لی. دنستیمتوجه کارش ن  کیکه خود ن  آمدی نظر م  به
سخت فرود آمدند. با تمام توان دستش را   نیزم  یرو  شی خم شد و زانوها

قطعا  انگشتان    کرد،یم  شتر یفشارش را ب  کیاما انگار نه انگار. اگر ن  د؛یکشیم
 .شکستندیم لیدن

 اش هیگر  انیم  نیا  لی دن  کردیرا رها نم  لیدن  گر ی هم دست د   یطرف زن بز آن  از 
 :دیکشیم غیگرفته بود. ج

 ولم کن. کین ک،ین -

از شدت درد    لیو دن  دی. فشار به اوج رسشدیباد گم م   انیدر م  ش یصدا  یول
به گوش کل محله رس  یخراشگوش  غی. جدیکش  غیج از صدادیکه قطعا    ی. 
 هم به دنبال او.   یسرعت او را رها کرد. زن بز به خود آمد و به کین غ،یج



جلوهقهق  لیدن را  دردناکش  راست  دست  توان    یکنان  صورتش گرفت. 
 دشیو د   کرد یم  سی حرکت دادن انگشتانش را نداشت. اشک صورتش را خ

 را تار کرده بود. 

 :دیوحشت نال با

 فکر کنم ش... شکست. -

.  کرد ینگاه م  ن،یزم  یزانو زده رو  لیبه دن  یبا سردرگم   کیرا باال برد. ن  سرش
 هم نداشت. تنها لب زد: دنیکش  غیتوان ج یحتاز شدت درد،   لیدن

 دستم...   -

سقوط   نیزم  یاز پهلو رو  جانش یشد، جسم ب  اهیچشمانش س  شی پ  ایبعد دن  و
آشام علنا  تکان خورد و به را به خود آورد. خون  کیبرخوردش، ن  یکرد و صدا

نگاه کرد. زن لبخند    ر ی و بعد به سات  هوشیب  لیاول به دن  جیبرگشت. گ  تیواقع
 لب داشت. ی رو یمرموز 

 . یتخت. دستش رو شکست یبلندش کن و بذارش رو -

که از قبل در آن بود،    یک یکنان دوباره در تارتقو تق  دیسمش چرخ  یرو  سپس
آن فضا  رفت.  تارفرو  حت  کیقدر  نمخون  کین  یبود که   توانستیآشام هم 

 تا یکیوسط است. اصال  ن  یاهیس  طلسم  یکه پا   دانستی. مندیدر آنجا بب  یزیچ
 معروف بود. یاهیبه س

پاها    ر یخم شد. دست ز  لیسمت دناش حرکت داد و به خشک شده   یپاها  به
 دیاو را به آغوش کش  کیپرکاه بود. ن  ی انداخت؛ زن به سبک  فش یو گردن ظر



بودن    ار یو هوش  رفتیچشمانش رژه م  ی. هنوز خاطرات هلن در جلوستاد یو ا
برا م   شیرا  تختکرد یسخت  دنبال  به  خودش  دور  ن  ی.  بو  تایکیکه   د، گفته 
 .دیچرخ

به عقب   یقدم  کیباشد. ن  هینبود که به تخت شب  تایکیدر پناهگاه ن  ز یچچ یه
پا قبال     لیکه دن  یی. جادیچرخ  عا  یبرخورد کرد. سر  یزیبه چ  شیبرداشت و 

ب  یرو با    هوشیآن  پر،   یو تشک  یچوب  یتخت ساده  کی افتاده بود، حاال  از 
 تصرف شده بود.

وزن زن،    ر یپرها گذاشت. ز  یرا رو  لیتکان داد و دن  تایکین  ی هاحقه  یبرا   یسر
  درنگ یسف  ی. پرهاکردند یتشک عمل م  کیپرها فرو رفتند؛ اما همچنان مثل  

 اند.متعلق به کدام پرنده  دانستی نم کیکه ن  یبلند

دن  ستاده، یا  طور همان راست  بررس  لی دست  چند   یرا  بود که  معلوم  کرد. 
با  تایکی. ندیجه رونیآشام به بلبان خون انیاز م یانگشتش شکسته است. آه

ب  کین  یخاطره  نیتردردناک  ،یرحمیب همان  دهیکش  رونیرا  که    ییهابود. 
آن    هلنداشت که    ادیخوب به    یلیخ  کیبودند. ن  اشیداریها کابوس بسال

 روز... 

 رو بمال به دستش. نیا -

بود    دهیخز  رونیب  ی کی. زن دوباره از تارختیبه هم ر  تایکی با دستور ن  افکارش
هم متوجه    کین  یها که گوش  کرد یحرکت م  صدایقدر بآن  شیهاو با آن سم

 . شدندینم



را گرفت. چوبش متعلق به درخت   یچوب  یدراز کرد و از دست زن، کاسه  دست
 . شدیم  دهید   یداده شده بود، درونش محلول سبز رنگ  قلیص  یخوبگردو و به

 نکه ینشست. با ا  شیپاها  یرو  ،یکنار تخت چوب  یحرف  چیهی خم شد و ب  کین
وجدان نداشت؛ خودش  باز هم عذاب  د،ید یرا م   لیدن  یانگشتان شکسته شده 
 برساند. بیکه نخواسته بود آس

 یی را در آن محلول فرو برد؛ نه سرد بود و نه گرم، بو  یاشاره و وسط  انگشت
باز    تایکیکار تمام شد، ن  یو وقت  دیانگشتان زن کش  ی هم نداشت. تمامش را رو

 به حرف آمد.

 بود.  یباارزش یخاطره -

حت  یجواب  کین رو  ی اخم  ینداد.  ن  یشان یپ  یهم  خوب   تایکیننشاند.  را 
از سن بشر  نیا  شناخت، یم پ  تی زن قطعا   دق  رتر یهم  کهن    انیاز م  قا  یبود؛ 
 آمده بود.  رونیب

 سرگرم شده گفت:  داد یکه نشان م   یبا لحن تایکین

 سرگرمم کنه.  تونهیها ممدت  یبرا -

و    ستاد ینداد. کاسه به دست ا  یهم فشرد و باز هم جواب  یلبانش را رو  کین
با لبخند کاسه را گرفت    تایکیکرد. نسمتش دراز  کاسه را به  حالت،یب  یبا صورت

 و با آرامش گفت:

 .اد یو بهوش هم م شهیدستش خوب م  گهی د  یقهیچند دق -

 ادامه داد: رفت،یفرو م اشیکی دوباره در تار که یو درحال دیچرخ



 .میتبادل خون رو باطل کن میتونیبعدش م -

 *** 

تور  یلبه  هلن جابه  اشیکاله  م  نهیآ یب  ایجا کرد. گورا  که   دانستیهم 
بود. امواج خروشان    ا یبه هم خورده است. نگاه بنفشش رو به در  ژشیپرست

به آغوش ساحل برسند و آرام   ی گریتا زودتر از د   کشتندیآب، خودشان را م
باخبر از مد آب،    اها هم در ساحل بودند؛ امها، انسانآشاماز خون  ر ی. غرندیبگ

  ا یدر  یشب، جز صدا  یکیخاطر تارحفظ کرده بودند. به  ای شان را از درهفاصل
با چشمان   توانستندیها مآشاملذت وجود نداشت؛ اما خون  یبرا  یزیهم چ
هاست که به  . به لذا روز نبود؛ اما خب قرنندیرا بب ایدر یبه خوب شان ییجادو 

 اند.شب عادت کرده

دو  دهی ماسه چسب  یهادانه  کل، یما  یپاها  به از  عقب  متر ستی بود. حدود  تر 
. معشوقش در آن  کرد ینگاه م  ایبود و با لذت، به لذت هلن از در  ستادهیهلن ا

بلند، م  درنگیسف  ر یلباس حر ن بلند خرم  یرو  اهیس  ی. کاله توردیدرخشیو 
 زاده مانند کرده بود. اشراف کینشسته و او را به  شیموها

ها بود که در کنار زن است. قرن  نیبه خودش اعتراف کرد که عاشق ا  کلیما
شان را حفظ کرده  در شب گشته و با وجود اخالق خاص هلن، رابطه   گر یکدی

اگر دو خون  داد یبودند. تجربه نشان م را در کنا  نیآشام چندکه  ر هم قرن 
 یزیشوند؛ تنها چیهم م   ییبه تنها دارا  لیرا نکشند، تبد  گر یکدیکنند و    یزندگ
 دوران آدم بودنشان است. ادگار یکه 

 بود؛ اما مغز متفکر گروهشان، هلن نام داشت. شتر یاز هلن ب  کلیما سن



پ  کلیلبان ما  ی رو  یلبخند و    راهنی شکل گرفت و جلو رفت. خودش در آن 
دو لباس را بر تن کرده بود تا با    نیشده بود. از قصد ا  ر ینظی ب  د،یشلوار سف

 هلنش ست شود.

 و گفت:  دیسمتش چرخبود که زن به دهیبه هلن نرس هنوز 

 م؟ یشنا کن میبر -

 با عشق گفت: کلیما

 .یتو بخوا یهر چ -

با ژست مخصوص خودش آن را   کلیکرد. ما سمت او دراز  دستش را به  هلن
بوسه  انیم و  سپس    ی اانگشتانش گرفت  زد،  دستش  پشت  نرم  پوست  بر 

 دوش جلو رفتند.بهدر هم قفل شد و دوش شانیهاپنجه

 گفت:  یفی ظر یبا خنده  هلن

 .کنندیمردم به عقل ما شک م -

 طبق عادت زمزمه کرد:  کلیما

 . میکنینم یمردم زندگ یما برا  -

م  دست جلو  دست  پاها. کمرفتندیدر  به   شانیکم،  را حس کرد؛  ماسه  نم 
آب بودند. هلن متوقف شد    ر یقدر جلو رفتند که تا کمر زدنبالش خود آب. آن

جاست  آن  ی زیچ  ییکه گو  کرد ینگاه م  قیعم  یو نگاهش را به افق داد. جور 
 را ندارد. دنشید  ییتوانا کلیو ما



رو  اشیمربع  یچانه در    ی شانه  یرا  آرامش  هلن،  گذاشت.  هلن  راست 
  کلی. ماگرندیکدی  یگمشده  یمهیدو، ن  نیشد. مطمئن بود که ا  یجار  انشیشر

 هلن را مثل کف دستش حفظ بود.

گرفته بودند   اد یبود؛ اما هردو    وفایدو ب  نیا  نیدر ب  یکیها،  زوج  یهمه  مثل
 . ندیکه کنار آ 

 :دیپرس کلیما

 کنه؟ یرشد م جانیاون گل ا یدون یاز کجا م  ی بهم بگ یخوایهنوز هم نم -

 .دیخند یبا ناز و به نرم  هلن

 .یسمج  یلیخ -

نداد؛ اما عشق    یجواب  کلیجمله را گفت. ما  نیاش، ابعد از اتمام خنده   هلن
 را داشت. ی کاف  یگرما   نشانیب

، بلند  ی. بعد از سکوتکرد یرا نوازش م  کلی دست ما  اش،ده یبا انگشتان کش   هلن
 زده و ترسان بود. حسرت یکم  شیبه حرف آمد. صدا

 برادرم نبود. سیکاش کر  -

آرزو را   نی. صدهاهزاربار ادانستیآرزو را م  نیخوب مقصود هلن از ا  کلیما
 بود؛ اما باز هم گوش سپرد.  دهیشن

 شدنش فاصله است. دار یروز تا ب جدهیکه فقط ه  لرزهیتنم م -

 تا نشان دهد کنارش است. زمزمه کرد:  دیسر هلن را بوس کلیما



 . میتا ابد ازش فرار کن میتونینم -

 پوزخند زد و جواب داد:  هلن

 .مییجا نیا نیهم یبرا -

 متفکرانه گفت:  کلیما

 !کنهیرشد م  جانیاون گل ا یدونیاز کجا م  ی و هنوز بهم نگفت -

را به رقص درآورد.    شیرمن موها. باد، خرد یقرار بگ  شیروبهتا رو   دیچرخ  هلن
 آتش از خشم بود.   نی. البته ادندیدرخشیچشمان بنفش هلن، چون آتش م

 تنها گله. نیا -

فشرده شده،   یهادندان  انیدنبالش باشد. هلن از م  کلینبود که ما  یجواب  نیا
 ادامه داد: 

 برام.  مونهیم والیتا ابد مثل ه سیاگر موفق نشم، کر  -

 ادامه داد: شانیزد و پر شی موها انیم یچنگ

 . میکن  شرفتیما پ ذارهینم والیاون ه -

 شده را پر کند. جاد ی ا یجلو گذاشت تا فاصله ی قدم کلیما

 هلن. نگران نباش. گردهیآدام با گل برم  -

 خفه بود. شیصدا

 راحت شم!  ،ی جاودانگ نیا یهی بق یبکشمش و برا تونستمیکاش م  -



 .دیخند کلیما

 ؟ یلنگرمون رو بکش یخوایم -

 : دیکش  غیج هلن

 خفه شو. -

 شد.  تر یاش را خورد و جدخنده کلیما

 . می شیراحت م  سیپشتتم و از شر کر  شهی. مثل همجامنی من ا  زم،یهلن عز  -

 کرد.   یرکیستیه یسرش را برداشت و خنده هلن

 خشک شد هم دست از سرمون برنداره. یوقت  ترسمیم -

تره  کلیما و  دراز کرد  رو  یدست  پشت    یشانیپ  یمزاحم  عشق  با  را  هلن 
 گفت:  یگوشش گذاشت. با لبخند مطمئن

که    کنمیم  نیهلن. صد ساله که خوابه؛ تضم  شهینم  دار یب  وقتچیاون ه  -
 . دیطول خواهد کش تیخواب تا ابد نیا

 *** 

شدت عقب  را لمس کند که زن خودش را به   شیدست دراز کرد تا بازو  کین
 :دیو غر دیکش

 

 به من دست نزن.  -



  ل یاش را مشت کرد و کنارش انداخت. دنکرد و دست دراز شده  یاخم  کین
حاال که در کنار هم   شان یقد  ی. فاصلهستاد یتخت بلند شد و ا  یخودش از رو

 . آمدیبه چشم م شتر یبودند، ب

 درآمدند. گفت: زهای آو یاز چهارچوب رد شد و صدا تایکین

 . زاد یآدم ن،یمرکز ستاره بش یتو -

ستاره   یاز کنارش گذشت و چشمش را در جستجو  ک،یبه ن  یبدون نگاه  لیدن
 چرخاند.

حروف پر    یسرکیو    بیغربیکه با عالئم عج  دیسفاهیپر سشش  یستاره   کی
بود، رو تار  کینزد   نی زم  یشده  قرار داشت. دنم  یکیبه قسمت  به   لیطلق، 

حرف را در ذهن تکرار    نی. مدام اشدیراحت م   ی زود خودش وعده داد که به
 تا شجاعت کسب کند. کرد یم

چهار زانو نشست.    ،یقیوسط ستاره قرار گرفت و با نفس عم  یضلعپنج  یرو
  یزیچ  توانستیباز هم نم  ،ی کیبود و با وجود آن همه نزد   یکیبه تار  شیرو

 .ندیدر آن بب

 از کنار گوشش آمد. یزن بز  یصدا

 سمت من بچرخ.به -

. رو دیکند؛ اما خودش را قانع کرد و چرخ  یکیپشت به تار  خواستینم  لیدن
 به زن نشست. زن گفت:

 داشته باشه.  یدرد روح  کمی دیشا -



داخل کاسه  سپس سف  یاز  پودر  دستش،  ب  یدرنگیدر  آرد   رونیرا  به  آورد؛ 
پخش کرد. چند لحظه بعد پودر در هوا   ل یسر دن  ی را در هوا، رو  . آنماندیم

 شد.  دیناپد

 گذاشت و گفت:  نیزم ی نشست کاسه را رو شیپاها یرو  زن

 هات رو بده به من.دست -

 اخم کرد.  لیدن

 دوباره دست؟  -

 داد:  حیبا حوصله توض زن

 قطع کنم. شهی درونت فرو برم تا ارتباط رو از ر دیبا -

  دیعقب کش  یکیسمت تار. خودش را بهامدیخوشش ن  حیتوض  نیاصال  از ا  لیدن
 و با ترس گفت: 

 !یواردم ش ذارمینه، نم -

 پلک زد و گفت:  زن

 .ست ین یاگهیراه د  -

 تکان داد و محکم گفت:  نیسرش را به طرف لیدن

 .ذارمینم -

 :دیاز آن دور غر کین



 !لیدن -

بار توسط  کیبدن،  نی. اکرد یبه او نگذاشت. او که درک نم یاصال  محل لیدن
 شود.  چهیتا دوباره باز داد یاجازه نم لیهلن تصرف شده بود. دن

 گفت:  کیو به ن ستاد ی ا یصبریبا ب تایکین

 .اد یاز دستم برنم  یاگر خودش نخواد، کار -

 و گفت: دیرا در هم کش شیهااخم کین

 . خواد یم -

 بلندتر از معمول شد. شیصدا  ن،یزم یاز رو  لیدن

 .دیکن  رمیدوباره تسخ ذارمی. من نمخوامینم -

ب  ستاد یا ستاره  از  ن  رون یو  جلو  کیآمد.  از سرعتش  استفاده  درآمد.   یبا  او 
دن نترس  نیا  لیخوشبختانه  پلک  دیبار  فقط  ن  شیهاو  خورد.  هم  با    کیبه 

 :دیغر   انیعر یهاشین

 .میندار  یاد یفرصت ز -

 را بلند کرد.  شیصدا یسر رهیخ هم با لیدن

 بدن منه، نه تو. -

بازو  کین به  شیبه  را  او  و  زد  باال کشچنگ  خودش،  دندیسمت  بدن    لی. 
ن  طرفهکی دست  فشار  آمد.  دست    ادتر یز  یکم  کیباال  بود.  تحملش  حد  از 



با تمام توان او را    کهیآشام گذاشت و درحال ستبر خون ینهیس یآزادش را رو
 :دیشده غر دیکل  یهادندان  انیاز م داد،یحل م

 درد دارم. -

قبل    قهیاتفاقات چند دق  خواستیرها کرد. نم  یاو را بعد از مکث کوتاه  کین
 ی نگاهش خواند. قدم  یآب  انیدر م  شدیرا م  تیرا تکرار کند؛ اما هنوز عصبان

 به زن نرساند. یبیعقب رفت تا آس

 اش یشانیپ  یزده  رونیآشام با آن رگ ببود. خون  دهیترس  کیلت ناز حا  لیدن
 ترسناک شده بود. ظش،یغل یو اخم خط انداخته

داشت   یسع  کین  د،یمالیرا م  شیبود و بازو  ستادهیآنجا ا  لیکه دن  طور همان
 داشت! از یکه ن  فیداشت و ح از یزن احمق ن نیخودش را آرام کند. به ا

ب  با به  ی تفاوتیتمام خشم، ماسک  ا  به چهره زد و  با  او برگشت.    ن یسمت 
به ناگهان،    ک،یهم مثل ر  کی. زن هنوز هم ترس داشت که ندیلرز  لیکارش دن

 گردنش را بدرد. 

انداخت و با   تایکیبه ن  ی نگاه  میسرعت پر کرد. نرا به  انشیم  یفاصله  کین
سال را  موجود کهن  نیمبادا انباشد که    یابدا  دستور  کرد یم  ی که سع  یلحن
 گفت:  ازارد،یب

 به کارت برس. انسان آماده است.  -

جادوگر    نکهیشد تا ا  جاد یا  یای. مکث طوالنکرد ینگاهش م  ینیبا بدب  تایکین
 را حرکت داد و باز به کارش پرداخت.  شیهاسم



ترس  کین اما  به جانب،  به صورت حق  را  با    لیدن  یدهینگاهش  داد، سپس 
 گفت:  یآرامش ظاهر

دست    ،ینداشته باش  کیبا ر  یارابطه   چیو ه  میمراسم رو انجام بد  نیاگر ا  -
 . شهیهلن هم ازت کوتاه م

 تر باشد.کننده کرد تا لحنش قانع  یرا به هم فشرد و سع  شیهادست کف

خاطر پس  به  کلیدار هلنه و هلن و ماشدت طرفبرادرمه، به  نکهیبا ا  کیر  -
 . کنندیزدن روح هلن تا ابد دنبالت م

 .دیرا در هم کش شیهااخم لیدن

 بهتون اعتماد کنم؟  دیو چطور با -

 :دیبا ناله پرس با  یعقب رفت و تقر یقدم

 ؟ یباشه چ گهید  ی حقه هی نمیاگر ا -

 تکان داد.  نیسرش را به طرف کین

 ! ستین -

گشت. باورش سخت   یاهم فشرد و در ذهنش به دنبال چاره  یرا رو  لبانش
باشد و نتواند   ستادهیانسان ا  نیدر برابر ا  واورالنز ین  یآوازه بود که لرد خوش

 قانعش کند. عاقبت گفت:

 .مییهاناح مقابل اونج یکه من و تو تو  دمیبهت تعهد خون م  -



که کنارشان خون داشت، متنفر بود؛ قصر خون، تبادل خون،    یاز کلمات  لیدن
ول  یتعهدنامه و...  واژه دانستیدر مقابل خوب م  یخون  برا  یکه    یخون 

 ها مقدس است.آشامخون

 ه؟ یو اون چ -

 داد:  حیتوض یشتریب یبا آرامش ظاهر کین

 با مرگه.  ی پا گذاشتنش مساو  ر یمن و تو که ز نی با خون ب یتعهد -

 بدون فکر گفت: لیدن

 قبوله.  -

جستن کلمات از دهانش، خودش را لعنت کرد. از کجا معلوم  رونیب محضبه
ب  گفت؟یآشام راست مکه خون نداشت، چرا که   شتر یاما فرصت فکر کردن 

. مچ خود را باال شده بود را پر کرد   جاد یکه دوباره ا  یافاصله  عا  یآشام سرخون
در و  دندیبرد  مچ  سپس  دن  لی.  پر  لیرا گرفت.  جا  در   دیاز  نگاه    کهیحالو 

 آلود او بود، گفت:هراسانش به مچ خون

 ؟ یکنیم  کار ی... چیچ -

 تنها گفت: کین

 .رمی گیتعهد م -

در   کین  ز یت  یهاشی. فرو رفتن ندیاش درزدهچشمان بهت  یرا جلو  لیدن  مچ
  ک یرا به جانش انداخت. مثل فرو رفتن سوزن بود. ن  یفیدرد خف  فش،یمچ ظر



دست داد و با    لیبود، سپس با دن  دهیراست جفتشان را در   ی هادست  قا  یدق
 کرد.   دایتماس پ گر یکدیآلودشان با خون یهاکار مچ  نیا

 را فشرد. لیرا به داخل برگرداند و دست دن شیهاش ین کین

و هردو    میجناح مقابل هلن هست  یکه من و تو تو  دمیتعهد م   کیمن، ن  -
 . میکنیهدف رو دنبال م هی با  یتقر

ها در بدن هر دو بخش از محل تماس خونلذت  یگرما  شان،یهادنبال حرف  به
رولذت  ی شد. گرما  یجار دن  ی بخش،  بار  لیلبان  لبان  نشاند.  و    کیلبخند 
 آمد. کش  یرنگهم ناخودآگاه به لبخند کم کین یدهیپررنگ 

ها خون  نیو محو از ب  یانوار نقره   کیرا از جا پراند.    لیدن  یگر ید   ز یچ  سپس
 زمزمه کرد: کی. ندیچیپ شانیهاآمد و و دور مچ رونیب

 مرگه! مانیپ نیتقاص شکستن ا -

نقره  سپس ناگهان  یانوار  پد  یبه همان  ن  دار یکه  بود، محو گشت.   ک یشده 
شده است و   دیناپد  شانیهامتوجه شد که خون  لی. دندیدستش را عقب کش 

بپرسد،    یفرصت کند سوال  نکه یمچش ندارد. قبل از ا  یهم رو   ی زخم  یجا  چیه
 داد. یسمت ستاره، هل آرامگرفت و او را به  شیاز بازو کین

 

 نشدن. بتتیزود باش تا متوجه غ -



 یک یسمت ستاره رفت. پشت به تارو بدون مخالفت به  یب یبا حس عج  لیدن
ن نشست.  ستاره  مرکز  رو   تایکیدر  و  رفت   ل یدن  ی روروبه  شی پاها  یجلو 

 را در دست گرفت. لیگرم دن  یهانشست. دست

  ی بیعج  یزن گرما  ن یها، اآشامخون  یبرخالف سرما   قا  یمتوجه شد که دق  لیدن
کامال  ناشناخته شروع به صحبت    یاو را فشرد و با زبان  یهادست  تایکیدارد. ن

قلوه لبان  م  شیاکرد.  مدت کوتاه  خوردندیتکان  از  بعد  صدا  یو   ی همان 
 رفت؛ اما جنبش لبانش قطع نشدند.  یآرامش هم رو به خاموش

آرام  ی ااحساس ضعف کرد. به جلو خم شد و ناله لیدن  ،یطرز کامال  ناگهان  به
  لحظهکیمنبع درد کجاست. در    دیبگو  توانستی . نمدیرساز دهانش به گوش  

  ی اهی. درد انگار از هر سلول ساتع و در ثانجاچیه  گر ید   یجا بود و در لحظههمه
 . شدیخاموش م

  ک یخون ر  یتمام جادو   دیوارد شد. با  تر قیرا رها نکرد و عم  لیدستان دن  تایکین
 . کرد یو ارتباط را قطع م رفتیسلول جلو مبه. سلولدیکشیم  رونیرا ب

شد.   دیکه درد ناپد  دیهم طول نکش  قهیدق  کیبه    دیدرد رفته بود. شا  سپس
 را مخاطب قرار داد:  کیدستش را رها کرد و ن تایکیاز آن نماند. ن یاثر چیه

 االن کامال  آزاده.  -

  ش یو پاها  ستادهیا   یک یا تارالزم ت  یها با فاصلهدورتر از آن  متر ستیکه دو  کین
 به خود داد و جلو رفت.  یرا به عرض شانه باز کرده بود، با مکث تکان

 تموم؟ -



پستاد یا  شی هاسم  یرو  تایکین موقع حرکت  تاب   یرو  دشی سف  راهنی.  هوا 
 لبش نشاند.  یرو یمی . لبخند مالخورد یم

 تموم. -

کمک کند. سپس مثل   ستادنیدراز کرد تا به او در ا  لیسمت دنرا به  دستش
 دکتر گفت:  کی

شده   هیبمونه. بدنش از جادو تخل  یاحتمال داره احساس ضعفش تا فردا باق  -
 کرده.   فشیضع نیو هم

لبخند مرموز و نگاه  کین  به با   ی اهیبه س  یاقهوه  یکه به جا  ینگاه کرد و 
 گفت:   زد،یم یشوم

 . شهیدوباره به بدنش برگرده، سرحال م یقیالبته اگر جادو به طر -

  ن یکرد. ا  ر یلحنش صد و هشتاد درجه تغ  بارهکیرا رها کرد و به    ل یدن  سپس
 بود. دهیرا هم در هم کش ش یهابود و اخم یبار خشک و جد

 .دیبود  جانیو نه شما ا دمی. من نه شما رو د دیبر جانی هر چه زودتر از ا -

رفت.    کیسمت ن  اما از کنارش گذشت و به  کرد؛یواقعا  احساس ضعف م   لیدن
هفته خواب،    کی  دی قدر که شانآ  د؛یچی پیپوستش م   ر یز  یب یعج  یحس خستگ 

 . کرد یحالش را خوب م

تار  تایکین ب  دیناپد  یک یدر  مرز  روشنا   یکیتار  نیشد.  کامال   خانه  ییو  اش 
 .دید ینم  یزیچشم چ ،یک یمحض شروع تار محسوس بود و به



باز به صدا    زهایدنبالش کرد. آو  یهم به کند  لیرفت و دن  رونیجلوتر ب  کین
 بودند.  لیاعصاب دن یرو  بار نیدرآمدند و ا

خارج شد.   بارهکیبه    ل یدن  یرو یخانه هم خارج شدند، تمام ن  یاز در اصل   یوقت
داد و    هیتک  یآجر  وار یرا نداشتند. بالفاصله به د   ادشیتحمل وزن ز  شیپاها

و بلند بودند    عیتند، سر  یبه قدر  شیهاآن انداخت. نفس یتمام وزنش را رو 
 است.  دهیدو وقفهیب هالیما ایکه گو

  ی نخ   راهنیپ  نیهم  یتا حت  خواستیداشت و دلش م  ی اد یز  یگرما   حس
  د،یدست کش  اشیشان یبه پ  یبپرد. وقت  خیرا بکند و بعد داخل آب    ی اسرمه

 است. سیمتوجه شد که از عرق خ

  ی رو   ی برا  شیهاچه مرگش شده؛ اما به شدت خسته بود. پلک  دانستینم
 .کردندیهم افتادن تقال م

را گرفت  شیبازو  ر ینظر داشت، در زمان درست ز ر یکه موشکافانه او را ز  کین
دست بلند    کیاو را با    کیپرکاه بود. ن  یو او را از سقوط نجات داد. زن به سبک

 داخل محوطه برد.  مکتیسمت ن کرد و به

و   کیاحتمال داشت که ن  درصدستیدرست باشند، صدوب  گانیا  یهاحرف  اگر 
حدس،    نیا  باشد!   شیعمو  توانستیم   یحت  کیباشند و ن  لهیقب  کیاز    لیدن
عالوه    یرحمیهم با ب  تایکیهم از جنس جادو باشد و ن  لیکه دن  داد یم  جهینت

 بود. ده یکش  رونیخودش را هم ب یجادو  ک،ی خون ر ی بر جادو

 ها درست باشند و هم دوست نداشت. حدس نیهم دوست داشت که ا کین



خشک و   یهالب  یو باال  دیجا کرد. مچش را درجابه  شی پا  یرا رو  لیدن  سر 
ا  یدهیپررنگ  از  نگه داشت.  نگاه م  هی زاو  نیاو  به زن    تیمعصوم  کرد،یکه 
انداخته   هیسا  شیهاگونه   یبلندش رو  ی ها. مژهدید یرا در چشمانش م  یبیعج

 افزوده بودند. ت یمعصوم نیو به ا

هم حاصل    نیتر شده بودند که ابرجسته  دارشان ید   نینسبت به اول  شیهاگونه 
 بود. شیهاآب رفتن لپ 

دارد و    یاد یز  یهاتیها، خاصآشام. خون خوندیلبان بازش چک  انیم  خون
وقت  ها،تیخاص  نی ا  نیتراز مهم  یکی است.  به صاحب خون  دادن    یقدرت 

قدرت    نیا  کیکوچک، به ن  یقطره  کی   یشود، حت   لیوارد بدن دن  کیخون ن
 را!  دنشیرا حس کند؛ از احساساتش گرفته تا نفس کش لیتا دن داد یرا م

از احساسات را از طرف او حس کرد.    ی ادیض ورود خون، حجم زمحبه   کین
بود که    یمنف  یغم و حسرت را. حجم احساسات به قدر  ش،یاضطراب، تشو

 کرد.   یهم ناخوداگاه حس ناراحت کین

  ی جادو   نیگزیخونش، جا  یو اجازه داد تا تمام جادو   دیرا عقب نکش  دستش
 زن شوند.  یرفته لیتحل

چشمان   کیرا گشود. ن  شیهاپلک  یآرامبه   لیبود که دن  ده یده قطره نرس  به
 گفت:  دیباز او را که د 

 روت نداشته باشه؟ یقدرت دیچون طرف هلنه با  کیگفتم ر  ادتهی -



مچش را با دهان او تماس   کی. نماندیم   دییتا  کیپلک زد. پلکش مثل    لیدن
 داد و ادامه داد: 

با من    د یبندازه؛ پس با  رتیگ  تونهیهلن بازم م  ،ینباش  یآشاماگر طرف خون  -
 !یتبادل خون کن 

 *** 

 : دیغر ییآشنا یاتاق را هنوز کامل نگشوده بود که صدا در 

 د؟یکجا بود   -

 را باال داد و با تمسخر گفت: شی ابرو ی تا کیدر را کامل باز کرد.  کین

 د؟یببخش -

ا  کیر ج  یشانهبهشانه  گانیو  مقابل  در  ا  کوبیهم  بودند.    ستادهیو جوزف 
هم    گانی. اکردندیبه هم نگاه م   دوار یآشام برهنه بود و تهدسه خون  یهاشین

 گر بود.نظاره  یبا تاسف آشکار

  ی ایبه دن  یدرنده نداشت. او اصال  حس خوب  یهابه آن نگاه  یحس خوب  لیدن
اما  گشت؛یم برنمو هرگز ه  کرد یشب نداشت. اگر دست خودش بود، فرار م

 که دست خودش نبود!  فیچه ح

واکنش کامال  به موقع به   کیو جوزف در    کوبیجلو گذاشت که ج  یقدم  کیر
 درست کردند. یوار ید  کیو ر کین نیو ب دندیهم چسب

 گفت:  تیها با عصبانبه اجبار از پشت آن کیر



 اون زن مال منه. -

 با تعجب گفت: لیدن

 من؟  -

درشت    یخاکستر  ی هاو هم چشم  داد یرا نشان م  ادشیلحنش تعجب ز   هم
 خود درست کرده بود.   یبرا  یتررا بافته بود و ظاهر مرتب  شیاش. موهاشده

 زد.  شخندیداد و ن  هیبه چهارچوب در تک یحیبا تفر کین

 ه؟ ی! منظورت با کگهیراست م -

کرد تا    یسع  کیبود. ر  کیر  نیبه چشمان خشمگ  یآشکار  حیبا تفر  نگاهش
 را هل دهد. کوبیجوزف و ج

 .یکنار تا نشونشون بدم ک  دیبر -

 دستور داد:   یبه سرد  کین

 کنار!  دیبر -

به داخل نگذاشت.    ی اما قدم  کیبالفاصله اطاعت کردند. ر  کوبیو ج  جوزف
همچنان لردش بود   ک ین  نده،یروز آ   جدهی باشد، تا ه  نیهر چقدر هم که خشمگ

 نداشت. یاحترام یو حق ب

 شده بغرد: دیبه هم کل یها دندان انی شد تنها از م مجبور 

 مال منه! لیدن -



برابر   قا  یآشام دق. قد دو خونستاد یاش اشانهبهرا برداشت و شانه  اشه یتک  کین
 بود.

هم هستند. همان موها،    ه یدو چقدر شب  نیمتوجه شد که ا  بار نیاول  یبرا   لیدن
  ک یبلندتر و کدرتر بودند و در مقابل ر ک ین یو نگاه. موها  کلیها، قد، هچشم
بود که برادرش نداشت.    واورالنز یلرد ن  ک،یدر ن  ی زیچ  یبود؛ ول   تر دهیپررنگ 

را    کیو ر  کرد یرا لرد م  کیآن دو با آن همه شباهت، ن  نیکه از ب  یزیچ  کی
 نه! 

 رگاشه؟  یپس چرا خون من تو -

 ک یسوال ر  نیبا ا  کی هم مطمئن بودند که ن  گانیبلکه دوقلوها و ا  لیتنها دن  نه
 .کندیرا به دوئل دعوت م 

  سوخت؛یمتنفر بود. بندبند وجودش م  کیهمه حقارت در برابر ن  نیاز ا  کیر
بعد   و  یخود کنترل  گر یروز د  جدهی. هکرد یاما خودش را با تمام توان کنترل م

 بکشد.  کیرا از ن ز یحساب همه چ توانستیم

 گفت:  یآرام اما محکم  یاز آن گوشه با صدا گانی جدال دو برادر، ا نیب در 

 .خوانمیبا نام ملکه هلن، من شما رو به عدالت خون فرا م  -

که در آن خون    یزیهر چ  یچه! ول  یعنیلغت اصال     نینداشت که ا  یادهیا  لیدن
 بپرسد. ینبود. جرئت هم نداشت در آن جو سوال یخوب  ز یداشت، مطمئنا  چ

که با هم دوست بودند! سردتر    ییداد. چه روزها  گانینگاه سردش را به ا  کین
 از نگاهش جواب داد:



 . رمیپذیو من م -

 را گرفت و تنها گفت: کیر یبازو  گانیا

 ساعت بعد از غروب.  کیفردا شب،  -

 . دیرا به دنبال خود کش  کیآورد و ر  نیی لرد پا  یاحترام برا   یرا به نشانه  سرش

ها آشامخون  نیمتوجه شد که سالن تمر  لی. دنامدیدر ن  ه یاز بق  ییصدا  چیه
به چشم    یکس  شدند،یکه دور م  گر یو جز خودشان و آن دو نفر د   ستیخال
 .خورد ینم

 : دیو با شک پرس یآرامبه

 گه؟ید  هیعدالت خون باز چ  -

 بدون برگشتن جواب داد:  کین

 شب جواب پس بدم.  یایدن یخاطر کارهام به شورابه  دیکه من با  ییجا -

جلو   ی. قدماندرهیبه اربابشان خ   یکه دوقلوها با نگاه نگران  دید یکامال  م   لیدن
 گذاشت و به خودش شجاعت داد.

 انقدر بده؟ شیو چ -

آب  کین داد و جور  اشیتوخال   ینگاه  او  به  اهم  یرا  انگار  داد که   یتیجواب 
 ندارد.

 .شمیاگر نتونم قانعشون کنم... اعدام م -



تنها مقابل   شد،یاعدام م  کیبست. اگر ن  لیحس کرد اتاق از سرما قند  لیدن
 کرد؟یچه م ایدن نیا

 *** 

ر  با  یتقر  گانیا اگر  قطعا   کرد.  پرت  اتاق  داخل  را  نبود،خون  کی او   آشام 
سمت   به  تیبرهنه و با عصبان  یهاشیخودش را کنترل کند. با ن  توانستینم
 .دیچرخ گانیا

 ؟ی کنیم یچه غلط -

 گفت:  یاکنترل شده  تی. با عصبان دیداخل شد و در را کوب  گانیا

 ؟ یعقلت رو از دست داد -

خودشان را   نیب  یفاصله   یرا به داخل فرستاد. با قدم بلند  شیهاشین  کیر
 .دیکوب  گانیا ینهیپر کرد و به تخت س 

 کنه!  ضاحیاست خواد یرو م واورالنز یکه لرد ن  گهیرو به من م نیداره ا یکس  -

  یارنگشان را به قهوه  ی. به تازگدیفرش کش  مهین  یموها  ان یم  ی دست  گانیا
 داده بود.  ر یتغ یروشن

 .خرمیملکه وقت م یمن دارم برا  -

 دستانش را باز کرد و با تمسخر گفت: کیر

 !یموفق باش -



  ی م  یخودش مسلط بماند. مشتش را به محکم  یکرد باز هم رو  یسع  گانیا
 فشرد. 

 !یکن یخرابش م  موقعتیب تیبا عصبان -

 زد.  یشخندین کیر

 مال منه! لیموقع؟ دن یب -

 ش؟ یبرد  ش،یتعهد خون نبرد  یبرا گه،یآشام د هرخون ایمال تو  -

 گفت:  یاا فک سفت شدهب کیر

 نه. -

 انگشتش در را باز کرد و گفت: یبا اشاره گانیا

 پس کارها رو به من بسپار. -

 جلو آمد. دیبا تهد کیر

 .یست یآشام نتو خون -

 رنگ چشمان او زل زد.کم  یبه آب گانیا

 ش خراب نشه!ملکه مسئولم تا نقشه  ابیدر غ  یول -

د   کیر فاصله  یگریقدم  به   اد یز  شانیقد  یجلو گذاشت.   یقهی  یآرامبود. 
 را صاف کرد.   گانیا دیسف راهنیپ

 .کننینم  یها هرگز پشت هم رو خالآشامخون -



هلن، انتخاب دوم    ی . دو قرن بود که برادانستیمنظور او را خوب م  گانیا
 . کرد یمقانه تالش مبود؛ اما باز هم اح

 .دی. با دست به در کشدیکرد و عقب کش  یاخم  گانیا

فرداشب دعوت    یدادگاه رو برا  یهایقاض   دیتا طلوع نمونده و من با  ی زیچ  -
 کنم.

 *** 

از آن دوقلوها جدا شده و    یبه لرد انداخت. از وقت  یچشم نگاه  یاز گوشه 
دن  ر یمس پ  لیاتاق موقت  در  ن شیرا  بودند،  اسکورتش   کیگرفته  در سکوت 
 . کرد یم

 

دوباره قصر   لیتا دن  شدینم  لیدل  نیاما ا  کردند؛یم  یرا ط  یقبل  ر یمس  همان
بلندش قطعا  از جنس مرمر بودند؛   یهاو ستون  وارهاینکند. د   نیخون را تحس

 ندیهمکف را کامل بب  یطبقه   نیهم  ینتوانسته حت  لی. دناهیو گاه س  دیگاه سف
نم م  دانستیو  ح  توانیچگونه  آن  مجل  اطیبه  و  رفت؛    ل بزرگ  قصر خون 
. در آن درختان سر  کرد یم  شیاتاقش، تماشا  یکه مرتبا  از داخل پنجره  یهمان

 .شدیم  افتی یاکننده   رهیخ ینماهاسرو و آب یده یبه فلک کش

تاالرها  نیا  خود  از  هم  ف  یطبقه  چ   هالمیمجلل  نداشت.   یزیقطعا   کم 
و با    یبود تا سرت را باال کن  ی. کافبردندیبزرگش هوش از سر م  یسرسراها 

 .یشدیرو م درخشان روبه یانبوه لوسترها



زدیکش  یآه به    جا،نیا  یکنندهرهیخ  ییبای.  را  مخانه  اد یاو  . انداختیاش 
هش را در  . آ کرد یم   یباز   باشکمیبا پدرش قا  یهمان که در آن موقع کودک

 نطفه خفه کرد و تمرکزش را به اطراف برگرداند. 

ها اما باز هم نگاه  خورد؛یبه چشم م  یکمتر   تیرفتشان، جمع  ر یبه مس  نسبت
 .کردندیموقع عبور دنبالشان م

  ک ی کم کرد و بعد متوجه شد که ن  کیاش را با نفاصله  یمعذب شده کم  لیدن
دوبار هم قدم با او شود. با حرص در    لیکاست تا دن  شیهاهم از سرعت قدم

 سرعتش افزود. دوباره به یناچار یرا خفه کرد و از رو  کین االتشیخ

بعد،   یه یسبزرنگ را فشرد. چند ثان  یدکمه   کیآسانسور متوقف شدند. ن   یجلو
 .شوندیم نهیآ یمتوجه شد که دوباره وارد همان آسانسور ب لیدر باز شد و دن

و محتاطانه    اورد یطاقت ن  لیسرشان بسته شد. دنآسانسور که پشت  یدرها
 :دیپرس

 ؟ی واقعا  الزمه من رو تا دم در اتاق ببر -

 جواب داد:  یکامال  عاد  ییبا صدا کین

 .میحرف بزن دیآره، با -

دکمه  سپس و  شد  جور  یطبقه    یخم  فشرد.  را  م  ی دوم  که    کرد یرفتار 
ا  لی. دنرد ی، احتمال داشت فردا بمخودش  یانگار که طبق گفتهانگارنه    ن یاز 

آن هم    رد،یبم  توانستیچگونه م  کی. نخورد یحرص م  کین  یهمه خونسرد 
 بسته بود تا از شر هلن خالص شوند.  مان یپ لیبا دن یوقت



دن  آسانسور  باز دل  و  پ  ل یتکان خورد  اما عقب ننشست و    چیدر هم  خورد؛ 
 :دیپرس

 م؟ یخب، چرا همون... جا نزد  -

  ی آشام را دوست نداشت. در اصل همراهخون  نیبا ا  یهمراه   لیدن  قتا  یحق
 را دوست نداشت. کدامشانچ یه

 گفت:   داد،یم  یکه نشان از کالفگ  ییبا صدا آشامخون

 موش دارن. وارهاید  -

  ی سرعت عملش را پا   نیا  لیزد. دن  رونیب  نفر نیاول  کیمتوقف شد و ن  آسانسور 
وقت  ی نگران  یکم باالخره  بعد  یگذاشت.  غروب  با  باشد  داشته    ی احتمال 

 !گرید  دیشوینگران م یکم   د،یریبم دیخورش

 .یتریاز همه قو التیا یتو ی عنیبودن  واورالنز یلرد ن  کردمیفکر م -

 و گفت: ستاد یا کین

 هستم. -

آشام را آماده بود تا خون  لیبلندش را از سر گرفت. دن  یهادوباره قدم  سپس
مکث دنبالش کرد و مجبور شد   یالبته که جرئتش را نداشت. با کم  یبزند؛ ول

انقدر کلمه  یکوتاه  ر یمس چرا  بدود.  م  یارا هم  اگر    مرد یم   داد؟یجواب  تا 
بال   ق  کیکرد که ن  یادآور یبه خود    لیدرآورد؟ دن  یرانیح  نی را از ا  ل یخودش دن
 مرده است.



س  باالخره از  جلوعذاب  یقهیدق  زدهیبعد  شدند.   یآور،  متوقف  اتاقش  در 
د   ی لعنت  یهاگارد یباد  محض  عقب    یکوتاه   میتعظ  کین  دن یبه  و  کردند 
 .ستادندیا

پا تند کرد و   د،ید یقصر م  نیدر ا ییتر از هرجاکه آن اتاق کوچک را امن  لیدن
را بشنود و بعد هم    کین  یهاوارد اتاق شد. آماده بود تا حرف  کیزودتر از ن

ن خون  وجود  با  خستگ  ک،یبخوابد.  احساس  هم  احساس    ی باز  داشت. 
 ی . حسش مثل زمانکرد ینم  شیرها  یا لحظه  یکه با وجود نگران  یایخستگ

دب در  ر   رستانیبود که  تا هر  رفتند و مجبور شدند  مابه کمپ    ان یم  هالیوز 
 جنگل بدوند.

سرش جا خورد و از    پشت  قا  یدق  کین   دنیو برگشت. از د   ستاد یاتاق ا  وسط
 : دی. چند قدم عقب رفت و نالدیکش  نیترس ه

 ؟یصدا بد کمی شهیم -

  ی رو  یشخندیو چشم راستش را پوشانده بود. ن  یشانیپ  کین  یرهیت  یموها
او، متوجه شد که در هم بسته است.   یشانه  یاز باال  لیلبش شکل گرفت. دن

  ی رو   کی. چگونه هم وارد شده و هم در را بسته بود؟ ند یباال پر  شیابروها
 بود؟ کرده   دای پ ییمشکل شنوا لی دن نکهیا ای کرد یحرکت م وتیحالت م

 .مینره، ما طرف هم ادتی -

آشام داد. خون  کین  دنینگاه از در بسته گرفت و به تک چشم قابل د   لیدن
 ادامه داد: 



فضا  - فردا کم  یاحتماال   سع  یدادگاه  من  باشه.  ترسناک  از   کنمیم  یبرات 
 بهت آرامش بدم.  وندمونیپ قیطر

 :دی با تعجب پرس لیدن

 ؟ یچ -

 یبا آرامش  آمد؟یزن کنار م  نیهم فشرد. چگونه با ا  یرا رو  کشیلبان بار  کین
 جواب داد:  یساختگ

رو حس    یداشته باش  یهر احساس  تونمیمن م  م،یحاال که تبادل خون کرد   -
 کنم.

آشام متعصب، نفرت و ترسش  خون  نیتا ا  خواستی. نمدیآشکارا پر   لیدن  رنگ
ارد چه؟ رنگ  به خفه کردنش را د   لیم   لیکه دن  دیفهمیرا حس کند. اگر م

 . دیپر شتر یفکر ب نیاز ا لیدن

  یانسان با صدا بود و از خوفناک  کیبار مثل    نیبرداشت. ا  یقدم  یآرامبه   کین
حرکت، قلب   نیرا دور زد. از ا  ل یدن  نهی آشام کاست. جلو رفت و با طمانخون
س  لیدن نستاد یا  نهیدر  اگر  م  کی.  حمله  او  به  پشت  اگر    کرد یاز  چه؟ 
 چه؟  دندیدر یفرصت کند، گردنش را م لیدن نکهیقبل از ا  شیهاشین

اگر حمله  زهیغر  یاز رو  دستانش تا  از   یامشت شدند  بتواند  صورت گرفت، 
 :دیاز کنار گوشش شن بارهکیخود دفاع کند. به 

 مثل االن. -



خارج شد. قطعا  خارج شد و باز به کالبدش برگشت. برعکس   ل یاز تن دن روح
فکر   یزیچ خودش  به    یحت  کرد،یم  که  برسد  چه  بکشد،  نفس  نتوانست 

 . بدنش از ترس منقبض شد.شی هااستفاده از مشت

  ی . تبسمدیرا قلقلک دهد؛ اما تمام بدنش لرز  لینداشت تا دن  ینفس  آشامخون
 ر یتحت تاث  عیسر  یلیها خلرزش شکل گرفت. انسان  نیاز ا  کیصورت ن  یرو

را حس کند. خونش   لیدن  ضیاحساس ضد و نق  توانستی. مگرفتندیقرار م 
 کین  بهرا    یاطالعت خوب  شد،یطور که رد م بود و همان  ی زن جار  انیدر شر

را بدون خواندن   لیحرص دن   یغم و حت  ،ی. حس ترس، شاد کرد یمنتقل م
 کننده بود.واقعا  سرگرم  نیو ا دیفهمینگاه و زبان بدنش هم م

چرخ  کین ا  دیدوباره  روب  ن یتا  بگ  شی روهبار  مرد یقرار  که    ندیبب  توانستی. 
به  ن  یرو  یخوبخونش  زن  شفاف  ر یتاث  ز یظاهر  پوستش  است.  تر، گذاشته 

. کامال  زدندیبرق م  یی بایتر و چشمانش با تالطم زدرخشان  اهشیس  یموها
 !یقو خون کی یهاهم از قدرت نیکرده بود. ا   ر یدر او تغ یزیملموسانه چ

 سرش را خم کرد و زمزمه کرد:  کین

 . یترسیهنوزم م -

را قطع کرد.   کین  یعقب گذاشت و تمام جاذبه  یقدم  ،ی ب یبا عزم عج  لیدن
بکشد. گو  کی نفس  توانست  دورتر  ن  ایقدم  قدرت  و   یشعاع کم  کیجاذبه 

داد و دنبال کلمات گشت.    یداشت. هنوز مشت کرده بود. به انگشتانش تکان
 گفت:  یطعآرام اما قا یبا صدا

 نکن. -



نگاه او، چشم   یآب  یایبه آن در  توانستیچند که لحنش محکم بود، نم  هر 
تا   دیکشیونشان مو خط  کرد یالتماس م  داد،یبدوزد. به خودش هشدار م

 قلبش افتاد و عاجزانه خواست که انقدر تند نزند.  یخام نشود. به پا

هم قطعا  دنبال سود خودش بود.    کیمردان شود. ن   یچهیباز باز  توانستینم
تر بود. چندبار  امن  ش یبرا  یی بود. تنها  اورده یاز مردها شانس ن  وقتچیه  لیدن

 . رد یقرار نگ کین ر یدر ذهنش نوشت و مهر کرد تا تحت تاث 

نگاهش کرد. چقدر خنده به   یدزدک  لیکرد. دن  ییآرام و باصدا  یخنده   کین
رنگ  نآمدیم  دهیپرآن صورت  اگر  م  ک ی .  نگاه   دیخندیمرتبا   آن  تحمل  چه؟ 

 تر بود.راحت لیدن  یسردش برا

که دوباره   یاافهیشد. با ق   دیکه آمد، ناپد  یآشام به همان سرعتخون  یخنده
 شده بود گفت: یجد

 نکن. نانیاطم ایجز سوف  کسچ یبه ه برم،یخواب به سر م  یمن تو یوقت -

 : دیشده بود، پرس  تر لکسیکه حاال ر  لیدن

 ؟یبه اون دادگاه بر دیچرا با -

 تخت نشست. یاز او دور شد و رو کین

 !م ینه، بر یبر -

 پلک زد. لیدن

 من چرا؟  -



. برنامه داشت  کرد یم  یزندگ  د یسن اعدام شود. هنوز با  نینداشت در ا  دوست
منطقه از    نیرا بگردد و دورتر  ایها، دور دنآشاماز دست خون  یتا بعد از خالص

براآن را  جا  یزندگ  ی ها  انتخاب کند.  آن  ییکردن  اکه  تا  باشد  دور    ن یقدر 
 هم خسته شوند.  عیموجودات سر

مدل    نیرا عقب داد. با ا  شیهاتخت گذاشت و شانه  یرا رو  شیهادست  کین
 ها بود.به انسان هیشب شتر ینشستن، ب

 .شهیدادگاه داره به خاطر تو برگذار م نیا -

 گفت:  رفت،یسمت پنجره مبه کهیدرحال لیدن

 چرا من؟  -

 داد. کیپنجره نشست و نگاه کنجکاوش را به ن یلبه

تو نبود؛ اما    یهر چند به خواسته  د،یبا هم تبادل خون کرده بود  کیتو و ر  -
 به هر حال تبادل خون انجام شده بود و... 

 :دیحرفش پروسط   لیدن

 آشاماست و...  مقدس واسه خون ز یچ  هیو تبادل خونم  -

 چشمانش را در کاسه چرخاند و گفت: کالفه

 جلوتر؟ یبر شهیقسمتاش رو بلدم، م نیا -



بالفاصله آرزو کرد که کاش اصال  الل شده بود. لعنت    لیکرد و دن  یاخم  کین
کلمات    یجلو  توانستیم  کار   نیبا ا  ایهم فشرد گو   یزبان! لبانش را رو  نیبر ا

 .رد یرا قبل از خارج شدن بگ

 شد.  یخی شیصاف نشست و دوباره صدا کین

 جواب پس بدم. دیبا جهیاون تو رو ازش گرفتم و در نت یاجازهیمن ب -

داشت تا    ی سخت مشغول بود. سع  لی انداخت. فکر دن  نی طن  نشانیب  سکوت
 هم نگاهش به او بود.  کی. در آن لحظه نندیقطعات پازل را کنار هم بچ

نور مهتاب    ر یاش، زبافته شده   ینور مهتاب نشسته بود، موها  ر یز  قا  یدق  لیدن
کرده    جاد ینواز اچشم  ی او منظره  زد یبرق م  دشیتر بودند. پوست سفدرخشان
به...   هیشب لینگاهش کرد. دن تر قیسرش را ناخوداگاه کج کرد و دق کیبود. ن
الهه  الهه به  شک    ک ی! هر چند که نتیممعصو  یالهه  ؛یاها شده بود؛ نه هر 

زن معصوم بود   یحال به قدر   نیوجود داشته باشد. با ا  ی زیچ  نیداشت چن
 بزرگ به الهه کرده بود.  نیتوه کیقطعا   بدن، نیکه هلن با فرو رفتن در ا

 بود؟ نیمن مال اونم هم هم  نکهیمنظورش از ا -

 اش جواب داد: با همان نگاه کالبد شکافانه کین

 مسلما  وقت نکرده عاشق چشم و ابروت شه! -

 را باال انداخت و با تمسخر ادامه داد: اششانه

 اخالق خوبت!  ای -



ماده   کی یمعصوم و گاه نیچن نیا یبود. گاه لیدن ر یبه رفتار متغ اشهیکنا
 ببر! 

در هم تشر    یهابا اخم  ک،یبه ترسش از ن  توجهیبود و حساس! ب  زن  کی  لیدن
 زد:

 هم خوشگلم. یلیخ -

 کرد.  قیرا کامل انجام داده بود، تصد اشیکه بررس  کین

 !یآره، واقعا  خوشگل -

  ی لبخند کج  کیجا خورد. سرش را با تعجب باال گرفت و نگاهش کرد. ن  لیدن
 زد:

 . گمیواقعا  م -

  ، ی فروشوه یآبم  کیدر  شیپ  یبود! چند هفته  لیخارج از تصورات دن  گر ید   نیا
  ی روروبه   گونهنیکه ا  دید یمرد شده بود و خوابش را هم نم  نیجذب ظاهر ا

 .باستیو از او بشنود که ز ندیهم بنش

 شد.  یدر دلش را نداد و باز جد دنییبه او فرصت قند سا کین

بدون تبادل    یحت  کنه،یسان رو مان  هی  تیمالک  یآشام ادعاخون  هی  یوقت  -
که من باشم    واورالنز یلرد ن  یها، حتآشامخون  یهیناخواه دست بقخون، خواه

محکم    ییرو در حد جادو  تیمالک  نی. تبادل خون اشهیاز اون انسان کوتاه م
 . کنهیم



 کرد:   یریگجهینت لیدن

 ؟ یدیمن رو ازش دزد  ییجورا هیاالن تو   یعنیپس  -

با   لیهوا تاب خوردند. دن  یرو  گوششی باز  یسرش را تکان داد و موها  کین
ن به  تمام حس  کیتعجب متوجه شد که متعلق  دارد.  را دوست    ی هابودن 

 شدن بودند.  دار یساده در حال ب یچند کلمه نیاش با همزنانه 

جا کرد.  جابه  ینیب  ی عقلش را رو  نکیکرد و ع  یظیعاقل وجودش اخم غل  لیدن
 تشر زد:

ا] ن  نیوقت  بچگونه  اونم    ادتی.  ستیتصورات  از    یکیرفته  هموناست؟  از 
بدنت رو تصاحب    شونیکیبابات رو کشت.    شون یکی  ؟ید ید   ر یکدومشون خ

 دوبار تا دم مرگ بردت![   شون یکیکرد. 

ها را کنار  آن  یهردو  لیوجودش، بق کرده عقب نشست. دن  یدخترانه  لیدن
 است. ستادهیا کیزد و متوجه شد که ن

 و به ماه کامل بود.  لیسر دن یآشام به باالخون نگاه

 کار دارم.  ی و هنوز کم کنهیطلوع م دیخورش یزود برم. به دیمن با -

 متوقف شدند.  ل یدن ینگاه خاکستر یو دوباره رو دندیچرخ چشمانش

نره من و تو طرف   ادت ی  ی ول  م؛یگ شهماهن  اد یجلسه ز  یتا برا   م یوقت ندار  -
 . یزنینم یحرف چی ه دن،ینپرس ی. اونجا تا ازت سوالمیهم



ه  لیدن تکرار کرد که  خودش  با  و  داد  تکان  را  . زندینم  یحرف  چیسرش 
 آشام ادامه داد:خون

  م؛ یبه تبادل خون گرفت  میو تصم  میجادوگرها آشنا شد  یمحله  یمن و تو تو  -
 فرصت رو ازمون گرفت.  نیا کیر یول

را به    کی کرد تا حرف به حرف دستورات ن  یباز سرش را تکان داد و سع  لیدن
 شد. لیبه دن کیبلندش حرکت داد و نزد  یبه پاها  کیخاطر بسپارد. ن

باز هم نتوانست او را کامل    یمجبور شد تا سرش را کامال  بلند کند؛ ول  لیدن
  کیحکم    شیآشام برابود، خون  ستادهی ا  کینشسته و ن  لیطور که دن. آنندیبب
  ی روخم شد و سرش را روبه  ک یآشام واقعا بلند بود. نرا داشت. قد خون  بانیسا

 سر زن قرار داد. 

 گفت:  یلحن مهربان با

 . میدوباره تبادل خون کن دیتنت حس کنم؛ اما با یرو تو یخستگ تونمیم -

 ها را فشرد. نشست و آن لیدن فی دستان گرم و ظر  یسردش رو  دست

 تا من بتونم از خودم و تو دفاع کنم.  م یکن  یفردا قو یرو برا وندمونیپ دیبا -

 دستور داد:  سپس

 جا شو!جابه کمهی -



کنارش قرار   کیاو جا باز کرد. ن  یمسخ شده خودش را حرکت داد و برا  لیدن
لبه براپنجره آن  ی گرفت.  نبود که  نب  یکاف  شانیهردو  ی قدر بزرگ   کیاشد. 

 گفت:

 ازم بنوش.  -

  ی کیهمه نزد   نیاز ا  لیگرفت. قلب دن  لیدهان دن  یرا جلو  شیاعضله  ساعد
 به تپش افتاد.

 زمزمه کرد:  لیدم گوش دن کین

 با دندونات خراشش بده و بنوش. -

 به دستش نگاه کرد و گفت: دیبا ترد  لیدن

 ... تو رو ندارم. یشایکه خب من... ن  نهیمسئله ا -

 دوباره کنار گوشش گفت: کین

 فقط امتحان کن. -

 زمزمه کرد: یرا جلو برد و به آرام سرش

 آروم باش و امتحان کن. -

خوار خون   کیهم    کیکرد که ن  یادآوریو به خودش    دیکش  یقینفس عم  لیدن
حلقه   کیانگشتان دست راستش را دور مچ ن  یشترینفس باست. با اعتمادبه

و پوست   ختیر  شیهاسمت دهانش برد. تمام زورش را در دندان  کرد و به
 .دیرا در کیو سرد ن دیسف



و    اد یز  یهالذت بود. راه  یدرد از رو   ن یشد؛ اما ا  یجار  ک ین  انیدر شر  درد 
از    ی کی  ن یها، اآن  ی همه  نیتبادل خون وجود داشت و در ب  یبرا  یترعیسر

 تر بود.همه خاص

دندانآشامگرفته شدن پوست خون  گاز  آن  توسط  ها، انسان  فیضع  یهاها 
  ک ی   دی . باتوانستینم  یاخون تازه   چیکه ه  کرد یم   جاد یا یچنان لذت  شانیبرا

 . دیلذت را متوجه شو نیتا ا دیآشام باشخون

خونش    یزدند. بو  رونیبمانند و ب  یباق  شانینتوانستند سرجا  کین  یهاشین
 . کرد یآشام را وسوسه مبدجور خون

 ذیلذ  یرا پاره کند و مزه  کیتوانسته بود با همان گاز، پوست ن  لیطرف، دن  آن
  یاست؛ اما در همه  ده یرا نوش  کیکه بارها خون ر  دانستیخون او را بچشد. م 

بآن ب  نیها،  و  خون    ی داریخواب  بود که  نشده  متوجه  هرگز  و    ک یبود 
 دارد.  یا شام چه مزهآ خون

داشت. خون    یبیحس عج   شد،یم   یجار   شیدر گلو  کیکه خون سرد ن   حال
در آن وجود    یبیعج  ز ی . چزیچ  چیحال، ه  نیو در ع  داد یم  ز یهمه چ  یمزه

  ییرا به دهان فشرد و با صدا  کیمچ ن  ی شتریبا حرص ب  لی که دن  یداشت جور 
پوست   یکرد. حس کرد که خراش رو   شتر یو ب  شتر یطلب ب  ش،یاز داخل گلو

دندان  ست؛ین  یکاف کین با  در  ش یهاپس  را  پوست  لذت دیدوباره  اوج  در   .
 گردنش حس کرد.   یرو یناگهان سوزش دردناک

  ل یداشت از دن  یآشام لعنتفرو رفتند. خون  کیدر گوشت مچ ن  شیهاناخون
کرد تا بلند شده و از    یاز مچ او جدا شد. ناخوداگاه سع  لی. دهان دن دینوشیم



  ک یدر ذهنش از آن    لیقدر درد نداشت؛ اما دنآشام آناو دور شود. گاز خون
 .داد یساخته بود و ذهنش حاال فرمان فرار م والیه

شد و    ر یچنگالش اس  ان ی. دخترک مدیبالفاصله دستش را خواند و جنب   کین
 : دینال

 ولم کن.  -

 .ماندینوازش م کیبود که به  حالیچنان ب  شیالتق یول

در آمد. عضالتش شل شدند.   یلحظه بعد، بدنش آرام شد و از حالت تدافع  چند
 آشام باالخره اثرش را گذاشته بود. بزاق دهان خون

ن  توانستینم او چه م  کیبفهمد  دن  کند؛یبا  تمام   خواستینم   لیاما  هرگز 
 گ زد.چن کیباز به مچ ن صانهیشود. حر

  سمان یخودشان بدانند، ر  کهآنیانسان، ب  کیآشام و  خون  کینور مهتاب،    ر یز
 . انداختندیم  گر یکدیو در گردن  بافتندیعشق م

 *** 

محکم    یبود که در چوب  اد یقدر زبا شتاب در اتاق را باز کرد. شدتش آن  ایسوف
کرد و بعد    جاد یا  یخراش گوش  یصدا  وار، یبرخورد کرد؛ برخوردش با د   وار یبه د 
 رفته را برگشت. ر یاز مس یکم

اش به او نگاه کرد و بعد  شانه  یاز رو  یمتعجب نشد. تنها با خونسرد   گانیا
ظاهر شود، شعاع    ا یسوف  نکهیاش برگرداند. قبل از انامه  یسرش را دوباره رو 

 شدت خشم را داشت.  نیانتظار ا  جهیرا حس کرده بود و در نت اشیانرژ



دستش را    گانیمحض داخل شدن کاملش، ا  اخل گذاشت و بهپا به د   ایسوف
قصد نداشت که اگر    گان یبسته شد. ا  ایهوا چرخاند. در پشت سر سوف  یرو

 دارد، کل قصر خون را به عنوان تماشاکننده داشته باشد.   یزیقصد آبرور  ایسوف

 گفت:  یاد یشدت ز به  تیبا عصبان ساحره

 ؟ یخودت فکر کرد شیپ ی عدالت خون؟ چ -

ن  شیصدا بود.  شده  قرمز  خشم،  شدت  از  صورتش  و  بلند  خط   ک،ینسبتا  
  ی شده  دهیکمتر د   یآن رو   جهیقرمزش، مورد هجوم قرار گرفته بود و در نت

 باال آمده بود. ا،یسوف

  گان یبه ا  یطوفان  ی دستانش را به کمر زده و با نگاه  ستاده،یوسط اتاق ا  زن
 . کرد ینگاه م

  ی گذاشت و با آرامش به صندل  نیزم یداخل دستش را رو یپوست کاغذ  گانیا
تکان  صندل  یچرخانش،  سوف  دیچرخ  یوارد کرد.  به  رو  قرار    نیخشمگ  یا یو 

 گفت:   یتفاوتیسرش را باال گرفت و با ب   گانیگرفت. ا

 داره؟  یبه تو ربط -

جلو رفت؛ اما جرئت   شدند،یم  ده یکوب  نیکه محکم به زم  ییهابا قدم   ایسوف
مقام    گانیباشد، ا  یکه هر چقدر هم عصبان  دانستینداشت چندان جلو رود؛ م

خودش را کنترل   یدارد. دستانش را با خشم مشت کرده بود تا کم   یباالتر
 دا کرد. ی پ یچه حال د،یرا شن هیقض فر یاز جن یوقت داندیکند. خدا م



 صیهم تشخ  ایسوف  دن یون د را بد  تی قرمز عصبان  یهاله  توانستیم  گانیا
 دهد.

 شمرده گفت: شده، شمرده دیکل  یهابا دندان ایسوف

 ک؟ین ضاحیاست -

 تکان داد.  یرا در هم گره کرد و سرش را به آرام ش یهاانگشت گانیا

 شب جواب پس بده.  یایبه خاطرش به دن دیدچار خطا شده و با کیلرد ن -

تا جلو  شیموها  انیم  یچنگ  ایسوف بگ  یزد  را  ا  رد یدستانش  را خفه    گانیو 
 نکند.

 ها مربوطه.آشامخون یکه کرده باشه به جامعه  یهر کار -

 .یدخالت کن  کیدر کار ن  یساحره، حق ندار  یبود که تو  نیلفافه منظورش ا  در 

 زد و با لب کج شده، گفت: یزهرخند گانیا

 ها؟ساحره ای کین ؟یزنیم  نهیوسط به س نی رو ا یتو سنگ ک -

 : دینال یچارگیبا ب ایسوف

 عشق ملکه، کورت کرده.  -

  ی شمیلباس ابر  کی بلندتر نبود.    ایهم چندان از سوف  ستادهیا   ی. حتستاد یا  گانیا
شب  اهیس را  او  و  داشت  تن  شاهزاده  هیبه  م   ونان ی  یهابه  .  کرد یباستان 

 گفت:  یحوصلگیاش فرو برد و با بشلوار راسته  بیدستانش را داخل ج 



بکش. من و   رونیموضوع ب  نیرو از ابه ملکه نداره سوف! خودت  یربط نیا -
 . میتو، اون شب صحبتامون رو کرد 

را به    یزخم  کیکه ن  یداشت؛ شب   اد ی خوب به    یلیها را خآن صحبت  ایسوف
داشتند. به   یطوالن  ییوگواعظم، گفت  یو ساحره  ایبردند، سوف  گانیا  یخانه

  ا،یسوف ییبه توانا ی نگران بود تا مبادا جادوگر  گان یها، اعنوان مسئول ساحره
.  داد ینم   یتیاهم  شدنن  ایبه حرام شدن    ایآشام حرام شود. سوفخون  کیکنار  
باخبر م   ی زود جامعه  یلیخ بودنش  از دورگه  آو  شدندیشب  دار  به    ختهی و 
 لرد و قهرمانش بماند.  ک،یمانده را کنار ن  یتا مدت باق داد یم  حی. ترجشدیم

 سپر کرد.  نه یس گانیا یجلو گذاشت و جلو یقدم

  یلحظه  نیتا آخر  خوامیو من گفتم م   یکار داد  شنهاد ی! تو به من پم یکرد   -
 کنارش بمونم.   ک،ین ییفرمانروا

 بلندتر شد. یکم  شیزد و صدا گانیا ینهیاش را به ساشاره انگشت

 واضح بودم!   کردمیفکر م -

 گان یبود که خودش متوجه نشود. ا  یقدر عصبان آن  ی ول  رفت؛یتند م  داشت
 کرد و با تمسخر گفت:   پایچل نهیس ی را رو شیهادست

 !یریگینه، تو از من دستور م ای یواضح بود  -

کجا بود؟   اشیکودک  یدوست خوب روزها  گان،یپلک زد. ا  یبا ناباور  ایسوف
.  شناختیرا نم  زد یقدر خودخواهانه حرف مکه آن  اشیرو   یجلو  گان یا  نیا



اخم کرده بود، چشمانش    اش یرو  یجلو  گانیبامزه و مهربان کجا بود؟ ا  گانیا
 زده گفت: . بهتکردندینگاه م ایمهربان نبودند و با غضب به سوف

 عشق کورت کرده! -

سوف  هرکس نداند،  م  ایکه  ا  دانستیخوب  خاطر   گانیکه  را   چقدر  هلن 
اشک   کرد،یدردودل م  ایبا حسرت کنار سوف  گانیا  ،ی. در همان کودکخواهدیم
 داد،یتاب هل م  یرا رو  ایسوف  ی. وقتگفتیمعشوق م  ییوفا یو از ب  ختی ریم

  ایداد، سوفیبه او جادو آموزش م  یوقت  برد،یکتاب م  دیخر   یاو را برا  یوقت
 تنها محرم اسرارش بود.

 عقب رفت.   یسر داد و قدم  یتلخ  یخنده گانیا

 تو رو؟  ایمن  -

به  دورتر  و  داخل شد  همچنان  دستانش  را کج کرد.  راهش  پنجره  سمت 
 گفت:  یداد و به تلخ   رونیشلوارش بودند. نگاهش را به ب یهابیج

 کرده!  تیاهمیرو ب هاتت یتمام مسئول ک،یعشق ن -

 زد:  هیخاموش زل زد و کنا ینماهاروشن و آب اطیح به

 !ی سپرد  یرو به فراموش زای قدر که مرگ لاون -

 گفت:  یهم فشرد و با خستگ یرا رو شیهاپلک  ایسوف

 مامانم رو وسط نکش. یپا -



بازخواستش    گانیرو دست بخورد و ا  نکهیآمده بود تا داد و قال کند، نه ا  ایسوف
 کند.

را چرخاند. فرها  گانیا دنبال   شیبا خشم صورتش  به  تاب خوردند.  در هوا 
  ی تعادلش را از دست داد. موها  ایآزاد شد و سوف  یاز انرژ  یخشمش، موج

انرژ از  باد حاصل  در  تکان  یساحره  تابش  اما خوشبختانه،  درآمد؛  پرواز    ی به 
تا    نش ینخورد و ج باد عقب رفت  با  قدم همراه  نشد. چند  پاره   هدوبار هم 

متنفر   کرد،یاز خود آزاد م  گان یکه ا  یجاناتیه  نیتعادلش را به دست آورد. از ا
 د یآ یو خودش را لعنت کرد که دلش نم  ختندیصورتش ر  ی رو  شیبود. موها

 ها را کوتاه کند. آن

 .دیکش  اد یفر با  یکه از شدت خشم دورگه شده بود، تقر  ییبا صدا گانیا

 کردم؟  دایخونش پ یورگه تورفته زهر د  ادتیمادرت وسطه.  یپا -

 . دیخودش کوب ینهیو انگشتش را به س دیچرخ ایسوف سمتبه

 دورگه کشته.  هیرو  زایمن، شخصا  بهت گفتم که ل -

 اشاره کرد. ایسوف به

 . یینجایتو بازم مثل احمقا ا یول -

  یزیبرعکس چ  قا  ی. دق کرد یرا متهم م  ای بود. نگاهش سوف  ر ی سرتاسر تحق  لحنش
 که ساحره انتظارش را داشت.



او نبود تا درک کند.   یجا  کسچیه  دی لرزیجلو آمد. از خشم آشکارا م  ایسوف
لبانش موقع دفاع کردن از خود    دانست؟یچه از درد م  کای اعظم آمر  یساحره

 . دیلرزیم

ن  - که مامانم رو کشتن، من اگر احمق    گفتم یم  کیمن اگر احمق بودم، به 
 . تا حاال دفن شده بود.بودم... مامانم..

فشار  ر یها زآن یرا کنترل کند. هر دو تش یتا عصبان دیکش  یقینفس عم گانیا
 یابودند؛ دو ساحره با رابطه  ایو سوف  گانیبحث، باز هم ا  نیبعد از ا  یبودند؛ ول

 گفت:  یآرام . بهکینزد 

 ؟یپس چرا طرف اشتباه  ،یستیاگر احمق ن -

 . دی فهمیحرفش را نم  گفت؟یچه م  گانیخشکش زد. ا  ایسوف

 گرفت.  یرا با مهربان ایجلو رفت و دست سوف گانیا

 دا یپ  یدادگاه امشب وضع خوب  یتو  کی سوف. ن  زنمیبه آب نم  گدار یمن ب  -
 .کنهینم

 را فشرد.  دستش

 .مونهیآدم باهوش، طرف اشتباه نم هیو  -

 گفت:  یبا ناباور ایسوف

 ؟یدیبراش کش یاچه نقشه -

 عادت لبانش را غنچه کرد.  یدستش را رها کرد، سرش را کج و از رو  گانیا



 دم؟ یبهت جواب م یواقعا  فکر کرد -

 لب نشاند. یرو یزیآمطنتیش لبخند

 طرف ملکه است، چرا که نه.  تیالبته اگر بدونم وفادار -

است؛  کیکامال  مطمئن بود که چشم هلن دنبال ن  با  یشده بود. تقر جیگ  ایسوف
 بودند. زمزمه کرد:   ضیضدونق  شانیهاتمام حرف  گفت؟یچه م   گانیحاال ا  یول

 .خواد یرو م کیملکه... ن  کردمیفکر م -

  یبیقبول کند که چشم رق  توانستیم   یحرف اصال  آسان نبود. کدام زن  ن یا  زدن
 اش باشد؟به دنبال معشوقه

در هوا تاب    شیو سرش را تکان داد. باز فرها  دیخند  یآشکار  یخ با تل  گانیا
 خوردند. 

 حال باهوش. نیدر ع  یتنوع طلبه، ول یلیاوه البته! ملکه خ -

 یبرگشت. نشست و با نگاه پرحرف   اشیبه صندل  زد،یکه حرف م  طور همان
 ادامه داد: 

 !طلبنیبزرگ م یهایبزرگ، قربان یهاهدف یول -

. سلول به سلول  دیکوبیم  نهی. قلبش محکم به سشدیم  تر ج یهر لحظه گ  ایسوف
نگران آتش  در  خونسوختیم  کش ین  یبرا   یبدنش  خوب  آشام.  را  ها 

بودند.   رحمیب یو قدرتمند، اما رهبران  بایز ار یبس دیشا ی. موجوداتشناختیم
 در خطر بود.  زد،یم   گانیکه ا  ییهاحرف نیقطعا  با ا کین



 سرتونه؟  یتو یاچه نقشه -

 لبش را کج کرد.  گانیو ترسان بود. ا فیضع شیصدا

 حرف بزنم.  تونمیرو داشته باشم، م تیوفادار یگفتم که فقط وقت   -

 گفت:  یمحکم یتکان داد و با صدا نیسرش را به طرف ایسوف

 .افتهیبه دام شما نم کین -

قهقهه  یناگهان  ی اقهقهه  گانیا داد.  دلهرهسر   ایبه جان سوف  یشتریب  ی اش، 
ا اطم  نیانداخت.  م  ف یحر  نانیهمه  را  مترساندیاو  اعظم،  جادوگر    ان ی. 

 اش گفت:قهقهه

 وقته افتاده.  یلیخ -

گذاشت.   ایسوف  فینح  یهاشانه  ی. دستانش را روستاد یا  ش یپاها  یرو  دوباره
 گفت:  یابه چشمان سبزش زل زد و با لحن پدرانه

باهوشا طرف بازنده    گم،یقطعا  طرف بازنده است. دوباره بهت م  کیسوف، ن  -
 !موننینم

 ی که سع  یاش افتادند. با لحنشانه  یاز رو  گانیو دستان ا  دیعقب کش  ایسوف
 داشت محکم باشد، گفت:

 .مونمیم کین میت یبرنده، من تو ایبازنده  -

 گفت:  یشتریعقب گذاشت و با شجاعت ب یقدم



 هی. فقط کافزنهیآخر رو دست م  یلحظه  ی بهتون تو  شناسم،یکه من م  یکین  -
بزن  هی   یمیقد  یبه کتابا بب  یسر  ستا  ین یو  و   ش یدر  شعرها  چه  هوشش 
 ها که نگفتن.داستان

دفاع  شتر یب  ها،حرف  نیا آنکه  ا  یا هیاز  مقابل  دل  گانیدر    یبرا   یگرم باشد، 
در هوا تاب   اشیفرفر یو سرش را تکان داد. موها دیخند  گان یخودش بود. ا

پ آن  در  انگل  اهیس  راهنیخوردند.  سبک  به  بند   اشقهی  ها،یسیو گشاد که 
 ها شده بود.سان شاهزادهداشت، به

 .یبر دیبا کنم یفکر م  ،یسوف -

 اضافه کرد:  ی آشکار دیبا تهد یزد؛ ول یمهربان لبخند

 !یشیطور وارد اتاق من نمباره اونو هرگز دو -

 *** 

  ی ادیهمبرگر و مقدار ز  کیدوبرابر شده بود.    شیشب گذشته تاکنون، اشتها  از 
و قهوه   کیپنک  یاد ی صبحانه مقدار ز  یکرده قبل از خواب و براسرخ  ینیزمبیس

به   تیجمع  یقصر خون در شلوغ  یخورده بود و حاال هم با اشتها در آشپزخانه
 زل زده بود. ازشیپ یهاو حلقه  یمرغ سوخار

 

بود.   یول   ست؛یچ  یناگهان  یاشتها  شیافزا  نی ا  لی دل  دانستینم قدردانش 
لذ  نیا  یغذاها چنان  آن  ذیقصر  به  فکر  تنها  آب  بودند که  را  دهانش  ها 

 .انداختیم



از مرغ فرو کرد و بعد از آغشته کردن به مقدار   یکوچک  یرا داخل تکه  چنگال
تند  ، یلیسس چ  ی اد یز از    یازبانش، خاطره  یرو   یلیچ  یبر دهان گذاشت. 
 را زنده کرد. شبید 

 خاص کرده.« خونت رو   یبخور؛ مزه شتر یب ؟یتند خورده بود  یظهر غذا  -»

  ی لبه  تبادل خون ساده،  ک یلبش شکل گرفت.    ی رو  ی دهان پر، لبخند گشاد   با
ول بودند؛  داده  انجام  لحظه  یپنجره  دن  اد ی  یاخاطراتش  ذهن  رها   لیو  را 

 .کردندینم

شکار   ی گریداشت تا مرغ د   یظرف زد. ذهنش سع  یچنگالش را رو  حواسیب
و آن   دهیکش  یآب  ی هابود، سمت آن چشم  یگریحواسش سمت د   یکند؛ ول

 .رفتیکه م  ینگاه جذاب، وقت

 ن ی . از ادیآ   رونیزد تا از فکر ب  بیدهانش را قورت داد و به خودش نه  آب
  ل، یدن  یداده بود؛ ول  لشیتنها چند لبخند تحو  کیاخالق خودش متنفر بود. ن

 کرده بود.  یاپردازیلوحانه تمام شب را روساده

بار بدون سس و   نیمرغ فرو کرد. ا  یاالخره چنگالش را در تکه و با  دیکش  یآه
جو حرص  همدشیبا  دب  طور نیهم  شهی.  در  با    رستان یبود،  لبخند    ک یهم 

و روز    بافتیم  ایتمام شب را رو  شان،یهاافه یقپسرها، مخصوصا  خوش  یساده
 کرد. یرا تجربه م یایشکست عشق ،یگر یاو در کنار د  دنیبعد با د 

رو   یسر برا   یاز  دن  یتاسف  داد.  تکان  وجودش،  لیخودش   ی صندل   عاقل 
اطراف متوجه نشدند.   یهاو نشست. آدم دیکش  رونیرا ب ز یپشت م یروروبه

 .ستندین شیب یاساده نیمعلوم بود که خدمتکاران و محافظ شانیهااز لباس



ع  لیدن رو   نکیعاقل،  را  نگاهجابه  ینیب  یخردش  با  و  ر اند  عاقل  یجا کرد 
 گفت:  هانهیسف

ها  از مرد   یتو ک  ست؟یبودنت، بارها کار دستت داده! بس ن  یاحساسات  نی]هم
 [  ؟یشانس آورد 

را به صورتش   قتیخم شد. حق  لیسمت دن  گذاشت و به  ز یم  یرا رو  دستانش
 . دیکوب

باش  یشناسیرو م   ی]کدوم مرد از نوع   ؟ی که ازش ضربه نخورده  مخصوصا  
 آشامش.[  خون

راست  یصندل نفره  ز یم  یسمت  دن  دهیکش  رونیب  ،یچوب  یچهار   لیشد، 
 یهاوجودش نشست. از ظاهرش کامال  معلوم بود که از آن لوس  ی دخترانه

پلک براقش،  لب  رژ  است.  م   ییهازمانه  هم  به  مدام  برق   خوردند،یکه 
با عشوه   ش،یهادندان با  آراسته شده   یآن موها  اش و در آخر اداواطور  اش. 

 گفت:  یحق به جانب حنل

 .[ یدیرو هم ند تشیلبخند و حما ،یدینگاهش رو تو که ند -]

 داد و گفت:  هیعاقل به عقب تک لیدن

 .[  نمیبمن واقع -]

به تن داشت،   بایز  یاشلوار سرمهکت  کیخردش بود؛    انگر ی ب  قا  یاو هم دق  ظاهر 
  ی اهیس  یلیمستط  نک یبافته و صورتش را تنها با ع  طرفهکی را    اشاهیس  یموها
 کرده بود.  نیمز



 گذاشت.  شیدرخشانش را به نما  یهادخترانه لبخند زد و دندان لیدن

ا  از ین  یزندگ  -] داره.  احساسات هم  رو    ادهیز  ینیبواقع  نیبه  ما  االن  تا  تو، 
 نگه داشته![   نگلیس

 پلک زد.  یزچرخاند و با طنا لیسمت دنسرش را به سپس

 مگه نه؟[  -]

 عاقل زودتر به حرف امد.  لیدهد، چرا که دن یوقت نکرد تا جواب لیدن

 احساس شما؟[  یانتخابات از رو ایمن  -]

 زد.  پوزخند

من گفتم گاو صندوق   م؟ یبا جس فرار کن  مونیسالگ  جدهیمن گفتم روز تولد ه  -]
من گفتم مثل احمقا به   ایآنجلس؟  لس  میمن گفتم بر  م؟ی کن  یرو خال  کلیما

 کنه؟[   یو اونم رو ما شرطبند  میجس اعتماد کن

 با حرص داد زد: لیدن

 بسه!  -

. کامال  از خجالت  دی سمتش چرخ به انیشدند و نگاه اطراف  بیغ گر ید  ل یدن دو 
را بست و   نثار خود کرد. حت   فی رد   کیآب شد. چشمانش    یفحش در دل 

قرار   شیهنوز رو هایدهد که نگاه بعض صیتشخ توانستیچشم بسته هم م
م  را محکم  داخل دستش  اگر کسفشرد یدارد. چنگال  با   دیفهمیم  ی.  او  که 

 . شدیبودن مشهور م وانهیکامال  به د   زند،یخودش حرف م



 یچشم   ر یه باز کرد و زپنهان کرده بود. چشمانش را آهست  اش قهیرا در    سرش
  ن ی. از اکنندیپچ هم مسمت اوست و پچنگاهشان هنوز به  هایکه بعض  دید 

 و دوباره به خودش فحش داد. دیها متنفر بود. لبش را گزنگاه

را عقب داد و بلند    یآور، صندلکنجکاو و عذاب  یهاآن نگاه  ر یو ز  دیکش  یآه
سالن    ،یبلند و پرشتاب  یهاجا رها کرد و با قدمسلف را همان  یغذا  ینیشد. س
 را ترک گفت. یغذاخور

داشت. انگار که راه تنفسش دوباره   یها، احساس بهتر بدون آن نگاه  ، یالب  در 
شکم مرتب کرد و    ی را رو  اشاهیس  یگردنباز شده بود. با وسواس تاپ پشت

ت کج شده بود، مرتب کرد.  به راس یسگک مارشکل کمربند شلوارش را که کم
 . آورد یم  زشیهم سا قا  یدق ییهالباس شهیهم ایچگونه، اما سوف دانستینم

نهار    ی برا  ایسوف  ی. امروز صبح وقتدیکش  یگر ید   ق یرا باال برد و نفس عم  سرش
 شیوبکم  کیقبول کرد تا همراهش شود. به ن  یدرنگ  چیهیآمده بود، ب  ششیپ

ن و  داشت  سوف  کیاعتماد  تأ  ا یهم  ن  دییرا  به  فکر  بود.  لبخند   ک،ی کرده 
  ی ول  شود؛که دوباره منحرف    رفتیلبش نشاند. فکرش م  یرو   یاناخواسته 

 .ختی سرش، به هم راز پشت ییآشنا یتمام احساسش با صدا

 !دار یمشتاق د  -

  ی جواگوشش ن  ر یصدا ز  نیاز ده سال، ا  شتر ی. بشناختیخوب م  یلیرا خ  صدا
 . کرد یم  یو دلبر  گفتیشعر م کرد،ینامش را صدا م خواند،یعاشقانه م

برگردد. ضعفش   خواستیهم به تپش افتاد. نم  شیصدا  دن یبا شن  لیدن  قلب
 .دیو چرخ دی کش  یقیمرد هنوز هم پابرجا بود. نفس عم نینسبت به ا



. جس با لبخند شی اهایرو  یبایسبز و زمرد چشم  دنیبود با د   یمساو  دنیچرخ
چشم  بایز دن  یهاو  به  م  ل یدرخشانش  موهاکرد ینگاه  به   شی.  نسبت  را 

  روشن یاآراسته بود. سرشان قهوه  ییبایکوتاه کرده و به ز  دارشانید   نیآخر
ز  ا  یموها  یرهیتیابه قهوه  ییبایزده بود که تضاد  بوند.   کرده  جادیخودش 

 به گوش داشت. لیاست یاحلقه یگوشواره   شه،یگوش راستش مثل هم

 نما شد.دندان  ل،یدن یرهیاز نگاه خ لبخندش

 حالت چطوره؟  -

روشن کرده    شیخوب برا  یلیتعجب نکرد. ادموند خ  جا،نی او، ا  دنیاز د   لیدن
را متعجب   لیکه دن  یزینکرده است. چ  ر یمرد، هنوز هم تغ  ن یبود که ذات ا

 فطرت بود.پست کلیبدون ما جا،نی او، ا دنید   کرد،یم

عاقل وجودش مرتبا    ل یتا حواسش را جمع کند. دن دیرا در هم کش شیهااخم
م  زد یم  خونکیس بگ  خواستیو  باال  را  سرش  باشد،  خودش  به    رد یکه  و 

 صورتش بکوبد. 

کار استرسش   نیسرش گره زد و محکم در هم فشرد. ادستانش را پشت لیدن
جس هم   یهابلندتر بزند، گوش  یکم. مطمئن بود که قلبش اگر  کرد یرا کم م

 . دیکوبشش را خواهد شن

آن  دستانش مرا  درهم  بود.   فشرد یقدر محکم  آمده  دردش  که خودش هم 
 جس باز به حرف آمد. 

 تله اومده! یموش با دم خودش تو نمیبیم -



 ی قدر بزند که خالو او را آن رد یجس را به باد کتک بگ خواستیدلش م لیدن
آن لگد،  تا  از مشت گرفته  اشود.  ادامه دهد که  به  چشم  یگربه  نیقدر  سبز 

 : دیاما تنها توانست بگو فتد؛یب شیپا

 اربابت کجاست؟ -

 و گفت: دیخوب گرفت. خند یلی را خ اشکهیت جس

 داده.  یبهم مرخص -

ررو بود، آنقدر که پ   شهیگرد شد. مثل هم  لیحجم وقاحت، چشمان دن  نیا  از 
چه برسد به صحبت کردن.   ند،یجس را بب  خواستینم  یانکار نکند. حت   یحت
 عقب گذاشت و به چشمانش زل زد. یقدم

 حالم.خوش دنتیبگم از د  تونمینم یحت -

 زد و اضافه کرد:  پوزخند

 به دروغ! یحت -

 ی ریجلوگ  شیهااشک  زشی تا از ر  زد یتندتند پلک م  کهیو درحال  دیچرخ  سپس
موقع ناهار او را تنها نگذاشته   ش،یپ  ساعتمین  ایکند، از او دور شد. کاش سوف

جس   اد ی. چشمان سبزش او را به  ندیبب  خواستیرا هم نم  ایسوف  یبود. نه، حت
 .انداختندیم

و سرش    دیکش  ینی و به عقب برگشت. از ترس ه  دهیکش  بارهکیبه    شیبازو
بالفاصله در   لیدن  یها . اخمکرد یرا با ضرب باال برد؛ جس بود که نگاهش م

 گفت:  یبلند ی و با صدا دیرا با تمام توان کش شیهم گره خوردند. بازو



 بهم دست نزن! -

سر  شیبازو  جس درحال  عا  یرا  و  م  کهیرها کرد  نگاه  را  به   کرد یاطراف  و 
 گفت:   زد،یشده بودند، لبخند عذرخواهانه م شانیرهیکه خ  ییهاآدم

 . میحرف بزن  خواستمیفقط م -

 :د یشده غر دیکل  یهادندان انیاز م لیدن

 چه برسه به حرف زدن. نم،یرو بب  ختتیر خوامینم -

 بود. نی شدت خشمگبار کنترل شده؛ اما همچنان به نیا شیصدا

 و گفت: دیخند جس

 بچه نباش. ل،یاوه دن -

م  لیدن متنفر  از حرص  ا شدیداشت  م  نی.  باشد!   حیوق  توانستیمرد چقدر 
و   دیچیپ  یدر الب  یلیس  یبه خود آمد که صدا  یچه شد؛ اما وقت  دانستینم

 طرف کج شده بود. ک یصورت جس به 

 یعقب گذاشت. دست جس با ناباور  یو قدم  دیکش  یآرام  نیدرک کارش، ه  از 
  ی شستش را به نشانه  لیعاقل وجود دن  ل ینشست. دن  یل یسرخ س  یجا   یرو
  ی ادیو با سرعت ز  دیچرخ   یآن  میتصم  کی در    لینشان داد. سپس خود دن  دییتا

 از جس دور شد. 

م   دانستینم حقرود یکجا  نم  قتا  ی.  را  خون  قصر  خون،    شناخت؛یاصال   اما 
انش  . با دست دهکرد یو عقلش در آن لحظه اصال  کار نم  خورد یخونش را م



بود؟ س پوشاند. چه کرده  را   دیفهم  یوقت  یبه جس؟ حت  یلیرا  او  که جس 
نتوانست چن  یشرطبند ا  یادهیکش  نیکرده،  از    نینثارش کند.    کجا شجاعت 

 آمده بود؟

را عوض   رشیراه دارد، مس  رونیبه ب  دی رسینظر م  که به  یسمت در به  سردرگم، 
  ی زیاز جس فرار کند. تنها چ  تر عیبود تا هرچه سر  اد یز  شیهاکرد. سرعت قدم

 اش بود.احمقانه یهااشک دنیکه در آن لحظه خوب بود، نبار

  یهاباز شد و او هم با قدم   لیشدن دن  کیمحض نزد   به  ،ی اشهیاتومات ش  در 
 ها خارج شد. از نگهبان تر عیسر ،یعیسر

  ک ینبرود.  دیکه نبا  دانستیصورتش را نوازش کرد. م عا  یسر یتابستان مینس
  کیچیروز بود و دست ه  یآشکارا هشدار داده بود که اتاقش را ترک نکند؛ ول 

 . دیرسیخواران هلن، قطعا  به او نماز آن پاچه

 

 سر او را صدا زد:  از پشت یکس

 احمق نباش. ل،یدن -

شانه   یحماقت نکرد. از رو  لحظهکی  لیبود. دن  یجس هم حاال عصبان  یصدا
  ادتر یو ز  ادتر یکرد، سپس ز  اد ی سرعتش را ز  یناگهان  یمی. با تصمدید یجس را م
  ی دور باشد. در خروج  ز یچتا از همه   خواستی. مدیبا تمام توان دو  د،یو بعد دو

 داد.  صیزود تشخ یلیرا خ



  دنشان ید   یکه آرزو  ییهافرش، درختان و مجسمهسنگ  نماها،به آب  توجهیب
 .دیاتاقش، دو یداشت، نه از قاب پنجره کیرا از نزد 

هم وقت نکرد  دیرا متوقف نکرد. شا لیدن  یاش، کس شاهانه  ی در ورود  یجلو
ب  ل یتا دن از م  ی الحظه  رون یرا متوقف کند. خودش  ها  نرده  انیمتوقف شد. 

را مطمئن بود،   ز یدر آن لحظه دو چ لی. دندود یکه دنبالش م  دید یجس را م
نخواهد  ونآمده در قصر خ شیو حاال که فرصتش پ ندیبجس را ب خواهدینم

 ماند.

شانه عقب    یاز رو   ی و گاه  دیچی پیدر هم م  هدفیها را بکوچه  د،یو دو  دیدو
م نگاه  بب  کرد یرا  نزد   ندیتا  چقدر  آدم  کیجس  به  ماست.  و    خورد یها 

 . گرفتیرا از سر م  دنیدوباره دو یعذرخواهیب

داشت، فرار   شیکه در پاها  یاست. تنها با تمام قدرت دهیچقدر دو دانستینم
و همان،    شدیسرعت اول م  یدر مسابقات دو  شهیهم  رستانی. در دبکرد یم
 به کارش آمده بود. جانیا

به   دنیدو  یکه اول شد به جا  یسال آخر افتاد، وقت  یاز مسابقات دو   ادشی
مرب آرام گ  اش،یطرف  او  آغوش  در  و  رسانده  جس  به  را  بود. خود  رفته 

بلند،   یهاهردو با خنده  فشرد،یزنان جس را به خود منفسطور نفسهمان
 را جشن گرفتند. اشیقهرمان

اش،  خاطره  ی. از دردناکدیبه چشمانش دو  عا  یآن خاطره، اشک سر  یادآوری  با
 شیزانوها  یزنان رونفس. نفسستاد یبعد ا  یرفته از سرعتش کم شد و کم رفته 



و خسته،    نیطور غمگ. همانکرد یتر مرا سخت  دنیخم شد، اشک نفس کش
 کرد.   یرا بررس  اطرافو    ستاد ی ا  شد،یم  نییتندتند باال و پا   اشنهیس  کهیدرحال

مطمئن بود که اگر کوچه را   یآشنا نبود؛ ول  شیبرا  یابانی خ  چیو ابدا  ه  اصال  
خ به  دهد،  رس  یزیچ  یابانی ادامه  ادیخواهد  و    یهاختمانسا  نی.  بلند 

نم  یهاکوچه را  تکشناختیخلوت  همان  ب.  مردم،  رد    توجهیوتوک  او  به 
نداشته   یرد برخو  لیتا با دن  دندیکشیهم خودشان را کنار م   یو بعض  شدندیم

 باشند. 

بود و باز هم    دهیخوب نفس نکش  دنی دردناکش چنگ زد. موقع دو  یپهلو  به
 هنوز مقطع بودند.  شیهارا گرفته بود. نفس بانشیدرد مسخره، گر  نیا

 یبود تنبل   دوار ی. امستین  بش یدر تعق  یعقب برگشت و متوجه شد که جس  به
هم  یذات فکر  نه  باشد،  در کار  م  شهی جس  برا  دیترسیخالقش.  جس   یکه 

خونش دوباره    نیفکر باعث شد تا آدرنال  نیبرگشته باشد. ا  نیبرداشتن ماش
 باال برود. 

  کل،یاما ما  کرد؛یتکان داد. مهم نبود به کجا فرار م  ی منف  ی شانهرا به ن  سرش
 .کردندیم دایپ دیاو را نبا کین  یجس، هلن و حت

قبل از هر    دیرا از سر گرفت. با  دنیو دوباره دو  دیکش  گر ید   قینفس عم  چند
 . رساندیم یتاکس کیخود را به  یگر ید  یلعنت  یاحتمال نیماش

و    ابان یبه خ  دنیمعجزه رخ داد و به محض رس  ک یچگونه؛ اما    دانستینم
 توقف کرد.  شیزردرنگ جلو یتاکس کی دست تکان دادن، 



کامال  متوقف هم نشده بود که خود را درون آن پرت کرد.    یهنوز حت  یتاکس
 زنان گفت:و نفس دیرا کوب ن یاز استرس در ماش

 . دیحرکت کن عا  یلطفا  سر -

 :دیزده پرسو تنها بهت  کرد یاهش ممسن با تعجب نگ مرد 

 مقصد؟  -

 گفت:  شناخت،یرا م جاکیکه فقط   لیدن

 جادوگرا.   یمحله -

و با    دیچرخ  ل،یبه دن  گر ینگاه د   هیسرش را تکان داد و بعد از چند ثان  راننده
عقب    یکه از پنجره  لیفرمان را چرخاند و راه افتاد. دن  ،یآور عذاب  یخونسرد 

 گفت:   گشت،یرا به دنبال جس م ابانیبود، خ دهیچرخ

 عجله دارم. د؟یبر تر عیسر شهیم -

ول   مرد  داد؛  تکان  را  ز  یسرش  ن  اد ی انقدر  سرعتش  با  فزود یبه  چند دیکه   .
و    خورد یهم از دست راننده حرص م   لیبه همان منوال گذاشت. دن  یاقهیدق

 . کرد یرا چک م ابانیو مرتبا  خ  گشتیهم برم

ساعتباورش    یکم بود.  مسخت  نقشه  نشستیها  اتاق،  آن  در  فرار   یو 
او باز    یبه رو  یآزاد   یکه اصال  انتظار نداشت، درها  یادر لحظه  یول  د؛یکشیم

 شده بودند. 



 ی به صندل  یترراحت  الی. با خستیفعال  در کار ن  یباورش شد که جس  باالخره
 فرستاد.  رونیداد و نفسش را ب هیتک

کند.    ییرا راهنما  لیدن  توانستیوجود داشت که م  یجادوگرها، زن  یمحله  در 
ل  کی اسم  به  ر  زا ی زن  بود  دنخون  ک یکه گفته  و  است  و    ل، یآشام  سردرگم 

 دودل. 

بست. کش قرمز    یاسبها را دمرا باز کرد و آن  شیموها  یخراب شده  بافت
 تکان نخورند.   شانی کرد تا اگر الزم شد دوباره بدود، از سرجا  هیرا سه ال  ی مخمل

 : دیمرد پرس از 

 مونده؟ گهیچقدر د  -

 گفت:  اشدهیخراش  ی با همان صدا مرد 

 . یبر ادهیرو پ کمشی دیچهار راهه. فقط با نیبعد از ا -

چراغ قرمز، شش دنگ حواسش را   کیسرش را تکان داد و به انتظار    لیدن
 :دیبعد پرس ی جمع کرد. مرد کم

 ؟یستیتور -

ب  لیدن با  و  داد  تکان  را  راننده   شیسرجا  یقرار یسرش  خورد.   ر یپ  یتکان 
. دیرسی نظر نمبه  ی زردش، واقعا  آدم بد  یهاقرمز با گل  راهنیدر آن پ  ،یتاکس
 نداشت. یاچاره  لیدن  یول داد؛یهم نم گار یس یبود و بو ز یتم اشیتاکس



پشت چراغ قرمز  و    دندیاش را داد، رسکه راننده وعده  یبه آن چهارراه  یوقت
 :دیپرس  لیمتوقف شدند، دن

 برم؟ ادهیپ دی به بعد رو با نجایا -

 سرش را تکان داد. مرد 

 .دارمیآره، جلوتر نگه م -

 بود، گفت: یها واقع که بعد از مدت  یبا لبخند لیدن

 ممنون.  یلیخ -

داد راننده که چه کار   انیدر را باز کرد و در م  یحرکت ناگهان  کیدر    سپس
را شروع کرد. خودش هم    دنیشد. در را نبسته، دو  ادهیپ   نیاز ماش  ،ی کنیم

که   ییهامتوقف شده و آن  نیماش  تیجمع  ن یکه چگونه توانست از ب  دینفهم
 در حال عبور بودند، رد شود.

  ی با سرعت رو  دود،یم  ابانیسمت خکه به   دندید یرا م  یزن  یوقت  هانیماش
 لی. دنشدیهم بلند م شانیهاو فحش ادیو از آن طرف داد و فر زدندیترمز م
 . دی دویم  ،یآزاد  یتشنه کیمثل  ها،نیبه تمام ا توجهیاما ب

  ک ی  لیترمز زد و دن  یبود تصادف کند؛ اما به موقع راننده رو  کینزد   لحظهکی
به   یکاپوت متوقف شد. قلبش کامال  در دهانش بود. لبخند لرزان  یمتر  یسانت

زد   فرمان مانده بودند،   یزن راننده که او هم خشکش زده بود و دستانش رو
 .دیتر دوباره دولرزان و بعد محکم یهاو سپس ابتدا با قدم



اش همه آشوب خنده   نیبه راه انداخته بود. از ا  میعظ  یکینفر، تراف   کی  خودش
. دیکند، دو  یط  ادهیپ  دیبا  گفتیرا که راننده م  ییت؛ اما متوقف نشد و جاگرف
  ی ساعت  دیمتوجه شد که شا  د،یجادوگرها را د   یمحله  یآشنا  یهابانیسا  یوقت

 را در امان باشد.

 گشت.  شگویپ یزایگم کرد و دنبال ل  تیجمع یالرا البه خودش

هم  یمحله مثل  تور  شهیجادوگرها  بود.  لباس  هاستیشلوغ  انواع    یهابا 
س رنگارنگ،  و  سف  پوستاهیمتفاوت  زردپوست،  سرخ  دپوست،یو  و  پوست 

 کوچک و بزرگ، زن و مرد، مشغول بودند. 

. دور  کندیها، احساس آرامش مو متوجه شد که بعد از مدت  دیکش  یآه  لیدن
 شب است. ی ایخوار و ترسناک دناز موجودات خون

را    شیهادست  هدفیکجا ممکن است باشد؛ پس ب  زا،ین زن، لآ   دانستینم
 فرو برد و راه افتاد.  نشیج بیدر ج

مردم را دور خودش جمع کرده    یزن  کرد،یم  یبازمعرکه آتش  انیدر م  یمرد 
از مردم، مشغول گرفتن    یو صف بلند  کرد یم  ییشگویپ  ی حباب  ی بود و از رو

آورد.   اد یاز کنارشان گذشت و فال تاروت خودش را به    لیفال تاروت بودند. دن 
خنده  یسر و  داد  بوتکان  متعجب شده  روز  آن  در    یول  د؛اش گرفت. چقدر 

واقعا  وجود دارند که   ییزهایمتوجه شده بود که چ  ،یکوتاه  یزمان  یفاصله
 . ندیبیخوابش را هم نم

را    زایوجو کرد، داد زد؛ اما لکرد، پرس  ادیگشت! سرعتش را ز  گشت و   گشت،
رو  و با جواب شش روبه   دیساعت را پرس  یاز رهگذر  ینکرد. وقت  دایپ  کجاچ یه



. کمتر از دو ساعت تا غروب آفتاب مانده بود و او ستاد یا  نهیشد، قلبش در س
 بود. ز یچچ یفقط سردرگم دنبال ه

  پول، ی. بکرد ینگاه م  هدفیاطرافش را ب.  ستاد یا  تیآن معرکه و جمع  وسط
 کرد؟ یچه م آشنا، یو ب لیموبایب

 گفت:  رتیرا لمس کرد و با ح  ش یبازو یکس ،یآن همه سردرگم وسط

 !نیکاتر  -

 و گفت: د یرا کش شیبدون نگاه کردن، بازو لیدن

 .دیاشتباه گرفت -

 . دشیبا در دست گرفت و کش نیرا ا ش ی آن فرد، بازو اما

 ؟ یکنیم کار یچ  جانیا ن،یکاتر  -

ل   دیچرخ  لیدن به آن موجود مزاحم  د   د؛یبگو  چار یتا  سابقش   سیرئ  دنیاما 
  قطعا  رز بود،   شیگم شوند. زن خپل و قد کوتاه جلو  شیهاباعث شد تا حرف

آن  در    یاافه یقمرد خوش  یرنگ کرده باشد و بازو  یرا شراب  شیاگر موها  یحت
 باشد. گرشیدست د 

 زده گفت: پلک زد و بهت رتیبا ح لیدن

 رز! -



 کلش ی. با آن هدیرا به آغوش کش  لیمرد را رها کرد و دن  یبازو  بارهک یبه    رز 
لباس حر البته  به    لیدن  داد،یتر نشان مکوچک  یآن را کم  اشاه یس  ر یکه  را 

 گفت:  زدهجانیخود فشرد و ه

 دختر!  یوا -

 :دینال شد،یداشت له م با  یتقر لیدن

 حالم.خوش دنتیمنم از د  -

 گفت:   جانیاو را رها کرد و با ه رز 

 چقدر دنبالت گشتم؟! یدونیم -

 در جواب زد.  یحال بود. لبخند آراماو خوش دنی از د   شیوبکم  لیدن

 طور رفتم. که اون  دیببخش -

 با افسوس گفت:  رز 

 اون کالس رو اداره کنه. تونستیمثل تو نم کسچ یدنبالت گشتم. ه یکل  -

و    یشکلک  خواستیم   لیدن آورد  سخت  یادآوریدر  به  آن    یکند که  پس  از 
و    دیرا به دنبال خودش کش  لیاما رز مهلتش نداد، دن  آمد؛یبرم   هایوجبمین

 گفت:  رفت،یم افهیقسمت مرد خوشبه کهیدرحال

 عسل. ماه  میاومد ادته؟یرو  انیبرا -

در قرار گذاشتن و    شیبلندباال  ی. رز با آن سابقهشدندیگردتر نم  لیدن  چشمان
 وقت کرده بود تا نامزد کند؟  یشکست، ک



 *** 

 دیکامال  درهم قرار داشتند. با  شیهابود و اخم  راهنشیپ  دنیمشغول پوش  کین
ساعت م   گر ید   یتا  حاضر  خون  عدالت  دادگاه  دکمهشدیدر    راهن یپ  یها. 

تا با ظاهر    داد یم  حیدوختش را برداشت. ترجرا بست و کت خوش  اشاهیس
 ظاهر شود. هایدر مقابل قاض  یخوب

 

خوبش باعث شد تا بتواند صدا   ییاتاق نواخته شد. شنوا  یرون یضربه در ب  چند
 رونی. کت به دست بکرد یمباشرش را از آن فاصله هم حس م  یرا بشنود. بو
 گفت:  ییرسا یها گذشت. با صدا اتاق نیرفت و از در ب

 تو.  ایب -

 کهی درحال  کیشد. ن  انینما  ایو بعد هم قامت سوف  دیلوال چرخ  یبالفاصله رو  در 
 گفت:  د،یپوشیکتش را م

 .ریخشب به -

را از طرف او حس   ییهاز یچ  توانستیم   کیسرش بست. ندر را پشت   ایسوف
 یآشام خون  یهاونش را نداشت. هم تمام حسخ  ایسوف  نکه یبا ا  یکند، حت

 وجود دارد.  یکه مشکل  زد یداد م  ایبه کار افتاده بودند و هم ظاهر سوف کین

 ش یظاهر شده بود؛ موها  شیجلو  شانی پر  یبا ظاهر  شهی برعکس هم  ایسوف
سرخ بود.  تیو عصبان  هیبودند و صورتش قطعا  از گر ختهی نامرتب اطرافش ر



مژه  شیهامژه  یرو  هیآثار گر و  بود  مانده  به هم چسب  ی هاهم   ده یبلندش 
 بودند. 

فرو برد و   اشاهیشلوار س بیدست داخل ج ک یمتوقف شد. ن ک ین یقدم چند
 : دیمتفکرانه پرس

 شده؟ یچ -

را رو   ایسوف ن  یلبانش  از  نگاه  و  بود که    کیهم فشرد  گرفت. آشکارا معلوم 
خط انداخت.   ک،یرنگ نکم  یابروها  ان یم  ینکند. اخم  هیگرباز    کند، یتالش م

 ن یاز ا  کی. ندیرا لمس کند، ساحره عقب کش  ایجلو رفت و تا خواست سوف
عقب کش  ن،یتوه و  مشت کرد  را  دستش  شد.  صدادیحالش گرفته  با   ی. 

 :دیپرس یمتعجب

 سوف؟! شدهیچ -

بلندتر از حد معمول بود و    یکم  شیبا خشم برگشت. صدا  بارهک یبه    ایسوف
 . کرد یاز خشم، درد و غم را به شنونده القا م یمخلوط

 !یکردم و پسم... زد   کیمن خودم رو برات کوچ -

 :دیبار با عجز نال نیخفه شد و ا  بارهکیبه  شیصدا

 ؟یتبادل خون کرد بهی غر هیوقت با اون -

به مال    یجور  نشیغمگ   یها. چشمکرد یبود که با سوالش التماس م  نیا  مثل
 مرتکب شده است. ینابخشودن یگناه  ایبودند که گو رهیخ کین



 گرفت.   یجا کیلب ن یرو یشخندیرفته نآور، رفتهعذاب یاز سکوت بعد

 به تو جواب پس بدم؟ دیبا -

اندازه   قا  یدق  کین به  ت  یمنظورش  ول  ز یجوابش  بد  ایسوف  ینبود؛  را   یزمان 
 انتخاب کرده بود. 

ا  ایسوف انتظار  خ  نی اما  داشت،  را  ن  یلیجواب  داشت.  هم  را   کیخوب 
از مادرش م  شناخت،یم باز هم قلبش شکست. ش  شناخت؛یبهتر   یشهیاما 

را کر    ایکه گوش سوف  شیدلش ترک برداشت و به هزاران تکه خرد شد. صدا
 .دیباز هم نشن کین یکرد؛ ول

  یتاسف برا  یاز رو  شتر یتکان دادن ب  نی تکان داد. ا  نیسرش را به طرف  ایسوف
تا سد غرور   کردندی. التماس مسوختندیدر اشک م   شیهاخودش بود. چشم
رو و  بشکنند  ول  ر یسراز  شیهاگونه  یرا  اجازه    ایسوف  یشوند؛  بود که  محال 

 .ماندیم خدشهیحداقل غرورش ب دیدهد؛ با

لبان نشاند. هر چه کرد، نتوانست در   یرو  یرا باال گرفت و لبخند تلخ  سرش
موقع    شیاش دهد. صدامعشوقه  لیتحو  یلبخند واقع  کی  دار ید   نیآخر  نیا

 . دیلرزیحرف زدن م 

 نه، سرورم.  -

آلود خودش گرفت. تب  ی هادست  انی را م  کیجلو رفت و دست سرد ن  سپس
حدش   دیبا  یرا رنجانده است؛ ول  ایکه سوف  دانستیکامال  ساکت بود، م   کین



گذاشته    گر ید   ز یچ  یرا پا  کیبود که محبت ن  ایاشتباه سوف  نی . اکرد یرا روشن م
 کرده بود.  یابافیو رو

را با حسرت گرفته بود و بدنش مرتبا    کیبغضش را قورت داد. دست ن  ساحره
  کش یقدر نزد هرگز نتواند آن  گر ید   دیاست. شا  بار نیآخر  نی که ا  شدیم  ادآور ی
 شود. رهیجذاب نگاهش خ یبکشد و به آب شیهاهیعطرش را به ر ستد،یبا

  ن یتر بود و عاشق همکوتاه   یلیخ  کیرا با اکراه باال گرفت. قدش از ن   سرش
 اختالفشان بود.

 گفت:   روحیب

 تمومش کنم لرد من.  خوامیمن... م -

داد.    کیچشم به نگاه متعجب ن  یشتریدهانش را فرو داد و با جرئت ب  آب
 . دیچیکنار هم م  یسخت کلمات را به

 ... استعفا بدم. خوامیمن... م -

باز کند، سوف  کین لب  آمد  جرئت  ایتا  اشاره  ب، یعج  یبا  روانگشت  را    یاش 
ن  یهالب باز    مشیاز تصم  عا  یسر  ایسوف  گفت،یم  یکالم  کیاو گذاشت. اگر 
تصمگشتیم مدت  ی می.  ولکه  بود؛  بود، گرفته    ی عمل  ی ک  دانستینم   یها 

 د حاضر بو  ایو سوف  کرد یم  یخودش داشت آن را عمل  کی خواهد شد. حال ن 
 .رد یاما سر راه او قرار نگ رد؛یبم

 د: دا  ادامه

 رو قبال  هم بهت گفتم. نی... من... عاشقتم. اکین -



 ادامه داد:  یترآرام یصدا با

 خودم رو عذاب بدم.  خوامینم گهیاما... د  -

ن  چشم نگاه از  ب  کیبست و  تا قدرت  ادامه دادن داشته    یبرا  یشتریگرفت 
 باشد. 

 !ی شیعاشق من نم وقتچ یتو ه -

ب  نیا  گفتن بود.  ن  شتر یجمله سخت  آنکه مخاطبش  احمق   کیاز  باشد، دل 
 خودش بود.

  ر یشد. ت  یو از کنار چشمش جار   دیاش با لجاجت جوشپشت پلک بسته  اشک
 آخر را رها کرد.

 .شهیم  لیتبد تیمن داره به واقع یایرو -

 بود، گفت:  رهینگاه سبزش به دستانشان خ کهیرا فشرد و درحال کین دست

 اما... . رم؛ین... حاضرم بممن... م -

 . ختیدستانشان ر  یو رو دیجوش گرشی از چشم د  یگر یاشک د  قطره

 نکنم. ی رو عمل امیاما رو -

 را با اکراه رها کرد. کین دست

 مباشرتون نخواهم بود.  گهیسرورم من د  -

 شد. باالخره حرفش را زد و حکم اعدام عشقش را امضا کرد.  تمام



نم  دیعقب کش  یقدم برود.  بدود و  اگر    توانستیو خواست بچرخد،  بماند، 
  یهایو ها   برد یپناه م  کیستبر ن  ینهیو به س  شکستیاش م اراده  ماندیم
 . داد یسر م هیگر

 نامش را خواند.  یآرام یرا چنگ زد و با صدا شیاما به موقع بازو کین

 ! ایسوف -

ا  ایسوف م  یآرزو کرد که  ن  توانستیکاش  حس  کیبفهمد  آ   یچه    ایدارد. 
 کند؟یحس م یزیچ کند،یاو را رها م ایباالخره، حاال که سوف

باز   کیبود؛ اما صورتش را برنگرداند. ن  کیدر دست ن  شیبرنگشت. بازو  ایسوف
 کرد:   شیصدا

 سوف! -

 شیرو  کیبود که ن  یقدرت  نیرا به تپش انداخت. ا  ایگفتنش قلب سوف  سوف
 یبرنده شدن کاف  یسوف گفتنش برا   کی  تیو عصبان  یداشت، در اوج ناراحت

 . خواستیو هم نم  خواستیهم آن را م   ایو بزرگ که سوف  م یعظ  یبود. ضعف

 و گفت: دیرا کش شیبازو ایسوف

 .زهی م یاستعفانامم از قبل رو -

 و زمزمه کرد: ستاد یا کیپشت به ن کامال  

 متاسفم! -



  ی تیاهم  زد،یزانو زده بود و زجه م  نی زم  یکه روعاشق وجودش    ایسوف  به
 .شدیهرچه زودتر دور انداخته م دیبود که با یدندان خراب کینداد. ن

 زده رتیرا ح  کیو ن  دیدو  رونیفشار آورد و به ب  شیبا عجله به پاها  سپس
باق   یسرجا صدا  یخودش  تنها  چشم  شیهاقدم   یگذاشت.    یهادر گوش، 
  نشینشدل  یحهیپوست و را  یآلودش روتب  یدر خاطر، حس گرم  اشیباران
 ماند. کین ینیدر ب

برگردد   ایبود. احمقانه منتظر بود تا سوف رهیبه در بسته شده، خ کین چشمان
داخل    ییایکه دروغ گفته است؛ اما در باز نشد و سوف  دیو با لبخند و خنده بگو

 . دندیشنیرا مدور شدن او  یفقط صدا کین یهانشد؛ چون گوش 

 *** 

 سوم فصل

 

. سکوت مطلق  دیخواب  بارهک یسروصدا به    نفر،  نیبه عنوان آخر  کیورود ن  با
. دیرسی به گوش نم  ییها، صداانسان  دنیانداخت و جز نفس کش  نیدر تاالر طن
. به ندیبودن دستش را نب  ی خال  یآشامان، سرش را باال گرفت تا کسلرد خون

کنفرانس را با    الر گذشت. تا   تیجمع  ل یس  ان یداد و از م  ی بلندش تکان  یپاها
 کرده بودند.   لیتبد یجادو به دادگاه رسم یکم

  ز یها، پشت منشسته بودند و در راس آن  نیچپ و راست دادگاه، ناظر  در 
اعضا  یچوب از  ن  یایدن  یمرتبهبلند   یبلند، چهار تن  قرار داشتند.  از    کیشب 



  یافهیگذشت و تمام مدت، ق  نیناظر  ی صندل  ان یم  یشده دجای ا  ی راهرو  انیم
داشت؛   ن شلوارش را به تکت   نیامشب بهتر  یسردش را حفظ کرد. براخون

قرار    ر یها را تحت تاثقضاوت آن  تواندیکه ظاهر خوبش م  دانستیخوب م
 دهد.

  قا  یسرش بسته بود و او هم دق فرش را پشت ی. موهاستاد ینفر ا نیاول گانیا
به   بیو شلوار کتانش عج  یمشک  راهنیظاهر خبر داشت. پ  ر یاز تاث  کیمثل ن

 گفت:  یجد ی. با صداآمدندیبدن الغرش م

 . میمنتظرت بود  -

 یبا هم تلق   شانیهاکرد. نگاه  بشیکتش را کنار زد و دست داخل ج  یلبه  کین
 د.خشم، جرقه ز  یهاکرد و شعله

 .یکرده بود   نیکه خودت تع  یمن سر وقت اومدم، همون وقت -

 اشاره کرد.  گاهیتکان داد و با دست به جا ینرمسرش را به گانیا

 .نیبش گاهی داخل جا ییگوجواب یلطفا  برا -

به جا  کین از آنکه  به   گاهیقبل  را خم کرد و رو  احترام سرش  با  برود،  متهم 
 شب گفت:  یاعضا

 سرورانم. ر یخشب به -

ز  روزت، ن  یاد یرهبر جانورنماها که خاطرات  اول  کیبا  نفر سخن   نیداشت، 
 گفت:



 . کین دمتیوقته ند یلیخ -

که    شدیسال م یو اند ی اش نشاند. سشدهپوست برنزه یرو  ی درخشان لبخند
قدرت و  اقتدار  تا گربه  یرهبر  با  پلنگ گرفته  از  دست  جانورنماها،  در  را  ها 

 داشت.

 زد و گفت:  یلبخند مچهین کین

 . میکنیهم رو مالقات م می دار طیشرا نیکه در ا  ر یمن رو بپذ یعذرخواه -

با آن    هانهیگرگ  یآساکه رهبر غول  دانستیداد. م  ینگاهش را به اند  سپس
شده بود، قطعا    دهیاش کش چشم تا چانه  ر یصورتش که از ز  یزخم زشت رو

 گفت:  ینرمحال به نی خواهد داد. با ا یامشب بر ضد او را 

 .یاند یما بمون شیپ نیستیلرد کر یداریتا مراسم ب دوارمیام -

 گانیرا از رو بسته بود، سپس ا  ر یکرد و جواب نداد، آشکارا شمش  یغرش  یاند
بود که   یخون اسم اختصار ی. جامعهدیخون چرخ یجامعه یسمت لردهابه

  رندیشب فاصله بگ  یا یاز دن  یخودشان گذاشته بودند تا اندک  یها روآشامخون
حالت مستقل ب  یتر و  از  باشند.  لرد خون  نیداشته  لرد   ام،آشپنجاه  ده  تنها 

 مختصر گفت: کیحاضر بودند. ن هیبلندپا

 .ونیآقا -

  یتمام لردها، اعضا   انیبود که از م  یبیعج   ز یسر تکان دادند. چ  شیهم برا  هاآن
  ی ها و حتآشامخون  ی حال، در راس تمام  ن یدر ع  ی مذکر بودند؛ ول  هیبلندپا



م  کیشب،    یایدن آدم  داشت.  قرار  خون  ماندیملکه  تبعآشامکه   ضیها 
 . ریخ ای شوندیقائل م  یتیجنس

 گفت:  یصبر یبا ب گانیا

 .هیجلسه رسم -

.  گرفتیمتهم قرار م  گاهیبود، در جا  امدهیسر ن  گان یتا صبر ا  دیبا  کین  یعنی  نیا
  گاه یاضافه، در جا  گور یهم ف  یو کم  نهینکرد و با طمان  یاعجله  کیحال ن  نیبا ا

 قرار گرفت. 

در قصر خون،    تشیخاطر محبوب  به  کیورود عموم به دادگاه آزاد بود و ن  اصوال  
 ک ی  ضاحیتماشا جمع شوند. قطعا  است  یبرا   یاد یز  تیباعث شده بود تا جمع

 تماشا بود.  یبرا یدادگاه جالب  لرد،

 داد. هیسفت و سخت، نشست و تک یچوب یصندل یرو کین

همراه بود. سرش را با   یچاپلوس  یاو با کم  یشروع کرد. ابتدا سخنران  گانیا
 احترام خم کرد و گفت:

 ک،یدادگاه شرکت کردن. لرد ن  نیسرورانم متشکرم که در ا  یل از همهاو  -
  یشورا  یبلندمرتبه  ی عنوان اعضاشما به  لم یاتهامات داره که من ما  یسرکی

 .دیکن  یدگینقد، بهشون رس

 و رو به حضار گفت: دیچرخ سپس

ا  - با حضورتون، م  دیحاضر شد  نجایاز شما هم ممنونم که  عدالت   دیتونیو 
 .دیرد کن ای دییرو تاشورا 



 طور گفت: کرد و همان  یقدم عرض اتاق را ط چند

پ  یزان یعز  یبرا  - ما  جمع  به  تازه  برا  وستنیکه  صرفا     جا نیا  ی کنجکاو  ی و 
ها آشامخون  یهست که برا  یبگم که دادگاه عدالت خون، دادگاه  دیهستن، با

چرا که   کنه؛یاز شورا هم دعوت م  هیآشامان بلندپاو عالوه بر خون  شهیبرپا م
 شبه.  یایدن یهاشاخه ر ی خون، از ز یجامعه

 چرخاند و ادامه داد:  تیکنجکاو جمع  یهاچشم نیرا ب نگاهش

 باشه. نقصیب شهیقضاوت شورا مثل هم دوارمیام -

 ود.او را قطع کرد، رهبر جانورنماها ب یکه سخنران  یکس  نیاول

 پلک زد و با ناز گفت: روزت

 دوست دارم اتهامات لرد رو بشنوم!  یلیخ گان، یا -

 دانست یلبخند زد؛ م   ینرم  به  کیوجود داشت. ن  دیاز تهد  ییهارگه  شیصدا  در 
 قرار دارد.  مشی که روزت فعال  در ت

 ی . با صداستاد یو رو به رهبران ا  عتیو پشت به جم  دیکش  یقینفس عم  گانیا
 گفت:  یمحکم 

شبه و امشب    یایفوربز، متهم به نقض دو قانون از دن  یجرم   کالسیلرد ن  -
 ها احضار شده.جواب دادن به اون یبرا

 :دیزد و پرس یلبخند درخشان روزت

 ن؟ یها چو اون -



قدر وقت نداده بود آن  گانیها داد. متاسفانه اهم نگاه کنجکاوش را به آن  کین
ن خوندرآو  شیاز کارها  یستیل   کیتا  لرد  برارد.  واقعا   دادگاه   نیا  یآشام، 

 بود. یخال شیهادست

جواب    کرد، ینگاه م  کیبه ن  کهیلب نشاند و درحال  یرو  ی روزیلبخند پ  گانیا
 داد: 

 از اتهاماته سرورانم. یکی نیانسان برادرشه، ا دنیمتهم به دزد   ک،یلرد ن -

ا   کین  خب م   نیخودش  را خوب  را  . آندانستیاتهام  بزنگاه مچش  ها سر 
 چه بود؟  خواند،یم  گانیرا در نگاه ا اقشیکه اشت  گر یگرفته بودند؛ اما اتهام د 

خوشبختانه، جادوگر    ایکرد. متاسفانه    یابیمتفکرانه جادوگر اعظم را ارز  کین
ها  آشامخون  یکار را برا  نیرا کنترل کند و ا  اشیانرژ   یهاشعاع  توانستیم

دارد. معموال  در مقابل    یچه حس  گانیکه ا   دیبگو  توانستینم  کرد؛یسخت م
ها را در راس بود که آن  نیمبودند و اصال  ه  دانیم  روز ینود درصد موجودات، پ

خون  یایدن بود.  بهآشامشب کاشته  آب   یراحتها  چند که  هر  خوردن،  آب 
دهند.   صیفرد را تشخ  کیراست بودن حرف    ایدروغ    توانستدیم  خوردند،ینم
را بو بکشند و امان    شانیها را حس کنند، ردشان را بزنند، ترس و شاد آن  یبو

کتاب باز    کی  شوندیوقت مطرف باشد؛ آن  یهاکه خونشان در رگ  یاز روز
  داد یاز خودش بروز نم   یزیچ  چیمتفاوت بود. ه  گانیا  یخواندن؛ ول   یآماده
  یزیچ  ند،یرا در رفتار و نگاهش بب  اقیاشت  نستتوایاو را بخواند. تنها م   کیتا ن

 اش بودند.هم متوجه  هیکه قطعا  بق



نگاهش را اصال  برنگرداند. آماده بود هرچه دارد بدهد   ک،ین  ی ابیارز  نیح  گانیا
 .ندیرازش را کشف کرده است، بب گانیکه ا  فهمدیم یرا وقت کیتا نگاه ن

 ما.  یهمه بیشب و فر یا یو... دروغ به دن -

 ادامه داد:  یبلندتر یصدا با

 بر قتل تنها فرزندش. یمبن -

کرد. ماسک    افتیرا در  ندیبب  کیدر صورت ن  خواستیشد. هرآنچه م  موفق
افتاد و صداخون  یتفاوتیب از صورتش  پرده  یآشام  فقط  گوش  یافتادنش 
  ی رهیو بدون پلک زدن، خ  زدیرا داد م  یکامال  ناباور  کی. نگاه ن دیرا در  کین
است    یریتصو  ایخشک شده بود که گو  حرکتیب  یآشام جوربود. خون  گانیا

 ادامه داد:  یگر یبا موذ  گانیبوم. ا یبر رو

 دورگه شده.  کیبه  لیرازل، زنده است و متاسفانه تبد مونیسا -

  ی ها و حتاز انسان  کسچیدر دادگاه برخاست. ه  یدیشد  یناگه همهمه  به
بود؛ اما همه   دهیرازل را با چشم خود ند  مونیتر شورا، ساوسالسنکم  یاعضا
هم که روحشان خبر    ییها. آندانستندیخوب م  یلیرا خ  گان یا  یجمله  یمعن

با کنجکاو بق   ی نداشت  به دامن  . دندیشنیجواب م  کیو    شدندیم  هیدست 
از   یکی  به  لیتبد  کی شب هستند و اگر فرزند ن  یایننگ دن  یهاها لکهدورگه

 .شدیکشته م  دیها شده، باآن

ا  شیهاپلک   کین به  تا  نبست  پ  گانیرا  فقط    اش یروزی اوج  دهد.  نشان  را 
ا  نکهی. متعجب از ان یحال خشمگ  نیمتعجب بود و در ع خوب   گانیچگونه 



دست    خواستیم  یمقابلش قرار گرفته است؟ هلن ک  گونهنیا  ،یقبل  یهاقرن
 بردارد؟   کیاز سر دوستان ن

  ز یت   ییبو  د؛یرسی*نت به مشامش م ای خ**  یبود. بو  یگری از جهت د   خشمش
عذاب نو  م  یرو  کیآور.  از خشم  در   کیو    دی لرزیرانش مشت کرد.  سوال 

ا بود؟ ج  گانیذهنش داشت؛  برده  بو   ن،یجوزف و مارت  کوب، یج  انا،یچگونه 
 *نت کرده بود؟ ا یخ** کیبه ن کیکدام 

روبه  دیچرخ  گانیا وقت  کین  یروو  زدن کرد،    یقرار گرفت.  به حرف  شروع 
 . دیخواب  عتیجم یهمهمه

  یحرف چقدر فاجعه باره؛ اما قطعا  اعضا  نیحضار ندونن که ا  کنمیفکر م  -
 . دوننیشورا م

از خشم، تعجب    یحاک   یکرده بود. نگاه بعض  ر یروزت هم تغ  یهمه، حت  نگاه
  ک ی چند قدم به ن  گان یپر از ترحم بود. ا  یحال نگاه بعض  نی بود و در ا  رتیو ح
 تر در نقشش فرو رفت.شد و ماهرانه کینزد 

 خودت؟  ایکنم   یرازل رو من معرف مونیسرورم، سا -

بلندتر از همه    ییو با صدا  دیبه جواب نداشت، چرا که چرخ  یازیاصال  ن  سوالش
 گفت:

م  - رابطه  دوننیهمه  ناگسستن  کی  نیب  یکه  فرزند،  و  ا  ه،یخالق   نکهیمگر 
ول رها کنه؛  بند  از  رو  فرزند  از عشق    یحت  یخالق،  فرزند  هم،  موقع  اون  در 

 خالق رو ترک کنه.  تونهینم ادشیز



 گفت:  یزیآمتک چرخاند و با لحن اتهامتک یرا رو نگاهش

ن  - با  یکس  ک،یلرد  قوان  ی ایدن  یالگو  دیکه  باشه،  پا    ر یمهم ما رو ز  نیشب 
 گذاشته.

 :دیپرس  یو از اند دیشورا چرخ یاعضا سمتبه

رهبر گله شدن، عمر   یو به جا   کردی*نت مایسرورم، اگر پسرت، بهت خ**  -
 ؟یگرفتیبراش در نظر م   یچه مجازات داد،یم  حیرو ترج یطوالن

 :دیغر یاند

 مرگ! -

ت  ی عالوهبه  اشافهیق   ی برا  یترسناک  یمنظره  از خشم،  اشرهیصدا و صورت 
 کرده بود.  جاد یا ندهیبب

تاسف تکان    یاز رو  ی سر  یظاهر  تکان داد و با اندوه  دییتا  یاز رو  یسر   گانیا
 داد. 

داد و به همه اعالم کرد که فرزندش    ی رازل رو فرار   مونی سا  ک،یلرد ن  یول  -
 *نت کشته! ایرو به خاطر خ**

حاال به عمق فاجعه   ایبلند شد. بلندتر از دفعات قبل. گو  تی جمع  یصدا  دوباره
نگه داشته بود.  شیجلو ز یم یرو ینگاهش را با سرسخت ک یبرده بودند. ن یپ

را   شانیسرها  یبه خوب  توانستی. مندیرا بب  هیبق  یتا چهره  خواستیاصال  نم
 ی هاو نگاه   خوردندیمپچ تکان  که به پچ   شانیهاهم شده بود، دهان  کینزد 

 سمتش را حس کند.روانه به ز یآماتهام



 ؟ یکنیاتهامات رو رد م  نیا ایسروم آ  -

 باالخره او را خطاب قرار داده بود. گانیا

 *** 

 آزاد  یهاآب ا،یآن یمسافر  ی، کشت۱۷۵۰ سال

 

 دارد.   یابا تنها فرزندش، داستان ساده کین ییآشنا

. به دستور یکشت  یرایبود. در اصل تنها مسافر نام  ایآن  یتنها مسافر کشت  کین
م  ن،یستیکر سرزم  رفتیخالقش،  آمر  دیجد  نی تا  که    ییکایرا کشف کند. 

 .زدندیهمگان دم از آن م 

ب  شنلش پ  شتر یرا  نمدیچیدور خود  رنگ  خواستی.  توجه   اشده یپرتا ظاهر 
براق    یپارچه .  ماندیزاده ماشراف  یهایسیرا جلب کند. لباسش مثل انگل  یکس
 ی و جواهرات دوخته شده رو   یسلطنت  اطیخ  یدوخت هنرمندانه  اش، یشمیابر
خفتش   یکشت  نیدر ا  ی. اگر دزدکرد یرا وسوسه م  یهر کس  اشقهیو    نیآست
 او را ندرد.  یخودش را کنترل کند تا گلو توانستیقطعا  نم کرد،یم

  رون یب  یساعات از شب، کمتر کس  نیداد. در ا  اهیس  کرانیرا به ب   اشی آب  نگاه
  ایدر  یاطراف و خوفناک   یک یهوا، تار  یسرد  گذاشت؛یعرشه پا م  ی و رو  آمدیم
با آن    توانستیآرامش بود. م  یهیشب ما  ک،ین  یعلت بودند؛ اما برا   دیمز

. نگهبانش هم ندیبب  یک یدر آن تار  یبه راحت  اشییو جادو  نیزبیت  یهاچشم



نگهبان کاردرست  از ین همان  داشت.  آرامش  وبال گردنش    نیستیکه کر  یبه 
 کرده بود. 

  ، یآن پسر مو فرفر   چاره،یدر شنلش فرو رفت. نگهبان ب  شتر ی تکان داد و ب  یسر
انجام م را  نبود و در اصل، روزها خوب کارش   داد،یچندان هم وبال گردن 

 ش بود. روزها در آرام کیکه با گذشت شش روز از سفرشان، ن  یطور

بود؛ اما    هیگر  شناخت،یتوجهش را جلب کرد. صدا را خوب م   ینیفنیف  یصدا
. کردندیم هیگر  دیافتاد. مردها که نبا شی ابروها انیم یمرد! خط کی یهیگر

 به خودش گفت:

 نداره.  یبه تو ربط -

 یداد؛ ول   ایبخش درلذت  ی هاموج  یرا بست و گوشش را به صدا  شیهاچشم
ثان با اخم غل  یاهیهنوز چند  بود که  باز کرد.    شیهاچشم  یتر ظینگذشته  را 

 یکند، برا  دار یرا ب  یقدر بلند نبود تا کسآن  نکهیمرد بلندتر شده بود، با ا  یهیگر
 اعصاب خردکن بود.  کین ز یت یهاگوش

  بیعج  یرا جلب کرد؛ سوز و غم  کیوجود داشت که توجه ن  اشهیدر گر  یزیچ
 . داد یازش مگوش را نو

  ی کیتکان خورد و در تار  ش یاز جا  ،یناگهان   م یتصم  کیتکان داد و در    یسر
آشام،  خون  کی  یبرا   یک یکه حرکت در تار  دانستیسمت صدا حرکت کرد. م به

 یحداقل تا وقت د؛یاو را نخواهد د  یایچشم فان چیاست که ه نیا یبه منزله
 خودش نخواهد.



در    یداد. مرد   صی تشخ  یارا در گوشه  یفیزود جسم نح  یلیخ  شیهاچشم
  ک، یاو هم همانند ن  نکهی. مثل ادینوشیم  کنانهیچنبره زده بود و گر  هاهیسا
 را جلب کند. یتوجه کس خواستینم

حرکت    یکه انگار اصال  کس  کرد یحرکت م  صدایقدر بجلوتر رفت؛ اما آن  کین
 .کرد ینم

 یرنگیاعوام. کت بلند کهنه و قهوه  یما از طبقهبود؛ ا   یسی انگل  کیقطعا     مرد 
و شلوار س داشت  تن  تکم  دشیسف  یهاو جوراب  اهیبه  را  .  کردندیم  لیآن 

 عوام بود. یهم همان چرم بنددار طبقه شیهاکفش

از    یاناله  یداده است و هر از گاه  هی تک  یکشت  یکه او به بدنه   دید یم  کین
جانش را در همان    کیبود که اگر ن  ز یترحم برانگ  ی. به قدردیآ یم   رونیلبانش ب
 قطعا  به او لطف کرده بود. گرفت،یلحظه م

و   یاتفاقات بعد  وقتچ یآن شب وجود نداشت، ه  کین  یحوصلگ یاگر ب  دیشا
 با صدا بودند.   شیهابار قدم  نیرفت و ا  رونیب  هاهی. از ساداد یرخ نم  اشیبعد

 :دیو هراسان پرس  دیاز جا پربا ترس  ز یبرانگترحم مرد 

 جاست؟اون ی... کیک  -

  یی بودنش، مرد را آرام کند. با صدا  یسی انگل  دیباز کرد تا شا  یشنلش را کم  کین
 انسان باشد، گفت: کیمثل  قا  یدق  کرد یم  یکه سع

 بخوره.  یدنیتنها نوش دینبا یمرد چی و ه  هیشب سرد  -



راحت  مرد  رودیکش  ینفس  دوباره  جواب  شیپاها  ی.  ول  ینشست.    ینداد؛ 
  ی گردن بطر  یمشتش را رو  یپوزخندش کامال  صدادار بود. با حرص آشکار

  دانستیاما نم  برد؛یرنج م   یز یمطمئن بود که مرد از چ  کی. نداد یفشار م
 . کرد یرا جالب م یباز نیچه و هم

زد.    هیبه عرشه تک  ی امحتاطانه  یبه مرد، اما با فاصله  کی رفت و نزد   جلوتر 
ب صدا  نشانیسکوت  فقط  م  یرا  آزاد  آب  خروشان  البته    شکستیامواج  و 

کرد. ارتباط بر قرار کردن    نییکلمات را در ذهنش باال و پا  کیمرد. ن  یهانفس
 سخت بود. یها کمبا انسان

 ؟ یزن دار  -

ن  مرد  از  زودتر  ن  کیبود که  آمد.  اخوش   کیبه حرف  از  به   نیحال  مکالمه، 
 استقبال سوال رفت.

 نه. -

 پوزخند زد و گفت: مرد 

 جادوگر! یهاپس خداوند رو شکر کن. زن -

 کیقورت باال داد. نرا لب دهانش گذاشت و قورت  یبود. بطر  ز یتند و ت  لحنش
بگو  یزیت  یبو  توانستیم و  نوش   دیرا حس کند  قطعا   مرد،    یدنیکه  دست 
جز خون   یزیها بود که لب به چودش قرندارد. هر چند که خ   ییباال  متیق

 نزده بود.



خوش  یاز گوشه   کین مرد  قطعا   نگاهش کرد.  موها  ییمای سچشم    ی بود. 
  ی رو  شان یپر  ی اد ی ز  یباز هم تارها  یبلندش را از پشت بسته بود؛ ول   یی خرما

که مرد    داد یهم داشت و نشان م  یای صورتش پخش شده بودند. بدن قو
 ی زندگ  ار ب  تواندینم  گر یداده بود که انگار د   هیتک  یحال طور  نی. با استیایکار
را داخل شکمش جمع کرده و    شیپا  ک یپهنش تحمل کند.    یهاشانه  یرا رو

اش قرار داشت جمع شده  یپا  یرا هم دراز کرده بود. دست چپش رو  ی گرید 
 . داد یرا در دست تکان م یدنینوش یو بطر

 چرا؟  -

 کند.  بیکرد او را ترغ  یسع کیجواب نداد. نکرد و   یاناله مرد 

عشق   ،یبا ف  خوامیشده چطوره. م  دای تازه پ  نیسرزم  نیا  نمیبب  رمیدارم م  -
 . میمون کناونجا رو خونه  م،یزندگ

از کجا م   ی سر و ته دروغ بودند؛ ول  شیهاحرف بفهمد؟   خواستیخب مرد 
داشت تا او را به حرف زدن وادار کند وگرنه با آن حجم    تیفعال  مامور  کین

 ک ین  ی. باالخره مرد، دم به تله کرد یقطعا  در خواب سکته م  یدنیغم و نوش
 داد. 

 مثل مال تو داشتم. ییآرزوها یزمان هیمنم  -

 ؟یزمان هی -

 به لحنش افزود.  یشتری متفکرانه سر تکان داد و تعجب ب کین

 ؟ یزمان هیچرا  -



 و گفت: دیکش  یآه مرد 

 ها جادوگرن!گفتم که زن  -

 اش را محتاطانه کمتر کرد و گفت:فاصله  کین

 ان. به نظر من که فرشته چرا مرد؟ -

  د، یرا باز باال داد. چند قورت که نوش  اشیدنیزد و نوش  یزیتم طعنه  یخنده  مرد 
 گرفت و گفت:   کیسمت نآن را به

 به؟ یغر  یخوریم -

ق  حال به  اشافهیکه  نکامال   ن  کیسمت  جذاب    کیبود،  مرد  شد که  مطمئن 
 خون داشت؟  نیچننیا یمثل او دل یچرا مرد یاست؛ ول

داد.    هیرا برگرداند و باز سرش را تک  شی را گرفت. مرد رو  یدنیشد و نوش  خم
 یدنیهم نوش  یکم  یظاهرساز   ی از خود در آورد و بعد برا  دنینوش  ی ادا  کین

 را در دست خود نگه داشت.

 قلبت رو شکسته؟ یکدوم زن  ،ی بگ بهیغر نیا یبرا  یخوایحاال نم -

  ش یپاها  یرو  تیاما با موفق  خورد؛یتلوتلو م  ی کم  ستادنی . موقع استاد یا  مرد 
تک عرشه  به  و  درحال  هیماند  تنها    یفاصله  کهیزد.  ن  کیشان  بود،    ک یقدم 

ن  با  یمرد، تقر  کل یقد هستند و هکه هم  دید یم خب    ی است؛ ول  کیدو برابر 
هم    ن ی. اهدتن شکستش د بهنبرد تن  کیدر    ی بدون خستگ  توانستیم  کین

 .گریآشام بودن بود د خون یا یاز مزا



 :دیو نال دیکش  یآه سوزناک مرد 

 هستم. یسی انگل یلعنت یزادهاشراف هی یمن برده -

 .دیمشت کردن و سخت شدن فکش را د  کین

 که قلبم رو بهش دادم... .  یکس  م،یزنم، زن لعنت -

. دندیلرزیم  هیپهنش از گر یهاافکند. شانه ر یشکست و سرش را به ز بعضش
 سمتش دراز کرد و گفت: را به  یدنیبود، نوش بردهیکه به عمق فاجعه پ  کین

 بخور. -

. دیلرز  کیدر وجود ن  یز یداد و چ  کینگاهش را به ن   س،ی خ  یبا صورت  مرد 
چنگ زد.    کیرا از دست ن  پر مهین  یاشهیش  یدستش به زحمت بلند شد و بطر

 مانده را باال داد.   یباق یدنینوش شتر ینفس، نصف ب کی

از او نخواست   کیآورد و دهانش را با پشت دست پاک کرد. ن  نییرا پا  یبطر
 تا ادامه دهد؛ اما مرد گفت:

با هم مشغول کثافت کار  - دوتا  اون  ب  و  شوننیاالن    نجا یا  عرضهیمن، من 
 . خورمیم یدنینوش

به هزاران تکه   ی. بطردیکوب  نیزم  یداخل دستش را رو  یشدت خشم، بطر  از 
دستانش   انیفرود آمد. سرش را م  شیپاها  یشکست و مرد شکست خورده رو

 .ستیگر  یها یگرفت و ها



بزرگ   یضعف  ک،یکه ن  گفتیم  شهیهم  نیستیبا ترحم نگاهش کرد. کر  کین
گرفت که بعدها    یم یضعف بزرگ آن شب کار دستش داد و تصم  نیدارد، هم

 شد.  مان یاز گرفتنش پش

رخ    یرازل، اتفاف   مونیسا  د، یاو و آن مرد که بعد ها نامش را فهم  نیشب، ب  آن
و   ستندیجا باهمه، آن دنیقرارشان شده بود که هرشب بعد از خواب ی نداد؛ ول

 بودند.  بندیبه آن پا نیبود؛ اما طرف قرار نانوشته کیصحبت کنند. 

هفت    ویرازل س  مونیروزه، خوب هم را شناختند. سا  یو اند  یآن سفر س  یط
مدت اما  است؛  بوده  کشاورز  قبال   و  داشت  سن  امور  سال  به  که  بود  ها 

م  یحسابدار بپرداختیاربابش  در سن  را  او  پدرش  جا  یسالگ  ستی.   ی به 
 جز اطاعت نداشت. ی افروخته بود و از آن پس چاره یبده

زنش، همان زن نامردش، پانزده سال بود که ازدواج کرده بودند؛ اما در کل    با
ه  نیا سال،  شا  یابچه  چیپانزده  و  بود.    شینامرد   لی دل  نیهم  دینداشتند 

ابه  مونیسا در  بود که  او  فقط  و  بود  بسته  فرو  لب  همه   نیب  نیخاطر 
 .سوختیم

 ستیارباب او مرد خوب  یدارد؛ ول   یاو هم ارباب  نکهیهم از خودش گفت. ا  کین
اند تا در  گرفته  میسفر شده است. گفت که تصم  نیا  یخاطر او راه  به  کیو ن

 کین  د، یگفته بود هم پرس  کیکه ن  یاز زن  مونیکنند. سا  یزندگ   دیجد  نیسرزم
 . چاندیپیم د،ی رسیبحث که م یاکثر مواقع به آنجا

 ل یرفت تا بارها را تحو  کی. نگهبان ندندیشب بود که به ساحل رس  مهین  باالخره
 شد. یهم همراه زن و اربابش راه مونیو سا  رد یبگ



مقابل انگلستان    ینقطه  قا  یبود. دق  دهی سرسبز ند  قدر نیرا ا  ینیهرگز سرزم  کین
ا بود م  یزمان  اد ی را    کین  نیبود و  انسان  در  که    ی. همان زمانانداختیکه 

 نبود تا جلودارش باشد.  یو کس تاختیم عتیطب

 دند یرا دزد   مونیو نگهبانش به دل شب زدند. سا  ک یشدند، ن  ر یهمه جاگ  یوقت
د  از  دور  به  م  دگان یو  در  فلک کش  انیبردند.  به  ن  یاده یدرختان سر   کیکه 

. بعد  دیو خونش را نوش  دیرا در  مونی بود، گردن سا  دهیرا تا کنون ند  رشینظ
و خونش   دیدرد   رابود. سپس مچ خودش    ر ینظیها، آن همه خون تازه باز مدت

 . ختیر مون یرا در دهان سا

. قبل از دندیهر دو درون آن خواب  مونیو سا  کیقبر کند و ن  شان یبرا  نگهبان
 گفت:   کیرا شروع کند، ن ختنینگهبان خاک ر  نکهیا

 .نجایا  ایانسان ب هیمحض طلوع آفتاب با به -

 باز گفت: کیسرش را تکان داد و ن نگهبان

 بار خراب نکن! نیا گان، یا -

 *** 

باز شدند. چشمان خون  د،ینور خورش  یهااشعه  نیشدن آخر   د یناپد  با آشام 
ا از  ب  نکهیقبل  به کار  قبر،    یگرفتهنم  یفضا  یبو  توانستیم  فتد،یمغزش 
 فرو رفته داخل گوشش را حس کند.  یهاباد و خاک یهوهو

 



و در    گذشتیقبرش م  نیاز آخر  ینبود. حداقل هفتصد سال  ییحس آشنا  اصال  
 و خفه سر نزده بود. کیگرفته، تارنم یفضا نیها، هرگز به اقرن نیکل ا

در    یشتریب  یهابدتر شد و خاک  یسرش را تکان داد؛ ول  یتجربگ یب  یرو  از 
ام آش. متاسفانه دستانش دور بدن انسان... نه، خونختیگوش و حلقش ر

ببرد. به خودش لعنت فرستاد    شیاز پ  ی کار   توانستیتازه متولد شده بود و نم
 سر برسد. تر عیسر گانیو آرزو کرد کاش ا

رنگش  کم  یابروها  ان ی. اخم مرود یراه م  نییآن پا   ش،یپا  یرو   یزیکرد چ  حس
از    یرا تکان دهد؛ اما کار  شیکرد پا  یخط انداخت! از حشرات متنفر بود. سع

پاها  شیپ سا  اشیلعنت  ینبرد.  دور  با    مونیهم  حشره  بودند.  شده  قفل 
 داد.  امهاد  مونیسا یپاها یرا رو  رش یگذشت و بعد احتماال  مس  یالیخیب

تنفس نبود، هر چند که    یبرا  ییهوا  چ ی. هدید یجز خاک نم  ز یچچ یه  با  یتقر
 به هوا نداشت. یازین کین

کردن آن مدل    دایگفت! قطعا  پ   نیآفر  شیهادرآوردن لباس  یخودش برا  به
 سخت بود. جانیها در الباس

  اش رهیت  یداد. موها  مونیسا  یداد، در اصل به موها  مونیرا به سا  نگاهش
 را گرفته بودند.  یگر ید  دیهر د  یو جلو دادندیرا قلقک م کین ینیب

  ش،یهانشد. بدون کمک پاها و دستکرد تکان بخورد؛ اما باز هم    یسع  دوباره
 بود. بیعج  نینداشت و هم یبدنش قدرت چندان 



در   جانینداشت! حاال که ا  ی. احساس خوبستاد یا  حرکتیدوباره ب   حوصلهیب
 که حماقت کرده است!  دانستیبود، م دهیبا فرزندش خواب نیدل زم

خودش    یرا در زندگ  اش ینیداشت آخر؟ چرا ب  یبرده به او چه ربط  کی  یبدبخت
 نگه نداشته بود؟ 

را   کیپرخاک ن  یهاسرشان، گوش  یباال  قا  یبه خاک دق  یز یبرخورد چ  یصدا
  گان یرا حس کند. ا  ی جادوگر  یبو  گان، ی از ا  ی فیضع  یبو  توانستیکردند. م  ز یت

 نی در ا  شتر یاگر ب  کیشانس آورده بود که به موقع حاضر شده بود، چرا که ن
 . دیدریم تیبانرا از عص گانیا یآمدن، گلو رون یبه محض ب ماند،یم تیوضع

  ش یهاو قانون   ایتانیبر  کیسفر نبودند. ن  نیبه ا  یکدام راض  چیه  ک،یو ن  گانیا
 دا  یو جد  ایتانیاز بر  نکه یدر مقابل با ا  گان،ی و ا  دادیم  حیدترجیجد  نیرا به سرزم

هر   یول  خواست؛یسفر نمعنوان همرا به  کیبود، ن  یسوزاندن جادوگرها فرار
ارباب اجبار  به  ن  ن یستیکر  شان،یهادو  ن  ایدر   یراه  اپل،و  از    کیشدند. 

  یی او را در روشنا  ی عرضگیب  نی! هر چند همآمدیخوشش نم  گانیا  یعرضگ یب
 امن نگه داشته بود. ،یروز کشت

کم کنار رفت و صداها  . خاک کمندیرا بب  ییاز روشنا  ییهاتوانست درزه  باالخره
واضح و  دقاواضح  از  بعد  شدند.  اعذاب  قی تر  در   لیب  گان، یآور،  دست،  به 
 گفت:  شخند یبود و با ن ستادهیچهارچوب قبر ا

 شد! ر ید  دیببخش -



آشام کالفه سر تکان داد و نشست. خاک از که اصال  متاسف نبود. خون  لحنش
بود. سرش را   دهیرا به گند کش   زشیتم  شهیو بدن هم  ختی ریم  شیسر و رو
 . زندیبر  رونیبلوندش ب  یبایز  یموها  نیاز ب  یلعنت  یهاکرد تا خاک  نییباال و پا

نکرد؛ اما    را چندان حس  اشیسرد   کیرا نوازش داد، ن  شیموها  یسرد  مینس
 .دیهم کش یرو شتر یکتش را ب  یها لبه گانیکه ا  دید 

 قبر نشست و گفت: یباال ش،یپاها یوارد، رو تازه جادوگر 

 باال. یو اومد  یخاک رو کنار زد  برسم، یوقت   کردمیفکر م -

 و گفت: دیرا درهم کش شیهااخم کین

 .کردمیفکر و م نیخودمم هم -

 نگاه کرد و زمزمه کرد:  مونی شانه به سا یرو از 

 نتونستم. یول -

 اش را باال انداخت:دراز کرد و شانه کیسمت ن به یدست  گانیا

فرزند   هیآشام  خون  ه ی  یناپل نوشته بود که وقت  یکتابا  ی! توزدمیحدس م   -
پس    شه؛یم  کیوجودش رو باهاش شر  یاز جادو   یاد یحجم ز  کنه،یدرست م
 .هیعیضعف طب

 توجهیجادوگر را قبول کند؛ پس ب  کیداشت که کمک    یاد یافت ز  شیبرا  کین
  ستادن،یمحض سر پا ا. نسبتا موفق هم شد؛ اما بهستدیکرد با  یبه دست او سع



اش نکرده بود، ضعف ها بود تجربهکه قرن  یو با حس  اوردندیطاقت ن  شیپاها
 سقوط کرد.  جه،ی و سرگ

برهنه  گانیا بدن  رو  یبالفاصله  را  از هم هوا  ی او  و    شهی گرفت.  بود  سردتر 
کرد و   کیغرور ن  یبرا  ی. نوچماندیناپل م  یشیاز اجساد آزما  یکیمثل    قا  یدق
ن  توجهیب رو  رونیب  یهاش یبه  از  لبه  یامده  تا  قبر    یخشمش، کمک کرد 

 . ندیبش

  مون یسا  جانیبه ظاهر به بدن ب  دیبود. شا  رهیبه داخل قبر خ  کیسردرگم ن  نگاه
 بود که داشت.  یایاز خستگ رانیاما در اصل فکرش، ح کرد؛ینگاه م

 محتاطانه زمزمه کرد:  گانیا

 .هیعیطب نی... انیا ک،ین -

 

بازو  یسع ن  کی ن  یکرد  اما غرش  لمس کند؛  و چنگ به  کیرا  تماس  محض 
 کرد.   مانیجادوگر را کامال  پش گان،یا یبه گلو رمقشیانداختن ب

پوست گردن    ی. دستش تنها رورد یخوب بگرا    گان یا  ینتوانست گلو  یحت  کین
 شدیم  شتر یهر لحظه ب  کیافتاد. احساس ضعف ن  نیزم  ی و بعد رو  دیاو لغز

احساس ضعف متنفر است. او را    نیچقدر از ا  کیکه ن  دانستیو تنها خدا م
 که هلن... .   یدوران  برد،یم تش یبه دوران انسان



که در    یارا محکم بست و بالفاصله به خون فکر کرد. به خون تازه   چشمانش
. آن خاطرات، تشیجز زمان انسان  یزیفکر کرد، به هر چ  ستیجار  گانیگردن ا

 . کرد یها را پاک ماگر قدرتش را داشت، آن نا  یقیو  خواستیآن دوران را نم

را   ی چخون بود که به مشامش خورد. چشمانش را باز کرد و م  یبعد بو  و
 را داد.  گانیچشم لبخند ا  ی. از گوشهدیچشمانش د  یجلو قا  یدق

 گفت:  جادوگر 

 !پزه یروغن م یناپل من رو تو  ،یری بم یشکل نیاگر ا -

  یرو   یخراش  چیهنوز ه  نکهیمعطل نکرد و مچش را چنگ زد. با ا  یاه یثان  کین
را به خارش    کین  یهاداخل رگ، در آن فاصله، لثه  یآن نداشت؛ اما خون تازه 

 انداخته بودند. 

کنده    دشیسف  ینخ  راهنیکه از پ  یابا تکه پارچه  گانیا  د،یکامال  نوش  کین  یوقت
جادوگر،    کیعنوان  را کامال  رد کرد. به  ک یخون ن  شنهاد یبود، مچش را بست. پ

هم  از ین بماند.  پاک  تا خونش  بود   نیداشت  داده  اجازه  از تا خون  که  آشام 
 بود. یبزرگ  سکیخونش بنوشد، خودش ر

 گفت:  زد،یبا جادو پارچه را گره م کهیدرحال

کردنش    دایخب قطعا  پ  ی ول  اد؛ ینم  یی. صدادمید   تر نییرودخونه چندمتر پا  هی  -
 واسه تو آسونه. 

 چشم داد:  ک،ینگاه ن یرا باال گرفت و به آب سرش



لباس  - بعدشم  و  بشور  رو  خودت  فرزندت برو  مواظب  من  بپوش.  رو  هات 
 هستم.

قدر که . آنکرد یدر تن حس م   ی اد یز  یو سرش را تکان داد. قوا   ستاد یا  کین
با اخم چشم    گانی. استدیلشکر با  کی  یجلو  یبدون خستگ  تواندیم   دانستیم

 نبودند.  دوبندیها اصوال  در ق آشاماز بدن او گرفت. خون

 از رفتن، مردد گفت: قبل

 ممنون.  -

کمک ساده،    نیاز قبل سر تکان داد. هم  تر مانهینگاهش نکرد؛ اما صم  جادوگر 
 بزرگ بود. یدوست کی ساز نهیقطعا  زم

خ  گانیا  یوقت با  شد،  رو   یترراحت  الیتنها  قبر،  و  خاک  یکنار  نشست  ها 
آو  شیپاها نم زانیرا  آن متوقف   یکه کشت  یااسم منطقه  دانستیکرد.  در 

را دوست داشت.   یوهواآب  یول  ست؛یشده است، چ اما خنک آن  مرطوب 
 بهتر بود. ایتانیبر یهرچه بود، قطعا  از سرما 

درختان را در    نیا  ر یکنده بودند. نظ  یبرگ یانبوه درختان بلند و ب  انیرا م  قبر 
  ی لیسرت را خ  دیبود. با  بیبلندشان واقعا  عج  یاد یبود و قد ز  دهی ند  ایتانیبر

 .ینیرا بب ش یهاها و شاخهتا برگ یگرفتیباال م

مسافرخانه    نیتا اول  دانستیکرد. نم  یرا تکان داد و اطراف را بررس  شیپاها
فرو رفته بود  جنگل  انیم  اد یز یلیخ کیراه است. شب گذشته، ن لومتر یچند ک
هم جرئت نکرده بود در   گانیو متوجه نشود. ا  ندینب  یرا کس  مونیسا  لیتا تبد



گذرانده و تنها   قبر   کی دور شود. پس کل روز را نزد   ب،یغر  نیکشور و سرزم
 اطراف را گشته بود. یکم

دور و دراز،    یها را دوست نداشت، چه برسد به سفرآشامبا خون  یگذرانوقت
کار، چه  جادوگر تازه  کیعنوان  هم به  گانی. اشیاما امان از ناپل و دستورها

  ی کار، لقب چندان مناسبانجام دهد؟ البته تازه   توانستیجز اطاعات م   یکار
انواع و اقسام و    کرد یم   یناپل جادوگر  شیاز پانزده سال بود که پ  شینبود. ب

 بود.  ر یناپل، پ یباز هم نسبت به سن طوالن  نی. با اآموختیجادوها را م 

آوازه و شهرتش کل اروپا را   یول  کرد؛یم  یدور از لندن زندگ  ییدر روستا  ناپل
  ها یلیکار خ  زد،یم  هایلیخ  ینهیخودش دست رد به س  نکهیبرداشته بود و با ا

 .گانی در ااز جمله ما انداخت؛یرا هم راه م

و    سواد یناپل برد. زن ب  شیمادرش دست او را گرفت و پ  ش،یسال پ  پانزده
 . انیگر  بش،ی محله بود و از دست کودک عج ینانوا

. طبق ستیها و جادوگرها نانسان  یهیکه تولدش مثل بق  دانستیم   گانیا
ها بود مرده بود، اجاق مادرش کور بود و دل  که قطعا  سال  اش،هیدا  یهاگفته

نام پدرش، تنها اطالعات   ،یمیداشت. ج  ی سیانگل  یزادهاشراف  کی  یدر گرو 
  اشیخانوادگ  مزارعسر زدن به    یبه نام پدر بود. او که برا  یاز مرد   مونیسا

 را ببرد.   گانیدل مادر ا  تشیتوانسته بود با جذاب  آمد، یم  گانیا  ی مرتبا  به روستا

بود که از مهر و محبت اربابش، بعد از ده سال   ییایآس  یبرده  کی  گان،یا  مادر 
به    ی میج  ن،یب  نیکرد تا مردان را تور کند. در ا   یکار، آزاد شد و بعد هم سع



کند؛    بندیرا پا  زپایمرد گر  ،یاتا با بچه  خواست یمذاقش خوش آمد و دلش م
 !ی خام الیاما چه خ

نزد ناپل رفت و خواست با جادو و جمبل کمکش کند.   ،ییبا تمام دارا  مادرش
همه سال کار    نیبا وجود ا  گان یگندش، که ا  شهیهم  یهم، با آن بو  ر یناپل پ

 .رفتیرا پذ  یسال  گان، یدرخواست مادر ا  ست،یبه خاطر چ  دانستینزدش، نم

چرا که در  به مادرش داده است؛    ییچه دوا  قا  یکه ناپل دق  دانستینم  گان یا
.  کرد یم  ز یدرمان اجاق کور تجو  یبرا  یدیجد  ز یپانزده سال، هربار ناپل چ  نیا

ورد و    یمار و کم  ی پوست وزغ و مهره  یورد، گاه  یافرا با کم  ی شهیر  یگاه
و    زد یحرف نم شی هاجادو یهم درباره ی لیآب. خ یهم تنها ورد و کم یگاه

که قلب و احساسش را دنبال کند.   گفتیتنها م  گان،یدر پاسخ به سواالت ا
 راهنماست. نیبهتر و دل، دیآ یگفته بود جادو از درون م 

 یعمر کوتاه   یسال  یخوش  یشدند؛ ول  گانی صاحب ا  یمیو ج  ی که سال  القصه
 رفت و هرگز برنگشت! یمیداشت و ج

مادرش گذراند؛   یگرفتهکوچک و نم  ییرا در نانوا  اشیکودک  یهاسال  گانیا
هم   یول در  یلیخ  آن  او  از  تقص  غیزود  جادو   ر یشد.  نبود که  درونش،    یاو 

 سرکش بود. 

م  اگر  مردان کتک  و  پسران  بد  یلیخ  خورد، یاز  اتفاقات  ها آن  یبرا  یزود 
مر  افتاد؛یم توسط    ی ضی از  شدن  دنبال  و  مرگ  تا  بوفالو   کیگرفته    ی گله 

 !نیخشمگ



تختش ظاهر    ر یز  یآن خوراک  یبیبه طرز عج  کرد،یم  یزی هوس چ  گانیا  اگر 
 .خورد یکتک م   ،یو بعد هم به جرم دزد شدیم

ش  شد،یم   ی عصبان  اگر  مبشکه  شکستند،یم  ها شهیاطرافش  و    دندیترکیها 
 .کردندیها حمله مموش

  گان یکه ا  یناپل برد. بار اول  شیرا با کتک پ  گانیسر آمد و ا  یصبر سال  باالخره
 کرد تا او را تنها نگذارد. به مادرش التماس   د،یناپل را د 

پ  قا  یدق  ناپل ول  گر ید   یرمردهایمثل  از کاسه    شیر  یبود؛  بلند و چشم  قرمز 
ها مانند کرده بود و  قصه   یوالیاو را به ه  ،یآب  یهاراست و دندان  یدرآمده

 کابوس بود.   کی هم مثل  بیغربیعج   گانی ا یبرا یحت

به  گانیا  باالخره رشد کرد. کم  کیعنوان  طفلک،  ناپل  شاگرد  و  کم  جادوگر 
اآن دو خوب و خوب  یرابطه  و اکثر اوقات   بیعج  رمردیبه پ  گانیتر شد و 

 یاز طرف سال  دیکه با  ییها. تمام محبتکرد یپدر نگاه م  کی ساکت، به چشم  
 .ختی ر شیبه پا گانیرا، را دید یم  یمیو ج

  اهانیکتک، او را به جمع کردن گ  یبه جا  رمرد یپ  کرد،یاشتباه م  یدر ورد  یوقت
و گاها     دیجد  یناپل با وردها  داد،یکارها را انجام نم  ی. وقتفرستاد یم  ییجادو
م  انبر یم  یهاراه  ب،یعج نشانش  اداد یرا  مقابل  در  تا    کرد یم  یسع  گان ی. 

زود به پدر و پسر جادوگر،    یلیخبود که    گونهنیدهد. و ا  اد ینظافت را به او  
 .افتندیشهرت 

داشت که   اد یخوب به    یلی! خختیبه هم ر  یسفر لعنت  نیبا ا  ز یهمه چ  یول
  یکرد. دستور داد تا همراه مرد  دار یناپل او را ب  اش،یسالگ  ودوست یروز تولد ب



حق    گان یدستور بود و ا  کی  نیشود. ا  بازگشتیب  یسفر  یراه  ک،یبه نام ن
 .کرد یاطاعت م  سوال،یب دیبا شهینداشت. مثل هم یچیسرپ

ناپل   یها از کارهاوقت  یلیها برداشت. خخاک  یاز رو  یو سنگ  دیکش  یآه
درنده،    ی ریچون ش  یچنان مهربان بود و گاه  یگاه  رمرد ی. پآورد یسر در نم
 .نیخشمگ

بر  یبود که سربازها  دوار یام  قا  یعم  گانیا   رمردیپ  یبه خانه  ا،یتانیقرمزپوش 
آتش    ،ی ود استادش را به جرم جادوگرحمله نکنند. دوست نداشت که بشن 

احمق و نادان که    ی . مردکداد یفالنم انجام م   یکه هنر  یا اند. کار مسخرهزده
 دنیشلوارش را بدون کمک مالزمش باال بکشد، چه رسد به فهم  توانستینم

 ذات خالص جادو. 

رو  سنگ حرص  با  چه    ن، یزم  یرا  مزخرف،  دولت  پرت کرد.  قبر  طرف  آن 
لب زمزمه    ر یز  یچه! دستش را حرکت داد و ورد  یعنیکه جادو    دانستیم

ها آن  یی. گوشود یحفظ م  یتالش  چیه یچگونه وردها را ب  دانستیکرد. نم
 شوند. یزبانش جار  یرو دی که هرگاه الزمشان دارد، با  دانستندیم

ر   یرو  سنگ به  شروع  و  شد  بلند  اهوا  اشاره  گان یقص کرد.  را  انگشت  اش 
گرفته تا قرمز    اهیووارنگ، از سرنگ  یهاگرفت و سنگ  گر ید   یهاسمت سنگبه

 به رقص در آمدند. گانیکف دست ا  ،یکوچک تا به بزرگ  یهاو در اندازه

نور زرد   خوردندیم  وتابچیپ با  ب  یو  و   یاهیدر آن س  د،ی چرخیم  نشانیکه 
 .کردندیم یظلمات، دلبر 



 ل یچرا او را تبد  کی که ن  دانستیانسان، ثابت ماند. نم  یو رو  دیچرخ  نگاهش
  ی هم، فاصله  شهیبود و هم ده یها را د آشامکرده است. در عمرش، بارها خون 

 ها حفظ کرده بود. خود را با آن

خون  نیب بود.    کین   اش،یزندگ  یهاآشامتمام  بدتر  همه  ام آشخون  کیاز 
کنار او هم   گانیبود. ا  ستیورش ن  چی به ه  ایو با مدل دن  دهیپرساکت، رنگ 
 .کرد یو هم نم  کرد یم  تیاحساس امن

پاپسنگ  حوصله،یب به  دست  و  رها کرد  را  در   ونیها  حاال که  زد.  لباسش 
الزم نبود. آن را با عجله    دیبلند و سف  ونیپاپ  ن ینبودند، قطعا  ا  ایتانیمرزوبوم بر
وقتدرآورد ک بار   یریگه کار  صد  سپس  دو گره،  باز کردن  ابتدا  بود.  هم 

راحت   د،یدراز و سف  ی هتا به کل از شر آن پارچ  دشیسف  یهاچرخاندن دنباله
 شود.

آن را حل کند، بدنش هنوز در کنترل   هیبا جادو، در چند ثان  توانستیم  نکهیا  با
  نیچند  کرد،یرا با جادو باز م  یکه اگر در  شدیم  یبود. گاه  فیقدرت ضع  نیا

بود که کل روز را    ادیآنقدر ز  اش یانرژ  ی و گاه  گرفت یروز تب، امانش را م
 . رد یبگ دست  وجودش امور را به  یجادو  گذاشتیو م نشستیم

ول  هنوز  داشت؛  م   ی مشکل  پ  توانستیقطعا   را  درست  راه  کند.   دایباالخره 
 . د کر یبه درونش رجوع م دیقول ناپل، بابه

مدیکش  یقیعم  نفس حس  حاال  ر  یترتازه  یهوا  کرد،ی.  وارد   شیهاهیبه 
 .دیاز جا پر ییو با صدا  دیکش  گر ید  قی. چند نفس عمشود یم

 گذره؟یخوش م -



  ی بود و موها  دهیبار کامال  لباس پوش  نی آشام ا. خوندیرا د   کیچرخاند و ن  سر 
 ی موها  ی. چه کسآمدیصاف او خوشش م  یاز موها  گانیدار بودند. ابورش، نم

کرد حاال    ی ادآوریرا دوست داشت؟ به خودش   گان یفر و چون پشم گوسفند ا
 یهالوله  نیجز ا  ییمو  لهر مد  ایها را با جادو صاف در آورد.  که آزاد است، آن

 مسخره.

 بلند شه؟ ستیوقتش ن -

لبه  د،یپرسیم  کهیدرحال به  را  ا  یهاوارهید   یدستش  و  .  ستادیقبر گرفت 
اند. اگر بود، کل شب و روز را  شده  یخاک  شیهامهم هم نبود که لباس  شیبرا
 . دیخواب ینم نیزم یرو

 سرش را تکان داد و گفت: آشامخون

 قطعا  وقتشه. -

لباس  دوباره داشت.   اه،یس  ی شمیابر  یها آن  تن  به  را  شنلش  و  بلند  کت 
جور  قطعا   م  یظاهرش  داد  که  کنت  م  زد،یبود  هستم.  دراکوال  کنت  ن 

چشم به هم زدن، خفاش خواهم شد و خونتان    ک یکه در    پوشاهیس  یدراکوال
 .دیرا تا خشک شدن، خواهم مک

 گفت:  گانیداخل قبر فرود آمد. پشت به ا صدایو ب یبه نرم کین

 ؟ یکرد  دایپ یا! مسافرخونهخواد یهم م  اد یداره تا بنوشه و ز از ین -

با نگاهش، ظلمات شب را   کهیتکان داد و درحال  نیفسرش را به طر   گانیا
 جواب داد:  کرد،یم یبررس



 .دمیند یاگهید  ز یدور نشدم و جز اون رودخونه، چ   اد یز -

 گفت:   کین

 .میخوا یرگ تازه م هی. ادهیپس کارمون ز -

 ی لیعقب گذاشت. خ  یو ناخوداگاه، قدم  امدیحرف اصال  خوشش ن  نیاز ا  گانیا
  ، یلعنت  کیگذاشته بود؛ اما ن  کین  ار یخب، او سخاوتمندانه، مچش را در اخت

و کنترل خخون  کی بود  ساله  و چند  خودش    یرو   یاد یز  یلیآشام هفتصد 
خون   به  ازشانیشود، ن  شتر یها بکه هر چه سن آن  دانستیم  گانیداشت. ا

  ی آشام تازه متولد شده؟ قطعا  با چند قطره راضخون  کی  یول   شود؛ یهم کمتر م
فردا    یی درختان جان بدهد و روشنا  نی ا  انیهم آماده نبود تا م  گان ی. اشدینم

 . ندیرا نب

 نگاهش کرد و گفت: یآشکار شخندیسرش را چرخاند و با ن کین

 .ینترس! در امان  -

 *** 

. قبل از آن،  دیاز جا پر  گانیدختر و پسر وارد شد، ا  یدوقلو  کیبا    کین  یوقت
 . کرد یپنجره نشسته بود و مهتاب را از قاب پنجره تماشا م یلبه

 کوچک، سرش را قاطعانه تکان داد.   یآن دوقلو دنید  با

 امکان نداره!  -



سرش بست و آن  کوچک را پشت  یاهی اصال  به او محل نداد. در اتاق کرا  کین
 هل داد. دو را به داخل 

صاحب   یکه رو  یا یها هم، فن نفوذ ذهنآن بچه  یکه رو  زد یحدس م  گانیا
کند را انجام داده باشد؛ چرا    هیکرا  گانی به را  یکرده بود تا اتاق  دایمسافرخانه پ

 یترس  چ ی. هستادندیجلو آمدند و وسط اتاق ا  یمخالفت  چیهیکه دو کودک ب
و آرام بودند    ساکتقدر  . آنخورد یبه چشم نم  اهشانیدر چشمان بزرگ و س

 . دهندیکار را انجام م  نیکه انگار هر روز ا

و بلند دختر بسته شده بود    اهیس  یموها  یبه هم بود؛ ول  هیشب  شانیهاچهره
بود. حت یل یپسر خ  یو موها تراش  ییهاقسمت  یکوتاه  را    ده یاز کنار سرش 

 ود.تر بپوست سرخش معلوم جهیبودند و در نت

بود بود.   دهیدر عمرش د   گانیبود که ا  ی زیمتفاوت از هرچ  ی لیخ  شان،یهالباس
دامن به   ا،یتانیبود و دختربچه، برعکس کودکان بر  یکرم  شانیهارنگ لباس 
 پا نداشت.

و    شانیهاکفش بند  چند  چوب  یکف   کیتنها  رو  یاحتماال   و    یبود.  دستان 
  زان ی هم از خودشان آو  ییزهایبودند و چ  دهیکش  خط  د،یصورتشان با رنگ سف

 کرده بودند.

به استخوان   هیشب  یز یمدل دندان را در گردن پسرک و چ  کی  توانستیم   گانیا
 یی را هم با دستبندها  شانیها. مچ دستندیدختر بب  یبسته شده  ی را در موها
 بودند. کرده  نیمز ،یکدر  دیسف یهابا سنگ



د   گانیا م  گر یکه  در  از کوره  س  رفت،یداشت  و  رفت   کین  ینهیسبه نهیجلو 
و    دیرسیم کین یهاآشکارا معلوم شد. جادوگر تا لب شانی . تفاوت قدستاد یا

 او هم نبود. یبه ستبر

 را باال داد و لبانش را به تمسخر کج کرد.  شی ابرو یتا کی کین

 ؟یکنیم  کار یچ یدار  -

 با فک سفت شده، به چشمان او زل زد و گفت: گانیا

 ؟یدوتا بچه رو آورد -

 :دیدرهم پرس یهاکرد و با اخم  پایچل نهیس یدستانش را رو کین

 ؟ یآشامتو خون -

 پلک زد:  گانیا

 اما...  ستم؛ینه... ن -

 قرار داد.  گانیبرد و مماس صورت ا تر نیی. سرش را پادیوسط حرفش پر کین

 ؟ ی دید  ای ؟یتا حاال تبادل خون کرد -

رد    کهیو او را کنار زد. درحال  ستاد یصاف ا  کیجواب دهد، ن  گانیا  نکهیاز ا  قبل
 گفت:   شد،یم

 پس مزاحم نشو. -



 وار یفرصت کند، پلک بزند، به د   یحت  نکه یو قبل از ا  دیاو را کش  یبازو  گانیا
 .امدیدر ن  ییخفه شد و باز هم از کودکان، صدا  نهیشده بود. نفسش در س  خیم

هوا معلق   یرو  شی چسبانده بود. پاها  وار یاو را از گردن بلند کرده و به د   ک،ین
  ک، یخس، به دست بزرگ و سرد نگرد شده و خس  یهابا چشم  گانیبودند. ا

 تا راه تنفسش را باز کند. کرد یمتالش  هودهیچنگ زد. ب

 آورده بود، گفت: رونیرا ب شیهاشین د،یتهد یکه برا  ک،ین

 بکش کنار و مزاحم نشو!  -

ا  یالحظه  چند تا جد  رهیخ  گانیبه چشمان  تثب  تشیماند  کند. سپس   تیرا 
رو   گانیا رو  ن یزم  یرا  برخوردش،    یافتاد. صدا  نیزم  یرها کرد و جادوگر 

سمت از کنارش رد شد و به  ک ی. ندیسکوت اتاق را شکست. خم شد و هوا را بلع
 رفت. مونیسا

بب  ستاد ینا  گانیا بالخون  ند،یتا  چه  رذل  م  ییآشام  آن کودکان  .  آورد یسر 
سمت    کنان بهو سرفه  ستاد یبود، ا  امدهین   شیطور که نفسش هنوز سرجاهمان

 . دیسرش کوبرا پشت دوباره، در  یدر رفت. بدون نگاه 

سا  یراض  کین تخت  ماندن، کنار  تنها  غروب   یساعت  کی .  ستاد یا  مونیاز  از 
 شود. دار یآشام تازه متولد شده از خواب بو وقتش بود که خون گذشتیم

 ن یستینکرده بود؛ اما بارها کر  لیرا تبد  یاسترس داشت. تا کنون کس  یکم  کین
 تماشا کرده بود.  گران،ید  لیرا موقع تبد



مشکل   ی. مدل گشاد لباسش کمدیرا باز کرد و آن را باال کش نشیآست یدکمه
آن    شم،یآمدن ابر  ن ییو پا  دنیدرست کرد و مجبور شد بعد از چندبار باال کش

 شیهاشیشد. ن  دار ی از مچ بزرگش پد  یبماند. کم  یباق  شی را تا بزند تا سرجا
 شد. یرنگ بالفاصله جاررا داخل گوشت مچ، فرو کرد. خون سرخ

د   مونیسا  یرو با دست  پا  گرش،ی خم شد و  را  لبش  را گرفت و  او   نییفک 
او گرفت و اجازه داد تا   یلبان باز شده یآلودش را باال. سپس مچ خوندیکش

 ببخشد. اتیآشام حبه خون ش،ی جادو

  ز یقطره ل  ن یشد. به دنبالش، دوم  دیاو ناپد  ی هالب  ان یو م  دیقطره چک  نیاول
قطره، به   نیبرد. با دوم  مونیبا خود به داخل بدن سا  یشتریب  اتیخورد و ح

 شدند.  رهیچشمان سبز او باز و به سقف خ  بارهکی

 گفت:  یو به آرام دیدستش را عقب کش کین

 . یخوش اومد -

  ی شمیلباس ابر  نیو اجازه داد تا زخم بسته شود. است   دیسی دست خود را ل  مچ
 ن یرا بست. سپس آست دشیسف یو دکمه دیکش  نییرا با وسواس پا اشاهیس

 و دوباره مرتب و آراسته شده بود.   دیآن کش یکت مخمل را هم رو

در   ز یمتوقف شدند. همه چ  کین  یو رو  دندیبا تعلل چرخ  مون،ی سا  چشمان
صاف   کی. نخورد یبه چشم نم  مونیاز طرف سا   یواکنش  چیسکوت بود و ه

 .شود یکه بعدش چه م  دانستیم  ستاد،یا



تخت نشست. در همان   یو با وحشت رو دیکش  یبلند نیه مونی سا ناگهان،
 : دیداد کش نیح

 من مرده بودم! -

لبخند کم  نیا  از  ن  یرو  یرنگواکنش،  ا  کیلبان  صحنه کامال     نیشکل گرفت. 
شده بودند،   دار یب  گونهنیا  نیستیآشامان کرآشنا بود. نه تنها بارها خون  شیبرا
به زندگ  نیبه هم  قا  یکه خودش هم دق بل به    یشکل   اد یبرگشته بود. خوب 

وقت نم  نیستیرا که کر  یداشت  بود  و گفته  نشست  دوباره یکنارش  گذارد 
 ظلم کند. کیبه ن یکس

از زندگهر خون  یخاطره  نیآخر  مرگ، با همآن  یبود و همه  یآشام   نیها 
 .رفتندیجمله، به استقبال شب م

  یرو   ی نشست. لبخند گرم  مون یتخت سا  یاز ارباب و پدرش، لبه  دیبه تقل  کین
 لب نشاند و گفت:

 . یکشیعذاب نم گهیتموم شد، د  -

 لب باز کرد.  ی. پلک زد و به آرامکرد یبه او نگاه م زدهرتیح مونیسا

 .یتو... من رو کشت -

 تکان داد.  ینرم سرش را به کین

 .دمیبهت بخشقدرت و لذت رو  ات،یو خودمم ح -

 دختر آشاره کرد و گفت:  یسرش را چرخاند و با دست به دوقلو سپس



 .کینزد  ایب -

و پوست   اهیمتوقف شد. چشمان س  کی جلو رفت و کنار ن  ،یترس  چیه  یب  دختر 
 بود.   نیدنبال هم  قا  یهم دق  کیو ن  زدندیرا داد م  ی بیعج  تیسرخش، معصوم

را پشت گوشش زد.   اشاهیبلند س  یآزاد از موها  یدست برد و طره  یآرام  به
چشم بهم زدن،    کی چند تار هم مزاحم شوند. سپس در    نیتا هم  خواستینم

 . دیبه کمرش چنگ زد و گردنش را در

لذ  خون ح  ذیگرم،  جار  اتیو  دهانش  در  لذت  ی بخش،  چه  و  از    یشد  باالتر 
 از رگ جوشان.  میمستق دنینوش

بخارند    شیهالثه  شد،یکه باعث م  یی. بوکرد یرا حس م  ی بیعج  یبو  مونیسا
  ییگرسنه و آهو  ر یش   ک یدرنده را داشت. مثل   کیشود. حس    عیو عقلش ضا

 .یزخم

از   یرنگ جارقرمز خوش  مون،یو اجازه داد تا سا  دیسرش را عقب کش  کین
بب را  دختر  درحالندیگردن  خون  کهی.  للبان  را  نگاه   زد،یم  سیآلودش  به 

 شد. دختر را با دست هل داد و با خنده گفت:  رهیخ  مونی سا یگرسنه

 ش مال خودته.همه -

 *** 

 ؟ یکار رو کرد   نیچرا ا -



. بعد سرش را باال گرفت تا نگاه به او دهد. درست دیرا باالخره پرس  سوالش
ها بود؛ اما آن   دهیبه او بخش  یدیجد  یآشام، زندگ خون  نیمرد، نه ا  نیبود که ا

 خبر نداشت.  کین یاصال  از رازها مونیو سا شناختندیرا م گر یبه زور همد

بار  یرو  یتبسم پخون  کیلبان  از گوشه  رتر یآشان  به   یشکل گرفت.  چشم 
 کرد.   یپافشار مونی نداد. سا یجواب ینگاه کرد؛ ول  مونیسا

 آشام بودنم؛ اما... چرا؟ من عاشق خون -

و چرخ یحرکت  کین روبه  دیکرد  تا ستدیبا  شی روتا  داشت  اصرار  . هنوز هم 
ا  اشیسیانگل  یهالباس با  بپوشد.  بودنشان    کی  نکهیرا  هم  با  از  سال 

 لیاز سرورش نداشت؛ مثال دل  یاد یهنوز هم اطالعات ز  مون یسا  گذشت،یم
 اش، سنش و... .عالقه نیهم

 گفت:   یتفاوتیب یبا صدا کین

 . کردمیم ییاحساس تنها  دیشا -

 و گفت: دیخند مونیسا

 . یگیرو م نیهر بار هم -

  ا یدر  کیکه ن  دانستیم   مونی داد. سا  ای سرش را تکان داد و باز نگاه به در  کین
ساحل    نیرا در ا  یهر شب ساعت   کرد یم   ی قدر که سعدوست دارد. آن  یلیرا خ

  اد یاو را به    ا یهم گفته بود که در  مونیو سا  گان یبگذراند. در جواب سوال ا
  یزیهمان چ  گفت،یرا م  تشیزمان انسان  ی. احتماال  خانهاندازد یاش مخانه
 .شدیتنگش م دل یهم گاه  مونیکه سا



  ی رو   ی آب، زن نامردش کارش. با فکر او اخم  ینور آفتاب، خنک   ی گرم  تنگدل
 !دینبا کرد،یها فکر مبه آن دیافتاد. نبا اشیشانیپ

 نقطه ضعف دارم. ه یمن  کنمیفکر م -

  یی ایبود. در  رهیخ  ایهنوز به در  کینگاهش کرد. چشمان ن  ی با کنجکاو  مونیسا
را به   اشیبزرگ  یبود؛ ول  دنید رقابلیها غانسان  یساعات شب برا  نیکه در ا
 .دیکشیها مآشامرخ خون

 :دیعالقه پرس با

 سرورم؟   یچه نقطه ضعف -

 رازش را به زبان آورد. بار نیاول یلبانش را تکان داد و برا  کین

 ضعف دارم.  برنیکه از عشق رنج م   یمن در برابر افراد -

 !؟یچ -

ن  یل یخ  مونیسا  تعجب باعث شد  بود، چرا که    ما  یبخندد و مستق  کیآشکار 
 نگاهش کند.

 !یدیدرست شن -

  مون یکه به سا  یاهداد و بعد از مکث کوت  ا یچشمانش را به در  ی باز آب  سپس
 گفت:  داد،یتعجب کردن م یبرا  یزمان کاف

  ش ی. هفتصد و چند سال پمونینداشتم سا  یخوب  یزندگ  تیمن زمان انسان  -
 با حاال متفاوت بود.  یلیخ یزندگ



هم فشرد. آن خاطرات را دوست نداشت؛   ی خاموش شد و لبانش را رو  شیصدا
را دوست نداشت. فکر کردن به    زد یصورتش م  یکه ضعفش را تو  یخاطرات

 ... .یول خواست؛یآن زن را نم

سا  یوحش  ی بچه  ه یمن    - م مونیبودم  نه   ؟ یچ  ی عنی  یوحش   یدونی. 
فام  یاخانواده نه  و  بود یلیداشتم  برادرم  و  من  فقط  م  یعنی  م؛ی.    کنمیفکر 

 کنارم بود.  اد یم ادمی یچون از وقت م؛ی ربراد 

 حرفش را قطع کرد.  یآرامبه مونیسا

 !ی برادر دار هی دونستمینم -

شن   توجهیب  کهیدرحال  کین خ  یهابه    نشست، یم  نیزم  یرو  س،ینسبتا  
 گفت:

 . یدونیحاال م -

اربابش   نکهیمنتظر ماند. مثل ا  یگرفت و با کنجکاو   یهم کنار او جا  مونیسا
 باالخره لب به سخن گشوده بود.

م  - بزرگتر  چقدر که  مسخت  یزندگ  م، یشدیهر  رو    یول  شد؛ یتر  هم  خب 
که از بارون در امان    میخواب ندار  یجا  ای. مهم نبود اون شب غذا کمه  میداشت
داشت  م؛یبمون رو  چ  هیاما    م؛یهم  هر  ر  یشب  بودم که  برگرده،    کیمنتظر 

 برنگشت.

احمقانه است. قطعا    دانستیم  یول  ست؛یک  کیبپرسد ر  خواست یم  مونیسا
 آشام ادامه داد:برادرش بود. خون کیر



افتاده    ر یو گ  گذشتیم  یلعنت  هیافتاده. از    ر یکه گ  دمیرفتم دنبالش و فهم  -
 داشت. یشکل متفاوت ز یچهمه کردمیاگر من اون شب ولش م دیبود. شا

 نگاه کرد و با خنده گفت: مونیسا به

مشت خاک    هیبه    لیو جسدم تا االن تبد  م یدید یهم رو نم  وقتچیه  دیشا  -
 شده بود. 

 :دی پرس اطیبا احت مونیدوباره نگاهش را برگرداند. سا سپس

 ؟ یشد لی اونجا بود که تبد -

در دست    اشییطال  یموها  کار ن یتکان داد. با ا  یمنف  یسرش را به نشانه  کین
 رقص درآمدند.  باد به

 نه. -

 اضافه کرد:  یاگرفته  یصدا با

 اونجا بود که عاشق شدم. -

اربابش را  شیغم درون صدا ی بیبه طرز عج یانتظارش را نداشت؛ ول مونیسا
 . کرد یدرک م

خشکش زد،   دنمیمحض دکه به  یخون آشام لعنت  هیصاحب اون هلن بود.    -
 شد و بعد دستور داد تا جفتمون رو شالق بزنن.  یعصبان

  ی رو   ییدست راستش را حرکت داد و با انگشت اشاره مشغول هنرنما  کین
 دار شد. ادامه داد: نم یهاشن



رو ول کردن و من رو با خودشون بردن.    کیر  میخوب شالق خورد   یوقت  -
،یبه کجا دق  دونمینم  قلعه بود.  هیبه  هیاما شب قا 

 ادامه داد:  ینگاه کرد. با تبسم تلخ مونی برد و به سارا باال سرش

 . دمیرو ند ک یر گهی شدم و د  لی اونجا بود که تبد -

را به   کین  خواستیآمد. دلش م   دیپد  مون یحس ترحم در سا  ی الحظه  یبرا
  ی شگیاما نتوانست. اين ابهت هم  شود؛یکه برادرش م  دی آغوش بکشد و بگو

 مانع شد. ک،ین

هنرنما  خالقش به  و  چرخاند  را  چشمانش  ول  اشییدوباره    ی پرداخت؛ 
 رها نکرد. کارهمهیداستانش را ن

برا   - لحظه،  همون  نه  شا  کی  یالبته  ب  دیسال  م   شتر یهم  . شدمیشکنجه 
ا  ییکسا  ،ی ادیز  یجادوگرها  برابر  هزاران  م  یگانیکه  ماهرن،    ینیبیکه 

اجرا م  ییهاو طلسم  رفتنیو م   اومدنیم از بدنکر یروم  هاشون حرف  نی. 
 .هیچ ی! احتماال  ندون زبانمیم  هیکه من   دمیفهم

  نکه یا  ا یقصد ندارد ادامه دهد    کیکه ن  دانستینم  مونیمکث کرد. سا   یکم
  نکه یاما قبل از ا  گردد؛یم  زبانیم  یآن واژه  فیتوص  یبرا  یدنبال کلمات خوب

 باز به حرف آمد. کیبپرسد ن یهر سوال

 داره. هیجسمش رو با بق میتقس ییکه روحش توانا  گنیم  ی به کس زبانیم -

 :دیپرس  مونیلبخند از سا با

 ؟یبه روح اعتقاد دار  -



 اش را باال انداخت. شانه مونیسا

 .ستمین یالقدوس؟ القدوس؟ مذهبپدر و پسر و روح -

 . دیخند کین

. بدون روح جسم  دهیم ات یو ح یکه به جسم زندگ  هیزیاون مذهبه. روح چ -
 نداره و فقط گوشت و استخونه. ییمعنا

 : دیمتفکرانه پرس مونیسا

 گه؟ ی د  یک یو هم  یهم خودت باش یتونیتو م  یعنیپس  -

 کرد.  دییتا کین

 رو ازم گرفت. نینفر نیآشام بودن ادرسته، البته نه االن. خون -

بآن  شیصدا سا  تفاوتیقدر  اهم  کین  دانستینم  مونی بود که    تیواقعا  
 . اربابش ادامه داد: کندیتظاهر م نکهیا ای دهدینم

بدن    یداشت که روح خودش رو تو   نی به ا  یادیز  یاون زن، هلن، عالقه  -
و بخوان   ی نباش زبانی م هیرو تجربه کنه. اگر تو  یهاقرار بده و لذت هازبانیم
روح غاصب.  و هم    شه یرو درونت فرابخونن، هم روح تو نابود م  گهی د   یکی
 خاص رو داشتم.  ت یقابل نیمن ا یول

 پس هلن واردت شد؟ -

 بود. اشییتکان داد. دوباره مشغول هنرنما نیسرش را به طرف کین



  شم یجادوگرها آزما  دیباشم، اول با  زبانیم  هینه، چون مطمئن نبود که من    -
 .کردنیم

 :دی پرس یخنده تلخ با

 شد که عاشقش شدم؟  یاون دوران چ یتو یدونیم -

تلخ  منتظر  پوزخند  نبود؛ چرا که  لبانش شکل بست و خودش    یرو  یجواب 
 گفت:

جام،  به خاطر ظلم برادرش اون  گفتیو م   داد یم  میدلدار  اومدیکه م   یکس  -
  ی سرم رو رو  اومدیاون بود که م  یاخود هلن بود. هر بار بعد از هر شکنجه

صفت،    طونیش  یشد که اون فرشته  نی . اداد یم  میدارو دل  گرفتیدامنش م
 راهش رو به قلبم باز کرد. 

ضعف را از نقطه   کی حاال کامال  حرف ن  مونیبرقرار شد. سا  نشانیسکوت ب  سپس
 : دی. پرسکرد یدرک م

 کرد، بود؟   لتیهلن نبود که تبد یول -

 بود. رهیها خو سرسختانه به شن اورد ینگاهش را باال ن کین

من رو    یوقت ادمهیبود؛ برادر هلن.  نیستیمن کر یکنندهلیالبته که نه. تبد -
بهم    یکس  گهید   ذارهیکه در حال مرگ بودم نجات داد، بهم قول داد که نم

 ظلم کنه و نذاشت.

غرور را در آن حس    شدیکرده بود و حاال م  ر یصد و هشتاد درجه تغ  لحنش
 کرد. 



بود، دستش    ستادهیا مونیسا ین، جلوپلک زد   کیآشام در عرض  خون  سپس
 سمت او دراز کرد و گفت:را به 

 به تو ظلم کنه. یکس   ذارمیمنم نم -

دستان او قرار    انیاش را م حرف او گرم شد. دست مردانه  نیاز ا  مونیسا  دل
هلن   یبا یز  یها چهرهآن   نیشود. ب  تر یقو  وندشانی. اجازه داد پستاد یداد و ا

ولماسه  یرو بود؛  بسته  نقش  و    یها  کردند  لگدمال  را  آن  مرد  دو  هر 
 دوش هم از ساحل دور شدند.بهدوش

 *** 

 قصر خون واورالنز،ین - 1940

 

ساخته    رهی دا  کیاطرافشان را احاطه کرده بودند و    کر یپتخت سنگ غول  نه
  ر وارهی بزرگ هم دا  ی ها یدستو چوب  اهیبلند س  ی بودند. سه جادوگر در رداها

پر، چهارزانو نشسته بود شش  یستاره   انیم  ی. او با باالتنهدندیچرخیدور او م 
شده بود. چشمانش بسته    دهیکش  یو به سروصورتش، خون خرگوش قربان 

 . داد یکائنات گوش م  یبودند و با گوش جان به صدا

باز کردندیو مراسم را کامل م   دندیچرخیجادوگر م   سه ناگهان، چشمانش   .
 شدند و هشدار داد: 

 !ادیداره م -



در هر چهار نفر   یناگهان   یحرفش هر سه جادوگر متوقف شدند. وحشت  نیا  با
 ی هرسه حبس شد و چشمان هراسانشان رو ینهیبه جنش افتاد. نفس در س

 !دیآ یم یچه کس دانستندیآشام اسبق ماند. همه مخون

د   تر عیها سراز آن  یکی نفر  داد    گر،ی از دو  و  را ترک کرد  به خود آمد. حلقه 
 :دیکش

 ! دیپورت کنتله -

 داد زد:  ینیخشمگ  یبه ناگه صدا اما

 !رهینم ییجاچیه کسچیه -

شن  مونیسا ناام  یصدا  دنیبا  با  مثل   یدیاو،  اربابش  بست.  را  چشمانش 
 ، لب زد:زدهبود. رو به سه جادوگر وحشت دهیسر رس شهیهم

 .دیفرار کن -

ن  سپس ن  یبرهنه و غرش  یهاشیبا  و    ستاد یا  خواند،یرا به دوئل م   کیکه 
 وقت بخرد.   گرانید   یبرگشت تا با مقابله با او، برا 

که متقابال    ییهاشی و ن  نیخشمگ  یبا نگاه  کیقد بلند، ن  ی هاسنگ  انیم  در 
 یرا گرفته بود؛ ول  دید   یشب، جلو  ظیبود. مه غل  ستادهیزده بودند، ا  رونیب

 .کرد یو خشمش را حس م  دید یرا م کین یبه خوب مونیسا

از رو  اهیچرم س  یهادر دستکش  دهیپوش  شیهادست   ،اد یخشم ز  یبوده و 
زوزه و  باد سرد  بودند.  بلند و کدرش   یموها  انیکشان ممشت شده  نسبتا  

  ی رویهم به پ  اشاهیس  راهنیپ  یگرفته بود. دنباله  یها را به بازو آن  دیچیپیم



موها وحشت  کدامچیه  ی دلبر   یول  دند؛یرقصیم   شیاز  در    بهکه    یاز  ناگه 
  ی عنی  ک،ین  دنیکه سر رس  دانستی. مکاستیافتاده بود، نم  مون یسا  ینهیس

 زنده به استقبال فردا برود.  تواندیها منفر از آن کیتنها 

 :دیبه جلو گذاشت و غر یقدم آشامخون

 من بهت اخطار دادم! -

ت  شیصدا به  یریچون  قلب   ما  یپرت شد و مستق  مونیسمت سازهرآلود  در 
 نشست. جانشیب

  ی نداشت. او از خالق، پدر و اربابش سر باز زده بود؛ اما هراس  یجواب  مونیسا
آموخته   کیطور که از نهمان  قا  یدق  داد،یرا م  ز یعشق همه چ  ینداشت. برا

 :دیبود. متقابال  غر

 رو گرفتم.  ممیمن هم تصم -

  ی ط  مون،یقلب سا  دنیرا به قصد در  نشانیب  یفاصله   کین  ه،یهزارم ثان  کی  در 
بود، دست استاد    افتهیدر دامان خود او پرورش    مونیکه سا  ییکرد؛ اما از آنجا

  ن یها عبور کرد و چندسنگ  ان ی. از مدیرا خواند و به موقع خودش را عقب کش 
  مونی سا  یخال  یبه جا  تتنها توانس  کی خود و او فاصله انداخت. ن  انیمتر م

 چنگ بزند.

 : دیاز همان فاصله داد کش مونیسا

 باهات بجنگم.  خوامیمن نم -

 بجنگد. خواهدینشان دهد که واقعا  نم شیبا صدا  کرد یم یسع



بار، سن و قدرت    نی برد. ا  ورشیسمت او  جواب دادن، دوباره به  یبه جا  کین
آخر چنگ   یرا در لحظه  مونیسا  یقهیاو را مغلوب کرد و توانست    ش،شتر یب

حرکت او را هل داد و فرزندش در هوا به پرواز در آمد. فرودش    کیبزند. با  
انجام    یاز حلقه  یکه جزئ   یو بزرگ  اهی بود با برخورد با تخته سنگ س  یمساو 

خارج از آن کمتر    ییاز حلقه بودند و قدرت جادو  رونیها بمراسم بود. البته آن
 بود.

خون  درد  فقرات  ستون  تمام  پدر  چندتادیچیآشام  بود که  مطمئن  از   یی. 
 .برد یها که خوب شدنشان، زمان م اند و لعنت به آنشکسته شیهااستخوان

صدا  حس چ  یکرد  به  یزیپرواز  مرا  خودش  حواس  شنود یسمت  تمام   .
داد. خودش را   ید درد، به کار افتادند و به موقع جاخالبا وجو  اشیآشامخون

که   یهرز، غلت خورد. چوب  یهاعلف  یو رو   دیجلو کش  ،یآشام با سرعت خون
شکست    زشیسمتش پرت شده بود، محکم به تخت سنگ اصابت کرد؛ نوک تبه

 افتاد. نیو بعد با شدت به زم

دوباره داشت   کی. نستاد یا  شیپا  یمعطل نکرد و رو  یگری د   یلحظه  مون،یسا
 .دینگاه را انداخت و بعد دو نیآخر مونی. ساآمدیسمت او مبه

تا از خالقش فرار کند، از جرمش فرار کند، از خودش    دینبود به کجا، تنها دو  مهم
 فرار کند.

به هوا   یاد یباعث شده بود تا خاک ز  نیو هم دندیدویم  ی خاک ی جاده انیم
آرام داشتند؛   یمردم شهر، شب  واورالنز،ین  ی حومه  یآسمان پر ستاره   ر ی. ززد یبرخ



ب خون  رونیاما  دو  و    کیآشام،  شهر،  دوئل    کیخالق  مرگ  قصد  به  فرزند، 
 .کردندیم

 دیقدر شدحس کرد. درد آن  شیرا در ساق پا  یدیحس درد شد  مونیسا  ناگهان
ز با سرعت  و  داد  از دست  را  زم  ادش،یبود که کنترلش  افتاد و غلت   نیبه 

 پانصد متر جلوتر متوقف شد. نکهی. غلت زد و غلت زد، تا اخورد 

شده بودند. قصد داشت تا بعد از   یخاک  اشیشمیو ابر  اهیس  یهالباس  تمام
را به تن   شیهالباس نیبردن دل او، بهتر یبرود و برا زایل  شیاتمام مراسم، پ

 کرده بود. 

نعره کش  از  پادیدرد  به  توانست  باالخره  ستاره  شی.  و  بزند    ی پرتاب  یچنگ 
  شی پا  یچهیماه  ان یشلوارش را پاره و م  اهیس  یکه پارچه  ندیرا بب  کین  یانقره

بود. اگر آن ستاره از   یجا خوش کرده بود. خون از محل شکاف به شدت جار
 افتاد و با بستهیزود به عمل م  یلیبدنش خ  یجز نقره بود، جادو  یزیهر چ

امان از نقره و انتخاب    ی ول  کرد؛یپرت م   رون یزخم، ستاره را هم به ب  ی شدن جا
 . کین ر ینظیب

  توانستینقره بودن آن باعث درد شده بود. نه م  اجتنابش،رقابلی غ  ی زیاز ت  ر یغ
 ه یقابل توج  ک،ین  دنیبکشد و نه درد را کم کند. حاال دستکش پوش  رون یآن را ب
 بود.

سرش    یباال  کین  د،یچیپیداشت و به خودش م  مونیکه سا  یدرد  انیم  در 
چنگ انداخت و او را بلند کرد؛    مونیسا   ی حرکت، به گلو  ک یمتوقف شد. با  



 نیبه دست خشمگ  ش یهاهوا معلق شدند و دست  یرو  شی قدر بلند که پاهاآن
 اجنتاب کند.  یچنگ انداختند تا از خفگ ش،یدور گلو یشده دهیچیو پ

و    زد یچشمانش، به قرمز م  یدیبودند. سف  رونیهنوز هم ب  ک،ین  یهاشین
  ی به گلو  یشتریبرجسته شده بودند. با انگشتانش فشار ب  اش یشانیپ  یهارگ
به    از یاصال  ن  نکهیبا ا  یکرد، حت  یاحساس خفگ  شتر یوارد کرد و او ب  مونیسا

 هوا نداشت. 

که او را   ک یشدند. ن  رهیخ  کینگاه ن  یبا التماس به آب  مون،یسبز سا  چشمان
 بود. یخالق و فرزند ناگسستن وندی پ کشت؟یواقعا  نم

  ، ی انداختن عاد  نیزم  کیانداخت؛ نه   نیاو را به زم  کیبعد، ن  یا لحظه  سپس
 تکه آشغال پرت کرد.  کیرا مثل  مونیعلنا  سا کین

که هنوز از   شیافتاد. هم درد گلو و هم ساق پا  نیزم  یبا درد رو   آشامخون
و از کار افتاده نبود،    کرد یقدر درد نمآن  ش یسم نقره در عذاب بود. اگر فقط پا

 بود. اجتنابرقابلیغ نکهیمثل ا کی. خشم نکرد یهمان لحظه فرار م 

در   مونی. سادیبلند او چنگ زد و سرش را به عقب کش  یبه موها  کین  ناگهان
ها که ساعت  ییها. از هماندید   یزیدست آزاد او که باال رفته بود، تکه چوب ت

 . کرد یکردنشان م  ز یوقت صرف ت ک،یکنار ن

همه عذاب و خفت را تحمل نکرده بود    نیبه دلش چنگ انداخت. او ا  وحشت
کرد بلند شود؛ اما نتوانست.    یتکان خورد و سع  شی. سر جارد یبم  جانیکه ا

.  داد یجازه نمکرده بود و هم خونش ا  خ یم  نیزم  یاو را رو  کیهم فشار دست ن
ن بود که سا  کیباالخره،  او  با خون  و  بود  صد سال،    دچن  نیا  مون یخالقش 



نت  کردیم  یزندگ در  ا  جه،یو  نامرد   مونیسا  نکهیبا  وقاحت،  بود؛   یبا  کرده 
 . شناختیخونش هنوز ارباب خود را م

  یهاماند. چشم  رهیخ  ک،ین  ینگاهش به نگاه آب  ،یدیوحشت و ناام  انیم  در 
از چ بر خشم،  درد و غم  یگر ید   ز یاو عالوه  درد!  و  از غم  بودند؛  به   یپر  که 

به چشمان    رهیباعث شد که دست از تقال بردارد و خ  د،ید   ک یدر نگاه ن  بارهکی
 ، خشکش بزند.او

م  یدست آشکارا  بود،  برده  باال  را  چوب  ا  دیلرزیکه  برا   نی و   کی  یلرزش 
 !باوررقابلید و غبو بی آشام، بس عجخون

التماس   مونیبه سا  هانیهم را  باز کند و نامش  تا لب  کنان صدا جرئت داد 
 بزند.

 !کالسین -

ن کالسین آتش خشم  تمام  بر  آب شد  او،  فشار شدکیگفتن  به چوب   یدی! 
شده   تر خونیو ب  دتر یسف  شهیاز هم  دش،ی. انگشتان سفداد یداخل دستش م

و در   اوردیبودند. هر لحظه امکان داشت تا تکه چوب، آن همه فشار را تاب ن
 دست خودش بشکند. 

چوب از دستش افتاد و با افتادنش، سکوت مطلق    مون،ی بهت سا  انیدر م  و
  یی خارها متوقف شد؛ همان خارها  انی جاده را برهم زد. بعد غلت خورد و م

چندتا پاها  شانییکه  و  بازو  اذ   مونی سا  یدر  و  بودند  رفته  فرو    تشیهم 
 .کردندیم



را هم از دست داد و    شیرویاو چنگ شده بود، ن  یکه با غضب بر موها  یدست
 به کنار افتاد.  یرمق یو با ب یآرامبه

داده بودند. از    میعظ  یرا به غم  شانیجا  ک،یخشم صورت و چشمان ن  تمام
. سپس  دیباریم  اش، غمافتاده  یهاها و شانهچشمان، لب  ک،یتمام حالت ن
 صدایب  شیافتاد. زانوها  نیزم  یشکست و رو  مونیچشمان سا  یخودش، جلو

 ایکه گو  د افتا  یزانو زد. جور  مونیسا  یافتاده جلو  یخاک افتادند و با سر  یرو
 نداشت.   ستادنیتوان ا گر ید 

فرو شکست.   ک،یواکنش ن  نیداشت، با ا  مشیاز تصم  مونیکه سا  یعزم  تمام
و چشمانش با    دیچ یپ  د،یتپیقلبش در آن م  یکه زمان  ییجا  اش،نهیدرد در س

  ی هاشکست و شانه  کیهجوم خون، سوختند؛ اما زودتر از او، سد چشمان ن
لرز شد و بر تن کل   ک،ین  یهق با صداهق   یپهنش به لرزش در آمدند. صدا

 جاده نشست.

مهم بود و نه    شیبرا  زایل  گر ینه د   ه،آنجا خشکش زده بود. در آن لحظ  مونیسا
هم  یدختر خونخواستیم  شه یکه  تنها  پا  انیکه گر  یآشام.  را    نییسرش 

 . او چه کرده بود؟ کرد یمهم جلوه م مونیچشمان سا یانداخته بود، جلو

ن  یکه جواب  رفتیسوال در ذهنش رژه م  کی با  او  چه کرده   کش ینداشت. 
 بود؟

 ی او را لمس کند؛ ول  یدستش را بلند کرد تا شانه  د،یام  یترس و کم   د،یترد   با
تا آن موجود   آمدیانزجارش م  یی. گودیاز او، خودش را عقب کش  تر عیسر  ک،ین

 پست، لمسش کند.



. ندیرا بب  اشیتوانست رد قرمز اشک خون  مونیکار، سرش باال آمد و سا  نیا  با
  دیکشیم  اد یفر  ،کی افتاد. نگاه ن  شیپا  یها روآن اشک  دنیبا د   مونیدست سا
 مرده است.  شیبرا مونیکه سا

تبد  ی هاسال  همان خون  لیدل  ل،یاول  اشک  بودن  نخون  از  را   کیآشامان 
 هم در جواب گفته بود: کیبود و ن دهیپرس

م  کنن؛ینم  هیها گرآشامخون  - از  از همه    یتمام   ونیچون  موجودات شب، 
ا  اد،یدر م  یآشام وقتخون  کیاشک    یقدرتنمندترن؛ ول داره که   نینشون از 

و مثل وجودشون    ستین  یاون موجود با تموم قدرتش، شکسته؛ پس معمول
 از خونه. 

 مون یشکست، سا  نیچشمش شکسته بود و عامل ا  یآنجا جلو  مون،یسا  ارباب
 چه کرده بود؟  کشیبا ن مونیبود. سا

و رشد   افتیرشد    کرد، یحس م  نهیکه در س  یچه شد؛ اما درد  دانستینم
. سپس دیبه چشمانش رس  نکهیچنگ زد، لبانش را لرزاند تا ا  شی. به گلوافتی

 کیاز چشمش افتاد؛ اما ن  ی سد چشمان او بود که شکست و قطره خون قرمز
 موقع   شی. پاهاستاد ی چشم گرفت و ا  تی اهمیخشکش نزد؛ تنها ب  مونیمثل سا

  ک، یاو بلند شد. قد بلند ن  ستادنیهمرا به ا  مون،ی. سر سادندیلرزیم  ستادن،یا
 گفت:  یدار و سرد خش یبا صدا کیانداخت. ن هیاو سا یرو

م  - همه  مگمیبه  ا  گم ی...  به  دوباره  هرگز  هرگز...  قلمرو   نیکه کشتمت! 
 !کشمتیوگرنه واقعا  م  مونیبرنگرد سا



ن  اخطار  عجز  با  بعد  ک،یهمراه  قطرات  تا  شد  از چشمان   یباعث  هم  اشک 
  ی عن یحرفش چه معنا داشت؟ هرگز... هرگز برنگرد    نیشوند. ا  ر یسراز  مون،یسا

ده سال؟ پنجاه سال؟    یعن یآن را گم کرده بود؟ برنگرد    یمعنا  مونیچه؟ چرا سا
که    کرد ینم  ی اری  مون یچرا ذهن سا  گفت؟ یپس آن هرگز اول جمله چه م 

 چه؟  یعنیهرگز برنگرد 

 ن یا  شیهاو دور شد. قدم  دیخالقش چرخ  گر، ینگاه د   کی   ی بدون حت  سپس
پهنش، آشکارا افتاده    یهانداشت. شانه  یاعجله  یینبودند، گو  عیبار بلند و سر

 . رفتیدار قبل، نمبا اقت کیبودند و ن

چه؟ نام خالقش را    ی عنیاو را صدا بزند و بپرسد هرگز    خواستیم  مونیسا
  یاری  شیشده است؛ اما صدا  مانیاالن پش  نیبکشد، هوار بزند که هم  اد یفر

 نکرد. دیتول یباز و بسته شد و صوت ی ماه کی ییصداینکرد. دهانش به ب

 برگشت.   شیخاک ماند و انگاه صدا  یرو   کین  یهاآلودش، به رد قدمخون  نگاه

 متا... سفم! -

  یاش فشارخشک شده   ینگاهش نبود، به پاها  درسیدر د   کین  گر ید   یوقت
 .د یکش  ر یمانده بود و ت ش یساق پا انی. نقره مستاد یآورد و ا

  زا ی با لرا    اشیزندگ  ی حالبرود و با خوش  مونی سا  یعنیچه؟    یعنی  کین  رفتن
انگار    ،یبیداشت؟ حس عج  یگریحس د   مونیبود، چرا سا  نیشروع کند؟ اگر ا

 شده است! یکه خال  دانستیپشتش م

 *** 



مطلق به سر    یپورت کرد. خانه در خاموشاش تلهبه داخل خانه  ما  یمستق  گانیا
  یی به روشنا  یازین  ی و خطرناک بود که حت  یاورژانس  تیقدر وضعو آن  برد یم

 نداشته باشد. 

 

ز  قلبش سرعت  سرسام  ی اد یبا  سردیتپیم  یآورو  آنقدر  گو  عی.   یی که 
 . فتدیب  رونیرا بدرد و ب اشنهیس خواستیم

قدر عجله داشت  آن  ی ول  د؛یکش  رونیشنلش را با عجله از سر ب  دن، یرس  محضبه
موفق شد و شنل نحس   یبکشد؛ ول  اد یبود فر  کیکرد. نزد   ر یسرش گ  یکه رو
 انداخت.  یچوب نیمز  یرا رو

چرخ  دور  بادی خودش  چه  با  یبرا  کرد؟یم  دی.  چه  خودش  از   دیمحافظت 
 کرد؟ یم

  یگشتن، خانه  یبرا   جانیرا بلد بود و قطعا  اول  جانیا  کی . نستاد یا  یالحظه
 : دیو سر خودش داد کش  دیکوب  اشیشانیبود. محکم به پ گانیا

 احمق! -

ا  یکار  ضربه افکار  برگشت.  به مغزش  و خون  به ذهنش هجوم    هادهیبود 
او حاال وقت را هدر داده بود و به خانه باآوردند.   دیاش برگشته بود، پس 

هم  تشیامن در  م  نیرا  باال  ورد برد یجا  عجله  با  پس  و    ی .    ه یال  ک یخواند 
آرامش به دلش   یمحافظ، کم  یهیال  نی. اولدیاش باال کشمحافظ، دور خانه

 فزود.ا



 با  یتقر  ها،ه یال  نیآشامان از ا. رد شدن خوندیکش  یقیبست و نفس عم  چشم
 داد.  یها، دلدار حرف نیبود. به خودش با ا رممکنیغ

. با خواندن ورد  دیباال کش   ی قبل  یرو   یگر ی محافظ د   یهیخواند و ال  یگر ید   ورد 
لرزانش اجازه داد تا از   یسپر محافظ، به پاها  نیچهارم و فعال کردن چهارم

 شر وزنش خالص شوند. 

محقرش   یو کوچک خانه  یسرد نشست و با وحشت به در چوب  نیزم  یرو
 یهابه صخره کینزد کرد،یم یاز شهر زندگ رونینگاه کرد. به انتخاب خود، ب

 کنترل داشته باشد.   شیجادو یرو شتر یتا بتواند ب ،ییجادو

کردن    لیدر وارد شد و قلبش را به جرم تبد  هرلحظه از آن  ک یداشت تا ن  انتظار 
و دوباره   دیبدنش لرز  شکل از مرگ،  نیدورگه، بدرد. از فکر به ا   کیبه    مونیسا

 قلبش مسابقه را از سر گرفت.

نبا  یبرا فرستاد.  لعنت  را  خودش  هزارام،  چند  وعده  دیبار    یها دیووعخام 
 ! دینبا شد،یم مونیسا

. از عجز و ترس، سر خودش  دیها را کشچنگ زد و آن  شیموها   انیحرص م  با
 : دیداد کش

 احمق! احمق!  -

 : دیکش  بلندتر 

 احمق! -

 بود.  چی. دردش در مقابل وحشت، هدیبر سر خودش کوب محکم



و بدتر از مردن، زنده ماندن و    ماندیقطعا  زنده نم  کرد،یم  دایاو را پ  کین  اگر 
 شکنجه شدن بود!

  ک یقدر احمق بود و خام  ه دلش چنگ زد. چرا آنب  شتر یو ب  شتر یب  وحشت
 شد؟  یلعنت ییجادو  ی لهیوس یسر

عقلش    دی. آنقدر که شادیگرفت و کش  شیهاپنجه  انیرا م  شیحرص موها  با
سپر محافظ است؛  هیچهار ال ک،یاو و ن انیکه م  دانستیبرگردد. م  شیسرجا

را از او گرفته    کین  ییدارا  نیعقل که بزرگترکم  گانیهم ا  نی بود و ا  کیاو ن  یول
 آورده بود. مغانبه ار  واورالنز،یلرد ن یرا برا ییرسوا نیبود و بدتر

. دیپر  شیپاها  یرو  ،یناگهان  یده یا  کیداد؛ اما با    جهیکدام درد نت  دانستینم
فرار    کیاز دست ن  توانستیم  رفت،یهر چه دورتر بهتر. اگر م   رفت؛یم  دیبا

زنده   یو فرصت برا   شدیکم م   شیمحض خروج از قلمروبه   کیکند. قدرت ن
 .شتریب گانیماندن ا

 رفتیاالن م  برد؟ یچه نم  برد؟ یبا خودش م دی. چه بادیچرخیخودش م  دور 
 رفت؟یم دیو به محض طلوع خورش  کرد یصبر م ای

  ها هیسا  انیمباشد. به هر حال کاله سرش بود و    دهیاو را ند  کین  دیشا  اصال  
.  ستدیبا  دن،یچرخ  یبه جا  شیفکر باعث شد تا سرجا  نیبود. ا  ستادهیهم ا

باز هم خطر    یول  د؛یکش  یاحتمال وجود داشت. نفس راحت  نیدرست بود، ا
 بود. نشیدر کم  رون،یآن ب

. پس به محض سراغ او رفتن، آن  دیدزموند را د   یهچهر   ک،یآمد که ن  ادشی
 هم وسط است.  گانیا یکه پا  گفتیم  ،یوارالک لعنت



او را به   کیاگر ن  ی. حت رفتیم  دیوحشت به دلش چنگ شد. بله، با  دوباره
و   داشت یتا فرصت بود، جانش را برم   دیبا  گان یباشد، ا  دهیچشم خود هم ند

 .رفتیم

وسا  یچمدان و  ورد   لشیحاضر کرد  با  بهانه سبه  یرا  به  خواند.    ی مت خود 
ن یشنهاد یپ از  با  دهیرس  ش یبرا  ورکیویکه  نامهرفتیم  دیبود،    ی به جا  ی ا. 

 . گرفتیپناه م کل،یو در قصر ما  گذاشتیخود م

بود   افتهی  انیامشب پا  نیهم  مون،یو سا  کیاو، ن  انیم  یساله  نیچند  یدوست
 ترسش بود.  نی بزرگتر ک،یو حاال ن

  یشد و به منهتن، خانه  ییخط جادو  نی شب، به جاده زد. سوار اول یکیتار  در 
سر گذاشت و با  را پشت  کیپورت کرد. تمام خاطراتش با نجا تلهآن  یجادو 

کرد را، به فرض زنده ماندن   مونیسا یکه برا   یخودش عهد کرد که هرگز کار
ماجرا    نیا  در   یدست  گانیکه ا  دیفهمیم  دینبا  کسچی. هاورد یبه زبان ن  مون،یسا

 داشته است. 

 فشرد یمشتش م   انیماجرا به دست آورده بود را م  نیکه از ا  یراه گردنبند  در 
  گانی. ادیارزیم  یانجام داده بود؛ ول  یبزرگ   سکیدهد. ر  یتا به خودش دلگرم 

که متعلق به استادش    یبا دندان  توانستیزود م  یلیخ  اد،یز  ی لیبه احتمال خ
 زنده کند. راعنوان باج داده بود، ناپل آن را به مونیبود و سا

  *** 

 زمان حال_قصر خون  



 

از سوراخ   ی. هنوز آن بند چرمچرخاندیرا در دستش م   شی ن  ،یلبخند محو  با
 کرده بود.  دهیداخل دندان، رد شده بود و گذر زمان، تنها آن را پوس

بود؛   الیخمشتش فشرد. چقدر آن زمان خوش  انیزردرنگ را م  شین  دندان
 خام! الیخ یول

خودش تکان داد و دندان را داخل صندوقچه پرت کرد.    ی از تاسف برا  یسر
صندوقچه ماند. آن را هم به داخل   رونیاز آن، ب  زانیآو  یدهیپوس  ی بند چرم

را صندوقچه   شکلرهی و دا  یرا بست. قفل آهن  یچوب  یپرت کرد و در صندوقچه
 بود.  دهمثل قبل، پلمپ ش ه،ی را با جادو تکان داد و در عرض چند ثان

پشت به در   ش،یباعث شد سرجا  یزیبچرخد و به کارش برسد؛ اما چ  خواست
 بود.  انیدر جر  رونیآشنا آن ب یز یخشکش بزند. چ

عظ  ناگهان درها  یم یموج  پشت  را  از   ی بسته  یاز خشم  اتاقش حس کرد. 
 داشته باشد.  توانستیکه تنها جادوگر اعظم منتهن م  ییهاهمان حس

باعث شد تا   افتی که    ی زیرا دنبال کرد. چ  یرا بست و موج انرژ   چشمانش
 تر شود. بله، درست حدس زده بود!لبش پررنگ یتبسم رو

 کرد.   یکوتاه  م ی و تعظ دیبا باز شدن در، چرخ زمانهم

 سرورم! دیخوش برگشت -

. دیچیورساچش، پ  اهیس  یورن  یهاتق کفشتق  یداخل قدم گذاشت و صدا  به
 گفت:  کشانغیو ج تیسرورش با عصبان



 جادوگر احمق! -

اما قدرتمند هلن، او   ک،یشده بود. انگشتان بار  وار ید   خیم  گانیبعد، ا  یالحظه
 شتر یو ب  شتر یب  گان،یا  یرا باال نگه داشته بودند و هرلحظه فشارشان به گلو

 .شدیم

زده بودند و آتش از بنفش چشمانش ساتع    رونیبلندش ب  شین  یهادندان
که   دیاش کرده بود و جادوگر فهمقرمزرنگ خشم احاطه  ی. موج انرژ شدیم

 سرش را از تنش جدا کند. تواندیم  گر،یفشار د یهلن با کم

او، کامال  گرد شده   یا. چشمان قهوهآورد ینفس کم م  شتر یلحظه بهر   گانیا
 :دی. هلن باز سرش داد کشرفتیم یبودند و رنگش رو به کبود 

 بهت گفتم اوضاع رو خراب نکن! -

کم کبود  خس افتاده بود. صورت گندمگونش، ابتدا قرمز و کمبه خس  جادوگر 
چشمانشدیم ب.  حدقه  از  نسبتا   ب  رونیش  هر  تن  و  بودند  را    یاننده یزده 
  ی اثر چیهیو ب زدندیبه انگشتان هلن چنگ م یدی. دستانش با نااملرزاندیم
  ی برهاند؛ ول  یآسانبخواند و خودش را به  یورد  توانستی. م افتادندیم  نییپا
بزند. عاجزانه منتظر بود قبل از کنده شدن    یبیاش آسبه معشوقه   خواستینم

 . دیایسرش، ملکه به خودش ب

  ستادهیخودپسندانه ا  یرا که با لبخند  کلیما  توانستیسر هلن، م  یگوشه  از 
  ی اهیدار سبراقش، کاله لبه   اهیس  یموها  ی. روندیبب  کرد،یها را نگاه م بود و آن

آور  داشت، چندش و عذاب  اد یبه    شهیهم   گانیکه ا  یزیگذاشته بود و مثل چ
 بود.



زردرنگ از   یابود تا گلوله   یکاف   ،یکج و چشمان از خود راض  شخندین  همان
هلن به   د،یایآشام ظاهر شود و بعد تا به خودش بدر کف دست خون  یانرژ

 افتاده بود. نیزم یاصابت کرده و رو وار یعقب پرت شده، به د 

 شیگذاشت. موها  ی به جا  وار یداخل د   یابود که حفره  یکار  یبه قدر  ضربه
سروصورتش را پوشانده بودند   شانیعوض کرده بود، پر  ییرا که به رنگ طال

 در آمده بود.  شیبراقش هم از پا  یهااز کفش یکیو 

هوا را    صانهیفرود آمد و حر  شیپاها  یبه محض دور شدن هلن، رو  گانیا
 دهیهاست نفس نکشکه انگار سال  دیکشیم  شیهاهیآن را به ر  ی. طوردیبلع

  یرو  شیهاتند و با صدا بودند. خم شده بود و دست  ع،یسر  یهااست. نفس
 .شتتنفس دا یبرا  یشتریب یحالت، هوا نیا ییقرار داشتند. گو شیزانوها

خودش را به هلن رساند و    گان، یا  یقهی  دن یچسب  ی به جا  کلیما  خوشبختانه
 :دیرس گانینگرانش به گوش ا  یکمک دراز کرد. صدا   یدستش را برا 

 من، بذار کمکت کنم. یبانو -

را پس گرفت و توانست صاف    اشیرفته رنگ گندم رفته   گانیکبود ا  یچهره
تحمل بود. مثل لحظات اول، اما قابل  کرد؛یدرد م  یکم  اشنه ی. هنوز سستدیبا

 همراه نبود. نهیا درد سهر بازدمش ب

  دیکل  یهادندان  انیرا با خشم پس زد و از م  کلیما  یدست دراز شده  هلن
 را نشانه گرفته بود، گفت: گانیغضب نگاهش، ا ر یت کهیشده، درحال

 ؟ یکرد  یانسان، چه غلط یتو -



ندهد. کنترلش را از دست داده بود    یقدر عاقل بود که جواب صددرصد آن  گانیا
با لباس    یهانیآست  ی. مصلحتکرد یآن را پرداخت م  یبها  دیو احتماال   بلند 

 ماند.  شیو سر جا دیکش  نییرا پا دشیسف

زانو زد تا کفشش را    شیسخاوتمندانه کنار پا  کل یو ما  ستاد ی ا  شی پا  یرو  هلن
را تغاز کند، دامن کوتاه   یگر ید   یحمله  نکهیکند. ملکه قبل از ا  شیباز به پا
 :دیگذشت و غر  کلیرا مرتب کرد و بعد از کنار ما شیو موها ییلباس طال

 !یجواب پس بد دیبا -

 گفت:   یمیخم کرد و با لحن مال یشی سرش را نما گانیا

 سرورم بخواد. یهر چ -

اتاق ظاهر شد. مخمل    ،ییبایز  ی سلطنت  یرا تکان داد و صندل  دستش وسط 
  ییبا طال  ی فلز  یهابود و قسمت  یارهی قرمز ت  گاهش،منی و نش  گاههیتک  یرو
 . دندیدرخشیم ییبایز

  ی را بدرد؛ ول  گانیا  یداشت تا خرخره  ی بیعج  لیهمان لحظه نشست. م  هلن
. مغرورانه ندیبنش  ی صندل  ی شده و رو  م یتسل  یبه جواب باعث شد تا ناراض  از ین

 هم انداخت.  ی را رو  اشدهیکش  یداد و پاها  هیلند و پر از طرح گلش تکبه تاج ب

قدر  منظره رو  یهابود که چشم  ر یگچشم  یبه  مرد  ماند.    رهیآن خ  یهردو 
 هلن آورد. یدهیواکنش آن دو، تبسم به لبان رژ کش

 گفت:  سپس

 . شنومیرو م حتیتوض -



تهشدار   یصدا و  ا  زش،یگونه  تا  شد  درحال   یتکان  گان یباعث  و    کهیبخورد 
 داشت نگاهش را بدزدد، گفت: یزنان سعپلک

 د؟ یدیسرورم... شما چطور... فهم -

نگاه هلن، ثابت کند. قبل از   نیبنفش آتش  ی موفق شد تا نگاهش را رو  باالخره
بود،    ستادهیا  یآماده به خدمت کنار صندل  یکه همچون سرباز  کلیهلن، ما

 جواب داد: 

 ها خبر رسوندن!کالغ  -

!  کیر شناخت؛یکالغ م  کی. تنها امدیخوش ن گانیکالغ، چندان به مزاج ا  لفظ
 نیبا ا  امد،یخوشش ن  کیر  ینیملکه. از خبرچ  گر یبه چاک د   نهیاز عشاق س  یکی

 تکان داد و گفت: میتفه یحال سرش را از رو 

 دادن؟  کیها، خبر از جرم ناون کالغ -

 کرد.  دیجمع بودن کلمه تاک یقصد رو از 

 گفت:  یحوصلگیبا ب هلن

 !یبهمون بگ دیرو تو با قش یدق اتیگفتن؛ اما با جزئ  ییزهایچ -

 گفت:  زد،یبشکن م کهیدرحال  گانیا

 من.   یحتما  ملکه -



بلور  کیبشکنش،    با شد.    یجام  ظاهر  هلن  دستان  در  تازه  خون  از  پر 
خاموش شود و با لذت،    ی جادوگر باعث شد تا آتش خشم ملکه، کم  یرنیخودش

 خون داغ را مزه کند.

 گزارشش را شروع کرد.   گانیا سپس

 خاطر شما کردم سرورم.کارها رو به  نیا یهمه -

نوش  یابرو   یتا  کی باال رفت و  پا  اشیدنی هلن  ا  نییرا  که   دیفهم  گانیبرد. 
 خاطر ادامه داد:  تی توجه ملکه را جلب کرده است. با رضا

  ک، یشد. ن  بمیشما نص  اب یفرصت در غ  ن یمنتها فقط منتظر فرصت بودم و ا  -
 لیبا دن  دیجد  وندی پ  هیرو شکست و خودش    کیو ر  لیدن   نیب  یخون  وندیپ

 بست.

 کرد.   ی آرام یخنده کلیما

 محبوب شده. یلیاون موش کوچولو، خ -

 گفت:   د،یکشیم ی خال یاش را متفکرانه دور جام بلورکه انگشت اشاره   هلن

 هنوزم سد راه من شدنه. ،یلعنت کیهدف اون ن -

 چرا اون احمق، از اولم برات مهم بود و هنوزم هست.  فهممیمن نم -

ما  یصدا ن  یملموس  یهارگه  کل،ی معترض  حسادت  ولداشت  ز یاز  ملکه    ی؛ 
 گفت:   گانیگذاشتش و به ا  جوابیب

 ادامه بده. -



 .داد یصحبت دستانش را هم تکان م نیح گانیا

ام رو و من برگ برنده  فتهیشد که دادگاه خون به راه ب  نی بر ا  میپس تصم  -
 من.  یهم رو کردم بانو

 ادامه داد: یلبخند مرموز با

 . دیدار ادیبه  یخوبرازل رو به مونیقطعا  سا -

 : دیکش  یآه آشکار هلن

 بله!  -

دستان خودش گرفت.    انیهلن زانو زد و دست آزاد هلن را م  یپا   نییپا  گانیا
 شد و گفت: رهیتواضع و عشق به چشمانش خ ،ی مهربان تیبا نها

رازل، برخالف    مونی ام رو، رو کردم. ساخاطر شما سرورم، من برگ برنده  به  -
به   کین  یادعا  و  نشده  خالقش کشته  دست    ،یلعنت  یدورگه  هی عنوان  به 
 . کنهیم یهاست که زندگسال

 گفتند:  صداکیزده و هر دو بهت کلیو ما هلن

 !؟یچ -

هلن به هوا رفت. دستش را از    یبود که قهقهه  شیهنوز سرجا  کلیما  بهت
فرش را نوازش    یموها   د،یخندیطور که مو همان  دیکش  رونی ب  گانی دستان ا
 اش گفت:خنده انیکرد. م

 .گانی... خوب، الی... دلهیشد  نیا -



نشان    چارهینسبت به جادوگر ب  یمحبت  گران،ید   ای  کلیهرگز در حضور ما  هلن
 به چشمه. یاتشنه دنیبود؛ رس با یو چقدر ز داد ینم

 را مخاطب قرار داد: کلیدست از نوازش بردارد، ما نکهیا بدون

 ؟یستیموافق ن -

 بود، پاسخ داد:  رهیخ گانیا یکه به دست هلن و موها  کلیما

 .یاسب چموش رو رام کن نیا یتونیباالخره دم به تله داد و م  -

مجبور شد کنار برود و    گانی. استاد یزد و سپس ا  گانیا  یبه شانه  یدست  هلن
دستانش   دند،یدرخشیکه از شوق م  یگشاد و چشمان   ی. هلن با لبخندستدیبا

 به چشمانش گفت: رهیحلقه کرد و خ  کلیرا دور گردن ما

 .کننیبخش مرو برام لذت یزندگ شهیمن، هم یهاهیشوال -

را   کل یلب نشاند. هلن ما  یرو   یمصنوع  یبود، لبخند   یکه آشکارا ناراض  کلیما
 آلود برگشت. اخم گانیو سپس به سمت ا دی آرام بوس

باز   ملکه م   بیها، عجبا آن  یاز  لبهبرد یلذت  و    یصندل  یدسته  ی .  نشست 
 گفت:

 . یرو بهم نشون داد  تیوفادار شهیتو هم گان، یا -

 باعث افتخاره سرورم.  -

 سرش را تکان داد و دلبرانه چشمک زد. هلن

 ؟یکنیم  یت، فداکارملکه یباز هم برا ایآ  -



 و با صداقت تمام گفت:  ستاد یصاف ا گانیا

 من؟ یکمکتون کنم، بانو  تونمیچطور م -

 رفت. در همان حال گفت:  کلیسمت ماو به ستاد یا هلن

 .یمعجون برام درست کن هیگل،   نیاز ا خوامیم -

آن فرو کرد.    یمخف  بیرا گرفت و دستش را داخل ج  کلی ما  یکت دود  یلبه
 .دیکش  رونیرا ب ییبایکوب زنقره یسپس جعبه

 حیرا ترج  تایکین  کلیانجام شد. ما  کلیچشمان او و ما   نیصامت ب  یمکالمه  کی
را کنار خودش نگه دارد. عاقبت   گانیا   خواهدیکه م  گفتیو هلن م  داد یم

 چشمانش را در حدقه چرخاند.  یناراض کلی شد و ما  روز یملکه پ

  ی لیجعبه را خ  گانیرفت. ا  گان یسمت ادست بهو جعبه به  دیهلن چرخ  سپس
مورد استفاده    ییبای ز  یداد. برعکس ظاهر لوکسش، فقط برا  صیخوب تشخ

نم براگرفتیقرار  تا  بود  مهروموم کرده  و  ساخته  را  آن    ی . خودش شخصا 
استفاده شود و جز به دست هلن و خودش هم باز    یی جادو  ی ایاش  ی دارنگه
 .شود ن

ست  بلندتر شده بود، لبانش را کنار گوش را  گانیاز ا  یها کمکه با آن کفش   هلن
 برد و زمزمه کرد:  گانیا

 ؟ یکنیت مملکه یکار رو برا   نیا -



ا  لبانش به گوش  نافرمان  خوردند،یم   گان یکه  نوع  از جادوگر    یقدرت هر  را 
اند. مسخ شده   خیس  یتماس جزئ   نیتنش از ا  یموها  کرد،ی. حس م گرفتندیم

 شده، اطاعت کرد. 

 بله سرورم. -

را    گانی. اجازه داد تا لبانش باز هم گوش ادیو با تعلل عقب کش  یراض  هلن
 دوست داشت.  یباز ب،ینوازش دهند. عج

را گرفت و جعبه را درون دستش قرار داد. لبخند خاص    گانیراست ا  دست
 داد.  گانیا لی خودش را هم تحو

  ینشست که انگار هرگز از رو  یصندل  یو رو  دیعقب کش  عی چنان سرآن  سپس
 نشده است.  آن بلند

 برداشت و لبخندزنان گفت:  یصندل یدسته  یرا از رو جام

 .یبگ کیو بعد برامون از ن یرو پر کن نیچطوره ا -

هلن بود، منگ اطاعت کرد و جام را با تکان    یکار قبل  ر یکه هنوز تحت تاث  گانیا
م  پر کرد. حس  مرتبا    کرد یانگشت  دارند.  قرار  هنوز کنار گوشش  لبان هلن 

 .دیکشیم ر یاز فراق ت  بیو قلبش عج  شدیم یدر ذهنش تداعخاطرات 

 دیشنیهلن را م  یکرد تمرکز کند. صدا   یدستانش چرخاند و سع  انیرا م  جعبه
و هلن خاطراتش   کردیم  یاما ذهنش نافرمان  خواند؛ینامش را م  بار ن یکه چند

 شتر ی. بکندیرفت کجاست و چه م  ادشیقدر غرق شد که  . آنکرد یرا ظاهر م
م را  هلن  رفت.  فرو  خاطرات  دوست    دید یدر  زمزمه    دارمکه کنار گوشش 



که روحش    دی. خودش را د کندیباران مرا بوسه گانیکه ا  دی. هلن را د کندیم
اما هرچه   ا؛یب  رونیکه ب  گفتیدر ذهنش م  یزی. چکندیبه هلن م  میرا تقد

 .شدیتر مسخت د،یآ  رونیب  کرد یم یسع شتر یب

ها متعلق آن کفش  دانستی خاطراتش ظاهر شد. م  انیجفت کفش چرم م  کی
اش کرده  غم و اندوه، همچنان با قدرت احاطه  یول  ستند؛یخاطرات ن  یایبه دن

 چال اه ینفرت را داشت، موفق شد تا س  نیشتریکه از آن ب  ییبودند. سپس صدا
 خاطراتش را کنار بزند. 

 ملکه با توئه! -

هلن و خاطراتش   زد، یبرگشت. هربار که پلک م  تیواقع  یایزد و به دن  کپل
  گان یکه ا  یآوز ملکه، لقب. سگ دستمدی را د   کلی . سر بلند کرد و ماشدیدورتر م
او م ن  داد،یبه  ا  یهاشی با  تا  بدرد. بدون اهم  گانیبرهنه، آماده بود   ت یرا 

 گفت:   طور نما به چشمان او شد و ه رهی خ شان،یقد  یدادن به فاصله

 سرورم، حواسم پرت شد. خوامیعذر م -

 گفت:   یقراریآن پشت، هلن با ب از 

 عقب.  ایب کلیما -

جعبه را    گانیداد و بعد کنار رفت. ا  گانیرا نشان ا  شیهاشین  گر یبار د   کلیما
شده بود و لعنت به   فیپر کتاب کنارش گذاشت. بدنش باز ضع  یداخل قفسه

د   نیا به  تک  هیتک  وار یعشق!  اگر آن وسط ضعف کرد،  تا  داشته   یگاههیداد 
 باشد. گفت: 



 هش یبه تنب  یبعد  یجلسه   یزندانه و شورا تو  یفعال  تو  ک یکه ن  دیدونیم  -
 . کنهیم یدگیرس

 داد:  شنهاد یرا خاراند و پ اشیشانیپ

 فردا شب. ایکه امشب انجام بشه   کیمالقات با ن مونهیم -

 :دیپرس اعتنایب هلن

 ؟یخبر دار شد کیتو چطور از راز ن یچطوره قبلش بهمون بگ -

دل  گانیا قسمت  به  باالخره  زد.  لبخند  ذهنش  رسخواهدر  و   دهیاش  بودند 
 کرده است را بازگو کند.   نی بار تمرکه هزاران  ی الوگید  توانستیم

 *** 

 ا؟یب یخوا ینم یمطمئن -

عقب بکشد،   نکهیاز ا  . قبلدینامزدش را بوس  یسرش را تکان داد و گونه  زن
 دم گوشش زمزمه کرد:  یآرامبه

 وقتش باشه باهاش حرف بزنم. کنمیفکر م -

رز    یبرا  یآرام. سرش را بهدیدر مقابل زمزمه کرد و عقب کش  ی اباشه  انیبرا
 رفت. رونی در را گشود و ب ،یل یمیتکان داد و با ب

  ی و لبخند مهربان  دیکش   یقیرفتن، نفس عم  ل یسمت دن  و به  دنیقبل از چرخ  رز 
زن،    کیعنوان  نبودند؛ اما رز به   یمیچندان صم  ،یها در ال ا لب نشاند. آن  یرو

 . کرد یحس م  لیرا در دن یفقدان



 ؟یخوب -

 کتاب بلند کرد و در جواب لبخند مهربان رز، تنها گفت:   یسرش را از رو  لیدن

 ممنون.  -

پا  سپس را  سرش  جزو   ن ییدوباره  زد. کتاب،  ورق  و  اموال   یانداخت  از 
نگه   الیرا از فکر و خ  لیمدت، آن کتابخانه دن  نیمتل بود و تمام ا  یکتابخانه

 داشته بود.

 داد و جلو رفت.  یخپلش را تکان یپاها دیبا ترد  رز 

 ارن؟ یبگم ب یخوریم  یزیچ -

 لب نشاند. یرو یا ساده یباز نه ل،یدن

نگاهش را از کتاب   لیدن یبار وقت نیرفت. ا نییاپ لیوزن دن ر یز تخت، تشک
 لبانش بود. یرو یرنگلبخند کم گرفت،یم

 نکن. یرز؟ خودخور یبدون یخوایم یچ -

 . دیخند رز 

 عم؟یهنوزم ضا -

 را باال انداخت. اششانه

 من.   یحداقل برا -

 زد:  ایرا پشت گوش زد و دل به در شیموها رز 



 ؟ یار یدر ب یمن رو از کنجکاو  کمهی ستیوقتش ن -

 نگاهش را اطراف اتاق چرخاند و جواب داد:  لیدن

 .ستیگفتن ن  یبرا یخاص  ز یواقعا  چ -

 رز برگشت. ی دوباره رو نگاهش

 رهات کردم.  خبر یمتاسفم که ب  گم،یفقط بازم م -

را در    ل یدن  یرا حرکت داد و دستان استخوان  دش یآلود سفدستان گوشت  رز 
 دهد.  یکرد به او دلگرم   یدست گرفت. سع

داره    یزی. مطمئنم چدمیچشمات رو د   یمن اون نگاه هراسون تو  ن،یکاتر  -
 . دهیرنجت م

نام کاتردیخند  لیدن به  را  او  هم  هنوز  رز  تمامشناختیم  نی.    یاهال  ی. 
اوضاع کامال  فرق    واورالنز،یدر ن  یول  شناختند؛ینام م  نیآنجلس او را به هملس
 . کرد یم

  هی  دن ید   یبهت گفتم، برا   شبیطور که د نه واقعا! من خوبم. فقط همون  -
خب... خب...   یداشت؛ ول  یکه اوضاع بد  یدوست  هی.  جانیدوست اومدم ا

 . رونینرفت و من زدم ب شیاوضاعمون خوب پ

 . دندیرز باال پر یاقهوه یابروها

 دوست مذکره؟  هیاون دوست...  -



تا  دیخند  لیدن ه  ی برا  ید ییو همان  را  رز شد. خودش  جلو   زده جانیسوال 
 .زدندی. چشمانش برق مدیکش

 ه؟ یاون ک -

 شی دست خودش باشد، چند حلقه از موها  نکهیبدون ا  ،یب یبا حس عج  لیدن
 را پشت گوشش زد.

 . یمیدوست قد هی -

 گفت:   یفیزد و با اخم ظر شیبه پا رز 

 .شهیکه جواب سوالم نم  یمیدوست قد هیاوه، بجنب دختر.   -

را تنها رها کرده بود.    کینه. او، ن  ایگرفته است    یدرست  میکه تصم   دانستینم
خردش را    نکیعاقل وجودش، ع  لیبسته بودند. دن  مانیبا او پ  نکهیبا وجود ا

 گفت:  ل یجا کرد و دم گوش دنجابه ینیب یرو

 .[ ینخواسته بود زور! تو که  به یول -]

 خواند:   گرشیکودک درونش هم عقب نماند و در گوش د   لیدن

 .[  کرد یداشت بهت کمک م کیبود! ن یلعنت کلیکار هلن و ما   یول -]

 عاقل، قاطعانه سر تکان داد:  لیدن

 آشامه؟ اون مردم فقط به فکر منافعه خودشه.[ خون هی رفته اونم  ادتی -]

 کرد:  یکودک پا فشار   لیدن



که   یقو  وند یپ  نی اگر به فکر منافع خودشه، چرا باهات تبادل خون کرد؟ ا  -]
 محافظت؟[  نکهیا ایسوءاستفاده است  یتنها برا ساخته، نتونیب

ر از قصر خون، تا  . از زمان فراکرد یآن را حس م  لیرا خوب آمده بود. دن  وندیپ
آن را دنبال    لیکه اگر دن  یارشته بود. رشته  کیمثل    وند،یاالن. آن پ  نیهم
 .دیرسیم کیبه قلب خاموش ن کرد،یم

 زرد گفت: یلب به ماه ر یو ز دیکش  یآه

 کنم؟  کار یبه نظرت چ -

  انیدر م  لیدمش را تکان داد و پشت به دن  تیاهمیجواب نداد و ب  یماه
 ها گم شد.جلبک

تا به   یچندان  یجادوگرها که اتفاقا  فاصله  یامروز صبح، دوبار به محله  لیدن
 بود. افتهین زا،یاز آن زن، ل یمتل نداشت، رفته بود؛ اما در هر دوبار، نشان نیا

ها آن  یپ  توانستیم   لینو د   گفتندیرا ترک م  واورالنز یفردا صبح، ن  ان،یو برا  رز 
ا تمام  و  برود  پشت  ی لعنت  یایدن  نیبرود.  را  آن   شب  کند.  رها  سرش 

 داشت؟  یرا بکشند. به او چه ربط گر یکدی توانستندیها هم مآشامخون

 واقعا نداشت؟ پس چرا فکرش هنوز آنجا مانده بود؟ اما

 کتاب چطور بود؟  -

صدا چرخاند.   ر یرا در مس  برگشت. سرش  تیسوال به واقع  نیزد و با ا  پلک
 فرد با لبخند منتظر جواب بود.



 اش را باال انداخت.شانه لیدن

 هنوز تمومش نکردم. -

در دست    اهیبا جلد س  یبود و خودش هم کتاب  یابامزه  پوستاهیکه پسر س  فرد 
 .دیداشت، خند

 .ی زود تموم کرد  یلیرو که خ  یاول یول -

 زد. یرنگهم لبخند کم لیدن

 بود. یقو یلیواسه مشغول نگه داشتن ذهنم، خ زمیفکر کنم اون موقع انگ -

برگرداند و فرد هم    ومینگاهش را به آکوار  لیسکوت برقرار شد. دن  هیثان  چند
 پا کرد. دست آخر گفت: و آن پانیا

 بخرم؟ یدنینوش  هیبرات  یخوایم -

دن  فیح  نداشت و   ی بار شخص  مسافرخانه،  نیا  سکیر  توانستینم  لیشد! 
 رفتن کند. پس تنها لبخند زد.  رونیب

. دیشا -  بعدا 

ها برگشت. فرد با آن  پلهسمت راهو به دیچرخ  نمت،یبیبا گفتن بعدا  م  سپس
 و سر کچلش بامزه بود. اهیمهربان س  یهاچشم

و   دیکش  یشده بود. آه  یدوباره ذهنش مشغول باز  رفت،یها که باال مپله  از 
و   دیرسیم  شیکلوش، تا زانو  اهیدامنش را در دست گرفت. دامن س  یگوشه

ها را رز به او داده بود.  آن  یآن بود. هر دو   ی مهیهم ضم  رهی تاب سبزت  کی



اوض ی برا  یمتاسفانه کم دامن،  اما خب کمربند  بودند؛  و    اعگشاد  راست  را 
 د. کرده بو  ستیر

ها تمام شد و بنددار خودش بودند. پله   یاقهوه  یهاهنوز، صندل  شیهاصندل
تر بود و تنها چند المپ و درها راهرو از ساده هم ساده  نیو وارد راهرو شد. ا
 را در خود داشت.

وارد شود، متوجه شد که   نکهیاز چپ بود. قبل از ا  یسوم  ان،یاتاق رز و برا  در 
  ی متر   یل یرا در چند م  لیدن  یچه شد؛ اما حس   نستدایدر اتاق باز است. نم

 متوقف کرد. رهیدستگ

اما  د؛یرسیبه نظر نم یبیعج  ز یباال باز هم مثل قبل در سکوت بود و چ یطبقه
که وارد   دندیکوبیم  وار یو خود را به درود   دندیکشیم  غیج  ل، یتمام حواس دن

 نشود.

و با فرد    گشتیبرم  نییبهتر بود به پا  د ی. شادیاش را عقب کشدراز شده  دست
 کرد.   د ییفکر را تا نیعاقل، ا لی. دنآمدیباال م

اش که  برود؛ اما لعنت به پاشنه  رون یعقب گذاشت تا با همان سکوت ب   یقدم
جا دن  دیچرخ  ییبد  رو  لیو  داد.  دست  از  را  برا  ی تعادش  گرفتن    یهوا 

اما هوا چندان مقاوم نبود. قبل از افتادن و پرت شدن    زد؛یچنگ م   ،یگاههیتک
توانست   کرد،یدرد م  یمچش بدجور نکهیو با ا  افتیبه عقب، تعادلش را باز

 .ستدیصاف با

  ل ی. دنامدین  رون یب   ی. کسفتاد یاتفاق ن  ی زیاش به در بود. چزدهوحشت  نگاه
 خارج نشد. ز یچچیه  یبه در، خشکش زده بود؛ ول رهیخ  گر،ید   یه یچند ثان



بار   نیشده است. ا  یاالتیکه خ  زد یحدس م  دیداد. با  رونیراحتش را ب  نفس
 نفس جلو رفت. محکم و با اعتمادبه یهابا قدم 

داخل   یمنظره  دنیرا به داخل گذاشت؛ اما به محض د   شی را هل داد و پا  در 
 اتاق، خودش را لعنت فرستاد. 

جار  دهیبررز    یگلو خون  آن  از  هنوز  و  بود  پلک  یشده  و    یهابود.  باز 
 .دندیکشیم اد یکمک، در سکوت فر  یبه در بودند و برا  رهی اش، خزدهوحشت

 . شناختیخوب م  یلیقاتل را خ لیدن

لبش پاک کرد    ینگاه کرد. خون را از گوشه  لیبا چشمان سبزش به دن  برگشت
 گفت:  زنانشخندیو ن

 رو گرفتم.  اشیباالخره انتقام پرحرف -

 .زدیرا حدس م   دنشانیتحمل وزنش را ندارند. لرز  شیپاها  کرد یحس م  لیدن

  توانست یبودند. م  رهیخ   چارهیاش، تنها به رز بزده و گرد شدهوحشت  چشمان
  زد یریم   گر یخون د   تر یکنار چند ل  ن،یزم  ی قطره از گردنش به روکه قطره  یخون
 . ندیرا بب

 لیبر صورت سردش نشست. دن  یرحمیمشت شد و با ب  قت،یمرده بود! حق  رز 
 زده بود. بیآس گرانیباز هم به د 

 ند یایافتاد. خسته شده بود. بگذار ب  شیزانوها  ی. با صدا روختی در فرو ر  کنار 
 . شدیتمام م دیدرد با نیو گردن او را هم بدردند. ا



ااز معده  یزیحس کرد چ   سپس از  قبل  و  آمدن کرد  باال  به    نکه یاش شروع 
م عق  اتاق،  و کف  بود  شده  خم  م زد یبفهمد،  عق  توان  تمام  با    ا ی. گوزد ی. 

 اش، باال آورد.داخل معده  یرا هم کنار غذاها  ش یخاطرات و دردها  خواستیم

قهوه،    ب،یس  یده ی نجو  یاش باال آمدند. تکه هامعده  اتیعق، محتو  نیاول  با
 هر چه امروز صبح خورده بود.  گر،ی د  یانیبه ب د؛ید ین تست و مربا را منا

ا  با بدون  عق،  بار  ب  نکهیهر  مقدار  باشد،  م  یشتریدست خودش  . آورد یباال 
را   یبه چهارچوب در چنگ شده بود و با تمام توان، چهارچوب فلز  اشپنجه

هجوم را کنترل کند؛ اما هر بار تجسم چشمان    نیداشت ا  ی. سعداد یفشار م
 . کرد یتر مملتسم رز، کار را سخت

  به   شدی. درد را در آن زن مکردندیبا ترحم نگاهش م  داخل اتاق،  یهاآدم
 .دید  یراحت

  ی ز یدارد، چ  هیبه تخل  از یدوباره حس کرد ن  ، یطوالن  یبعد از مکث  ی وقت  سپس
اش تمام شده د و خوشبختانه، اعتراض معدهامتحان کر   گر ی . چندبار د امدیباال ن
 بود.

به درد قلبش    یاذره  ، یتلخ  نیو دهانش تلخ شده بود؛ اما ا  سوختیم  شیگلو
 . دیرسینم

بودند. مطمئنا   اهیس   یهاکیسرام  یرو  یبه خرابکار  رهیپر اشکش، خ  چشمان
پلک م م  شیهااشک  زد،یاگر  را شروع  از  کردندیهم کارشان  او؟ چرا  . چرا 

 همه آدم، او؟  نیا انیم



چک  زمانهم اشک  دنیبا  صدااستفراغ  یرو  یقطره  نحس تق  یها،  تق 
بپرد و با داد،    شیپاها  یرو   ، یناگهان  می تصم  کیباعث شد که در    ،ییهاکفش

 سمت هلن برود. به

 :دیهلن را هل داد و داد کش انتظارش را از او نداشت، کسچیکه ه  یزور با

 !ی عوض  کشمتیم -

و توانست   دیآشام بودنش، به دادش رسچند قدم عقب رفت؛ اما خون  هلن
 ضربه را دفع کند. ،یتالش خاص چیهیب

بود که هلن تنها   انهیقدر ناشآن  یور شد؛ ولحمله  یدوباره چون ماده ببر  لیدن
 نیزم  یگرفتن گردنش، رو   یبه جا  لیاش، باعث شد که دنبا کج کردن شانه

 .دیچیدر کل اتاق پ ن، یبرخورد او با زم یصدا سقوط کند.

داد و با سر به جس اشاره    ن یزم  یرو  ی زن شکسته  لیتحو  یپوزخند  هلن،
 کرد. 

آرام پخش شده را که آرام   ل یدن  یبالفاصله اطاعت کرد و جلو رفت. بازو  جس
مهق با    کرد،یهق  و  دست گرفت  دن  کیدر  بلند کرد.  را  او  در    لیحرکت 
 جس را از خود دور کند. کرد یم  یو سع کرد یمقاوت م  ستادن،یا

 !یولم کن... عوض -

نرس  اما زورش  هم  ا   دیباز  عاقبت  چنگ  ستاد یو  شدن،  سرپا  محض  به   .
 :دیکشیم  اد یو داد، فر غیانداختنش را از سر گرفت. با ج

 ولم کن... ولم کن. -



لگد بزند و خودش را رها    اندازد،یبه سر و صورت جس چنگ ب  کرد یم   یسع
 ! دیرز زنده مانده بود، شا دیکند. شا

نداشت و جس توانسته بود با دو دستش، او را    یریتاث  چیه  لیدن یتقال  تمام
 کامال  از خود دور، اما سر پا نگه دارد.

با هر تقال و تالش، در هوا تاب    شیسرخ شده بود. موها  ل،یدن  دیسف  صورت
تالش، سع  دید ی. هلن مخورد یم تمام  با  ول  کندیم   ی که  برهاند؛  را   ی خود 

 داشت؟ یآشام، چه قدرتخون کیانسان در مقابل  کیخب، 

را مخاطب   ی هلن شخص  ل،یدن  یهاداد، تقال و فحش  غ،ی ج  انیدر م  سپس
 قرار داد: 

 .ینتمومش ک یتونیم -

رس  یبشکن  یصدا دن  دیبه گوش  بعد  موها  شیسرجا  لیو  شد.    ش یخشک 
جسد    یصورتش را گرفته بودند؛ اما حاضر بود قسم بخورد که به جا  یجلو

بسته شده است. دست و    یبه صندل  دهیترس  یکه سالم، ول   دید یرز، او را م
 را با طناب بسته بودند و دهانش را هم بند زده بودند.  شیپا

. انگار زمان به عقب برگشته باشد و کرد یالتماس م  لینش به دنبا چشما  رز 
سفر   نیو آرزو به ا  دیرا که با ام  یسابقش را نجات دهد. زن  سیبتواند رئ  لیدن

 امده بود را نجات دهد. 



را    لیدن  یجلو رفت. دست دراز کرد و موها  ل،یاز خشک شدن دن  یراض  هلن
مماس شود.    شانیهاخم شد تا صورت   یکنار زد. کم  حالتش،یصورت ب  یاز رو

 گفت:  یبا لبخند شوم

که بهت پناه بده    یبال سر هر کس  نیا  ای  ،یایآدم باهامون م  یمثل بچه  ای  -
 !اد یم

به صورتش    ،یداشت که کس  از یسر هم پلک زد. ن  پلک زد. چند بار پشت  لیدن
  ل یکه دن  دانستیخدا مخواب نحس، تمام شود. تنها    نیبکوبد تا بلکه ا   یلیس

 چقدر از هلن متنفر است.

 باز دهان نحسش را باز کرد:  هلن

 کنم.  یرو عمل دمینذار تهد اره؟ یبه سرت م یتوهم چ هی ینیبیم -

با تمام توان،    لیصورتش بود؛ دن  یشدن ناگهان  سیکه انتظار نداشت، خ  یزیچ
 تف کرده بود. ده،یو تراش بایبه آن صورت ز

 : دیکش  داد 

 هر...  یکهیزن -

انزجار به صورتش دست کش  هلن ا  نی. ادیبا  حجم شجاعت را از   نیدختر، 
 .کندیکه با نفرت خالص نگاهش م  دیرا د  لیچشم باز کرد و دن  آورد؟یکجا م 

 بود که کنترلش را از دست داد.  جاآن



. دیسمت خودش کشچنگ زد و او را به  اش،اهیس  یحرص، به انبوه موها  با
 داد زد:  لیت دنصور  یتو

 هر...؟ یدختره  یکرد   یچه غلط -

از دور دن  دستان ا  ع،یمط  یرها شدند و مثل سگ  لیجس  . هلن ستاد یعقب 
 زد:  یبا حرص داد م د،یکشیبه سمت در م  شیاز موها لیطور که دنهمان

 کنم!  کارت یچ  دونمیم -

 .کشدینم  غیج  ش،یکه با وجود کنده شدن موها  گفتیم  نیبه خود آفر  لیدن

 گفت:   متیو مال  یآرام  او شود. به  تا سد راه   دیوقت را مناسب د   گان،یا  سپس

 من! یبانو -

 :دیو سر او داد کش دیچرخ هلن

 .کنمیم هیدخترو به روش خودم تنب نی! استای عقب وا یکیتو  -

 گفت:  تر می اما باز جلوتر آمد و مال گانیا

 . دیاش رو به من بداجازه -

و چشمانش    دیچیپ   لیرا وسط اتاق پرت کرد. درد در تمام بدن دن  لیدن  هلن
 : دیکش  غیخودش چنگ زد و ج  یموها ان یمملو از اشک شدند. ملکه م

 باشه؟ زبانیم نیآخر ،یزن لعنت نیا دیچرا با -



برهنه شده    شیهاشی. ندیرا چسب  لیبرگشت و گردن دن  هیاز ثان  یکسر   در 
 چشمانش را گرفته بود. ی بودند و خون جلو

 ندارم؟  تیکار  ره،یچون کارم بهت گ یفکر کرد -

 : دیکش   غیزل زد و ج لی و پرجسارت دن یچشمان خاکستر  به

 !یمرگ کن یکه هزار بار آرزو  کنمیم  یکار  -

باالخره دخالت کرد. م  گانیا  سپس رفته  رفته  ل، یکه صورت دن  دید یبود که 
 قدر به خفه کردن عالقه داشتند؟ها چرا آنآشامخون  نی. اشود یکبود م

 .می ما الزمش دار من، یبانو -

صورتش لذت    یاز کبود   شتر یو ب  شتر یآورد و ب  لیبه گردن دن  ی گریفشار د   هلن
 قدرت چنگ زدن نداشتند. یحت گر ی د  لیبرد. دستان دن

 کرد:   یپافشار  گانیا

 من!  یملکه -

 گفت:   گانی . رو به استاد یپرت کرد و ا نیزم یرا رو لیهلن، دن سپس

 !ی شیزود از شر نحسش راحت م ی لیداره و خ یزن چ نیا یفهم یم -

 سر تکان داد.  عانهیمط گانیا

زن که شاهدمونه رو   نیدختر و ا  نیا   بی. من ترتدیبا جس به قصر برگرد   -
 . دمیم



 *** 

 .داد یگزارش کار م  کلیکنان به ماو زمزمه یآرام به جس

 بودند.  ستادهیو هلن ا کل یاز اتاق ما رونیب

 . ارهیملکه خوشبختانه تونست کنترلش رو به دست ب -

 سرش را تکان داد و گفت: کلیما

 . خوامیرو م ی گزارش هر اتفاق  ز ی. فقط، بازم ر یبر یتونیخب، م  یلیخ -

 ت:گف   ینیریسر تکان داد و با خودش جس

 بله ارباب.  -

 شد. دیناپد اش،یآشامبا سرعت خون سپس

 قرار یهلن ب  نیماند. با ا  رونیب  شتر یب  ی ا قهیچند دق  کلیاز رفتن جس، ما  بعد
 شان یهلن، کارها  یعجله  نیخاطرش همه کار کرده بود؛ اما ا  به  کرد؟یچه م

  دنیو رس  کین  ن،یستیتنها چند روز به حذف کر  ی. آن هم وقتکرد یرا خراب م 
 به قدرت مطلق، فاصله داشتند.

 و بعد در را گشود. دیکش  شی موها انیم یدست  از داخل شدن، قبل

نوش  یرو  هلن مشغول  پسر  دنیتخت  د   یبارویز  یاز  با    کل، یما  دنیبود. 
 دراز کرد.   کلیسمت مامستانه سرش را برداشت و دستش را به

 با من بنوش!  ایب -



  یابروها   انیم  یاخم  مبل فرود آمد. حرکتش،  یرو  وستن،یپ  یبه جا  کلیما
 هلن انداخت. 

 ؟یعشق من، ناراحت -

 پا انداخت. یپا رو  کلیما

 !کنهیتو ناراحتم م ی ها یخودسر نیا -

تخت رها کرد و اجازه داد   ی پسرک را رو د،یسیلیلبانش را م کهیدرحال هلن
 رفت.  کلیسمت مابه یو با طناز  ستاد یتا بزاق دهانش، او را م**س.ت کند. ا

 .ستمیبا صبرم شناخته ن اد یکه من ز   یدونیم -

 گفت:  یدیبا ناام کلیما

 !کنهیمون رو خراب مداره نقشه نیو هم -

 نشست و گفت: کل یمبل ما  یدسته یرو هلن

 .خراب شه ذارمیمن نم -

 را نوازش کرد و با ناز گفت: کل یما یانگشتان بلندش، موها با

 که الزمه؟  حیتفر کم هی یول -

 :دیچنگ زد و سرش را باال کش کلیما  یموها  انیم سپس

 .نمیبب شنهادمون یرو با پ کین رمیم -

 .دیو عقب کش رد یشکل بگ  یانداد بوسه  اجازه



 .خوامیم دمونیجد  یایدن یکه من اون رو تو   یدونیم -

 :دینال کلیما

 چموشه! یلیاون خ -

 برد.  نیی دستش را پا هلن

 شتر؟یاز تو ب -

 داد.  فشار 

 من تو رو رام کردم. -

ا  اش،یآشامبا سرعت خون  سپس اتاق  عادت    کلی. ماستاد ی دور شد و وسط 
 داشت که تشنه لب آب برود و برگردد. 

 :دیپرس کرد،یو باال م  نییرا پا شی هالباس کهیدرحال

 سازه؟یمعجون رو م ؟یحرف زد تایکیبا ن -

 به هلن گفت: رهی خ کلیما

 شرط داشت.  هی یول سازه؛یم -

 بلوندش تاب خوردند. یسرش را کج کرد و موها هلن

 ؟ یچ -

 بود. رهی همچنان خ کلیما

 .خواستیرو م گان یا یجا د،یجد یامپراطور  یتو -



لباس  یقهقهه  ،یمکث کوتاه  با رفت.  باال  و    دیکش  رون یب  یسرخاب  یهلن 
 .دیچرخ

 بگو که شرطش قبوله!  تهیپس به اون عفر -

برداشت. از داخل   یرا بدون کمک بست. خم شد و رژ   پشیو ز  د یرا پوش  لباس
 گفت:  کل یبه ما رهیخ نه،یآ 

 و وقتشه حذف بشه!  دونهیم  اد یز گان یکه ا  یدونیم -

 .دیکش  شیموها ان یم ی گذاشت و دست  نییرا پا رژ 

ن  - من  م  کیتا  برا   کنم،یرو وسوسه  رو  اگر    تایکین  یگل  بگو که  بهش  ببر. 
 .دهیدهنش بلغزه، با جونش تاوان م

 *** 

 آخر فصل

 

دن  سه ناموفق  فرار  از  زندانگذشتیم  لیروز  دوباره  تمام   ی.  مثل  بود.  شده 
 او را تحت کنترل داشتند.  گرانیعمرش، د 

تماشا  شیروزها م  رونیب  یبه  پشت  شب  گذشتیم  هالهیاز  به    شیهاو 
و هلن شدن! هر دو سخت در تالش بودند تا بفهمند که  گانیعروسک دست ا

 .زندیروح قدرتمند هلن را پس م  زبان،یم کیچگونه 



  ی گاهو گه  آورد یغذا م  شیکه برا  یخبر نداشت. نگهبان  کسچیو ه  ز یچچ یه  از 
کرده بود    یسع  لی. هر چقدر که دنزد ینم   یحرف  برد،یم   گانیهم او را به اتاق ا

 . ماندیتا حرف بکشد، ساکت م

روز،    نیا  تمام ن  کیسه  چرا  داشت.  ذهنش  در  مهم  همه    کیسوال  آن  با 
کودک درونش، در جواب به   لیدن  یگاه  آمد؟ینم  لینجات دن  یبرا   ش،یادعا

باز سوال    یناراحت شده است؛ ول  ک،یکه ن  رد ک یپچ مدم گوشش پچ  سوال،  نیا
 رفت؟یم  یگر یجز فرار انتظار د  ل،یکه مگر از دن  آمد یم شی پ یگرید 

رو  دیکش  یآه به  باز  برگشت. ک  یو  م  نیا  یتخت  تمام    ی ک  شد؟یفالکت 
 شد؟یرها م یک  شدند؟یپاسخ داده م شیهاسوال

 ییهانیکه تمام مدت روز، دورب  دانستی. مدیسرش کش  یتخت را رو   یمالفه
که   ییکار، خود را به خواب زدن بود. جا  ی. پس تنها چاره کنندیم  شیتماشا

 که از خود درست کرده بود، ادامه دهد.  یریبه تصو توانستیم

 را در ذهن باز کرد و مشغول مرور آن شد.  اشنقشه

 *** 

مهم، راه    بیچند ترککردن    دایپ  یبه بهانه  گانیاز ظهر گذشته بود، ا  یساعت
 گرفته بود.  شیرا در پ یمیقد یدوست یخانه

دوست    زد،ی. مطمئنا اگر در هم نمستاد یزد و منتظر ا  یتقه به در چوب  چند
 .شدیمتوجه م اش،یمیقد



با چند نگاه به اطراف تا   گانیپشت آن باشد، باز شد. ا  یکس   نکهیبدون ا  در 
 ندارد، داخل شد.  یاکننده بیمطمئن شود که تعق 

 گفت:  ییسرش بسته شد و صدامحض ورود، در پشت به

 پارسال دوست، امسال آشنا! -

 گفت:  انهیجوو صلح دیخند اشهیبه کنا گانیا

 . اتیوا ر یظهر بخ -

 شد.  شیدایپ یدر چهارچوب در اتیوا

 .ریخظهر تو هم به -

 به شکم او زد.  یشخندین گانیبود. ا هیو کنا شیلحنش پر از ن هنوز 

 ! یهنوزم مثل قبل -

 :دیبه شکمش کش یدست اتیوا

 شده. قمیشف قیرف یکی نیحداقل ا -

 دستش را باال آورد و گفت:   گانیا

 درخواست کمک اومدم.  یصبر کنه! برا تونهیم هیکنا  -

با سر به   ،یطوالن  یکرد. بعد از مکث   یرا بررس   گانیا  یسر تا پا  ل،یمیب  اتیوا
 داخل اشاره زد. 

 تو.  ایب -



قرار    اتیوا  یخانه  ی دو در اصل  ان یراهرو که م  نیحکمت ا  دانست ینم   گانیا
 حال جلو رفت و از در دوم رد شد. نی. با استیگرفته است، چ

 کیجز آن راهرو، تنها  بود.    ی غار جادوگر  کیبه    هیشب  شتر یب  ات، ی وا  یخانه
 . چیه گر یسالن داشت و د 

راه معجون  اش یزندگ  ات، یکه وا  دانستیم  گانیا از  در    گذراند؛یم  یسازرا 
ب   جه،ینت گاه  گید   تینهایدورتادور،  از  هر  و  بودند  جوشش   ، یمشغول 

 . دادندیم  رونیهم از خود ب یرنگ یدودها

 را گرفته بود، گفت: اشینیب کهیدرحال  گانیا

 تو نوبره!   یعالقه  نیواقعا  ا -

 اش را باال انداخت.شانه اتیوا

 داره. یاقهیباالخره هرکس سل  -

 سرش را تکان داد و گفت:  گانیا

 . رنیفروش م  خوب، یلیخ دمیعشقت که شن  یهاچطوره؟ معجون یکاسب  -

  گشت، یبرم  گانیسمت ابه  یدنینوش  یبطر  کیبا    کهیقهقهه زد و درحال  اتیوا
 گفت:

م  - غ  یدونیتو که  به  ندارم  واقع  یایدن  یاعضا  ر ی من حق    ی شب، معجون 
 بفروشم. 

 سمتش دراز کرد و گفت:  به یوانیل اتیتکان داد. وا  دییاز تا یسر  گانیا



 ملکه چطوره؟  یبرا  ییپادو -

 اش را باال انداخت.را گرفت و شانه وانیل گانیا

 ! هاشیخواههاد یملکه است و ز -

بطر  وانیل  اتیوا تا  داد  اجازه  بعد  و  کرد  پر  شود.    ی رو  یرا  معلق  هوا 
 را مزه کرد و گفت:  اشی دنینوش

 .یپیتکه بازم خوش  نمیبیم -

 به او اشاره زد: وانشیبا ل گانیا

 برعکس تو! قا  یدق -

وجود    گانیو کت چرم ا  اتیو سرهم وا  یسرخاب  یژامهیپ  نیب  یب یعج  تضاد 
 داشت.

 گفت:   کرد،یرا مرتب م اشینارنج یمثال  موها کهی. درحالدیتنها خند اتیوا

 ؟ یکنیم  کار یچ جانیا نم،یشب! بگو بب یایخب، جادوگر اعظم دن -

  یرا رو  وانیل  ات،یاز وا  دیرا باال داد و به تقل  اشی دنینوش  یجرعه  نیآخر  گانیا
 : دیپرس ات،یورت تپل وابه ص رهی شد و خ یهوا معلق کرد. سپس جد

 .یدیپر ققنوس خر دمیشن -

 اتیهم نبود، وا  ز یآمدی که چندان تهد  اشیخبر  یمحض تمام شدن جمله  به
 :دیچشمانش را بست و نال



 !یلعنت -

 عقب رفت و ترسان لبخند زد:  یبا چشمان باز، قدم سپس

 .ستیخودم ن یبرا  خورمیقسم م -

 پر کرد و متفکرانه سر تکان داد:  یگریشده را با قدم د  جاد ی ا یفاصله گانیا

و   یکنیدرست م   یک   یاون معجون رو برا  نمیاومدم بب  نیهم   یبرا  دونم؛یم  -
 . یالبته با چه هدف

 کرد.   یایعصب  یخنده اتیوا

 نگه دارم. دیرو با  یفروشنده، اسرار... اسرار مشتر هیعنوان  که به  یدونیم -

 گفت:  یاسوزانهسر تکان داد و با لحن دل گانیا

 .کنم یکامال  درک م   -

 سرش را کج کرد و ادامه داد: لبخندزنان

دن  - اعظم  جادواگر  عنوان  به  با  یایاما  منم   ی معجونا  ی هیته  یرو   دیشب، 
 کنم.  یدگیممنوعه رس

 عقب رفت:  یدوباره قدم اتیوا

 دارم.  یسازمن مجوز معجون -

 لو رفت: ج  یدوباره قدم  گانیا

 معجون رو خواسته! نیا یبدونم ک  خوامیمنم تنها م -



طور که انتظار فرستاد. همان  اتیسمت وا  را به  یاز انرژ  ی میموج مال  سپس
 شد.  گانی ا یمتوجه موج انرژ  یسپرش را فعال کرده بود؛ ول اتیوا  داشت،

 .میخشن باش ستیالزم ن -

انرژ  کهیسرش را تکان داد و درحال  گانیا  د ییتا  فرستاد،یم  یشتر یب  یموج 
 کرد: 

 درسته! پس اسم و معجون رو الزم دارم.  -

 اش را.حمله گانیکرد و ا  تر یسپرش را قو اتیوا

افتاد و سپرش شکست. از موج  نیزم  یبود که رو  ات یجدال، وا نیدر ا سپس
 دود برخواست.   شیهاشدند و از لباس خیس شیموها گان،یا یناگهان یانرژ

 :دیدراز افتاده بود، نالبهدراز  نیزم یرو کهیدرحال

 . یباشه، تو برد  -

 کرد.   یکوتاه  میتکاند و تعظ یلباسش را کامال  مصنوع یگرد و خاک رو  گانیا

 !کنم یخواهش م -

دراز کرد. جادوگر خپل، دهانش    اتیسمت وا  جلو رفت و دست کمک به  سپس
برا  در دستان ظر  یول  کج کرد؛ گانیا  یرا مثل کودکان  را    فی دست چاقش 

 .ستاد یگذاشت و به کمکش ا  گانیا

 گفت:  زد،ینفس منفس یکم  کهیدرحال

 .سازمشیم  کیر یبرا -



 افتاد و متفکرانه زمزمه کرد:  گانیا  یشانیپ ی رو یاخم

 ک؟یر -

  یهاگیاز د   ی کیسمت  ها بهمثل پنگوئن  که یسرش را تکان داد و درحال  اتیوا
 گفت:  رفت،یجوشان م

شکل خواست و   ر یمعجون تغ   هی.  میدار  یخوب  یرابطه  یل یکه خ  یدونیم  -
  کنمی. پر ققنوس رو امشب اضافه مکنمیاست دارم روش کار م  یماه  کیمنم  

 !شهیآماده م گهیو سه روز د 

 یچه مناسبت خاص  گر یکرد. سه روز د   یاطالعاتش را بررس  گانیا  گر؟یروز د   سه
 خواست؟یچه م  یمعجون را برا ک،یر بود؟

 ساخته شده؟  یک  ینگفت اون معجون برا  کیر  انا،یو اح -

و بخار سبز   دیجوشیمتوقف شد. معجون سبز رنگ، م  اتیرفت و کنار وا  جلو
 هم داشت. یرنگکم

 گفت:  تیاهمیب اتیوا

 !لیدو برادر سرش جنگ بود. دن ن یکه ب  یدختر هی -

کرد    یسع  کرد؟یم   یسرش چه غلط  پشت  کیشدند. ر  ز یت  گان یا  یهاگوش
 کند.  ینقش باز

 هست؟ یک  لیدن نیا -



م   کهیدرحال   اتیوا انگشت کوچکش  با  را  و    خاراند،یگوشش  نگاهش کرد 
 گفت:

.  ستین  یمهم  یهیتبادل خون کرده و نجاتش داده. قض  کیکه با ر  یدختر  هی  -
 .دیکه ازش بپرسم به کجا رس  دمیوقته ند  یلیخ کمیر

که به کجا    دانستیخوب م  ی لیاو خ  ات،یسرش را تکان داد. برعکس وا  گانیا
و دست    خورد یبه دردشان م  اد یز  یلیشکل، خ   ر یمعجون تغ  کیاست.    دهیرس
 راحت کرده بود.  گانیا یکه کار را برا  اتیبه وا زاد یمر

 گفت:   کنندهخیشب، توب یایرا باال گرفت و با لحن جادوگر اعظم دن سرش

 !شهیمعجون شما، مصادره م -

 *** 

 . گل را بهکرد یم  ی اش نشسته بود و گل ملکه را بررسدر سکوت خانه  جاآن
و   ژنیقرار داده بود تا اکس  یاشهیدر جام مخصوص ش  ت،ی محض قبول مامور
کار را    نیکه اگر ا  دانستیبود. م  ابیبس کم  خون،یل  نیخون مصرف کند. ا

 .شدیوارد م دیهلن از در تهد  کرد،یهم قبول نم

  یا یشب حذف کرده بودند، پس نگران  ی ها بود که از جامعهرناو را ق  هرحالبه
و دستمزدش را    ساختیملکه نم  یمجازات نداشت. چرا معجون را برا  یبرا
 گرفت؟ ینم

از    رون یب  ی زدن کسفعال شدند. حس پرسه  اشیتمام حواس جادوگر  ناگهان
. مثل ستدیبا  شیهاسم  ی و رو  رد یاش، باعث شد تا چشمانش را از گل بگخانه



  ی فاصله! پس برا  ن یآن هم از ا  ست،یک  قا  یحس کند که دق  توانستیقبل نم
و    شهیش  ، یاهیاش را با عجله دور گل چرخاند و در ثانانگشت اشاره   اط،یاحت

جز   کسچیکه ه  یکیشدند. قسمت تار  یاش مخفخانه  کی گل در قسمت تار
 وارد آن شود.  توانستیخودش نم

. تمام  ستیکه مهمانش ک  دیدر، باالخره فهم  یصدا  دنیمحض به گوش رس  به
در   شی حرکت کرد و با جادو  شیهاسم  یخاموش شد. رو  بارهکیهراسش به  
 را گشود.

 .کرد ینگاهش م  یدر درگاه بود و با خستگ ایلحظه بعد سوف چند

 ! تایکین یه -

 نشان داد.  یلبخند زد و خود را مشغول معجون تایکین

 . ایسوف  ر یعصر تو هم بخ -

از چهارچوب در به صدا در    زانیآو  یزهای اش شد و آوکامال وارد خانه  ایسوف
 آمدند. 

  ی غم  زا،یل  یادآوری.  گشتیبرم  زایبا ل  تا یکین  یبه دوست  تایک یو ن  ایسوف  ییآشنا
قدرت غلبه بر    کسچیکه ه  یشکل داد. چه سخت بود مرگ  تایکین  ینهیدر س

 آن را نداشت.

 . دیرا بوس ی زن بز یجلو آمد و گونه ایسوف

 ؟یخوب -



 را پوشاندند.  شیهااز شاخ یکی سرش را تکان داد و چند تار مو،  تایکین

 خوبم. -

اشاره    هایبه صندل  کهیظاهر کرد. درحال  یراحت  یتکان داد و دو صندل  یدست
 گفت:   زد،یم

 .نیبش -

انداخته بود، از گردن در آورد و نشست.    طرفهکیچرمش را که    فیک  ایسوف
 گذاشت.  شیرا کنار پا فیک

الک  تایکین معجون  غ  یهم  رو  بیرا  و   ا یسوف  یروروبه  یچوب   یصندل  یکرد 
 نشست.

 گفت:   یکرد و بعد به مهربان  یرا بررس ایچشمانش سوف با

 .یا ینظر نم خوب به -

  بایعادت داشت مرتب و ز شهیکه هم  یوسواس  یایسوف د،یآ یبه نظر نم واقعا  
 ساده و شکسته داده بود.  یرا به زن شیجا د،ینظر آ  به

دستش   تایکیبود تا اشک به چشمان سبز دخترک هجوم آورد. ن  یکاف  نیهم
 گذاشت.  ایدستان سرد سوف یرا بلند کرد و رو 

 شده دخترکم؟ یچ ـ

  ر یاش سرازپوست برنزه  ی محبت شکست و قطرات اشک رو  نیاز ا  ایسوف  بغض
 :دیو نال دیدزد  تایکیشدند. چشم از ن



 .میکنیامشب دفنش م -

براستیدخترک ک  یکه مفعول جمله  دانستیخوب م  تایکین قوت قلب   ی. 
 : دیتر از قبل پرسدستانش را فشرد و مهربان

 منم دعوتم؟  -

. سرش را تندتند تکان دیکش  رونیدستان او ب  ر یعجله دستانش را از ز  با  ایسوف
 . داد یم

 .یالبته... البته که دعوت -

را با عجله    شی. تمام کارهادیکش  رونیب  ی انامهدعوت  ف،یشد و از داخل ک   خم
را از بدنش بلند کند،   فیکه خواست ک  یاول  یکه دفعه  ی. به طورداد یانجام م

تا ک  ن یزم  یسر خورد و رو  فیک ا  فیافتاد. دخترک مجبور شد  از   نیرا  بار 
 ی انامهدعوت  دنیکش  رونیاش بلند کند. دستانش هنگام باز کردن آن و ببدنه 

 .دیلرزیآشکارا م تا،یکیبه نام ن

دراز شدهگرفتن دعوت یبه جا  تایکین را دور دست  دستانش   ا یسوف  ینامه، 
از طر  یحلقه کرد. جادو را  به سوف  قیآرامش  در    ایدستانشان  منتقل کرد و 
 :گفتیهمان حال مرتبا  م

 ... آروم باش! زمیآروم باش عز -

رنگ زرد چهره و لرزش    شد،یوارد م   ا یبه درون سوف  یشتریب  ی چه جادو  هر 
نفوذ کرد و قوت قلبش شد.    ایبه قلب سوف  تایکین  ی.جادوشدیدستانش کمتر م

 تحمل شده بود.  قابل بارهکیجا بود؛ اما به غم هنوز آن



 زمزمه کرد: یآرام به

 ممنون.  -

تبسم  تایکین دعوت  یتنها  و  داد  نشانش  جواب  تمام در  مثل  را گرفت.  نامه 
  رنگ ییبود که خط خوش و طال  یارهیت   نیاز کاغذ پوست  یاشراف   یهادعوتنامه
بود و روبان سدیدرخشیم  ش یها رونامهدعوت لول شده    اشمهیضم  یاهی. 
 بود.

 :دیپرس تنها

 ر؟ یچرا انقدر د  -

 گذاشت. آهش ملموس بود.  نیزم یرا بست و رو فشیک  ایسوف

اما متاسفانه اوضاع قصر به    ره؛یکه مراسم رو خودش بگ  خواستیم   کیلرد ن  -
 .ختهیهم ر

 را پشت گوش زد: شیوهام

 ؟ یخبر دار  -

 تکان داد. دییتا یسرش را به نشانه تایکین

شا  - عضو  دیالبته،  جامعه  یمن  م  یاز  اما  نباشم؛  هام  که کالغ  یدونیشب 
 جا هستند. همه

 کرد:   دییو تا دیخند ایسوف

 درسته. -



 :دی پرس یاهیاز ثان پس

 آشامه؟ هنوزم قلبت در گرو اون خون -

 بود گفت: رهیخ نیکه به زم  یتلخ و نگاه یبا خنده  ایسوف

زندگ  - تمام  ن  میمن  داشتم  دوست  رو  بدون عشقش    اد ی.  تایکیاون  نگرفتم 
 کنم.  یزندگ

م  تایکین درک  زندگ  کرد یخوب  قهرمان  به  عشق  او    یول  ات،یکه  چشم  به 
 زد و گفت: یجو، چشمکعوض کردن  یچه. برا یعنی امدنین

 کنم؟   فی معجون عشق واست رد   هی یخوایم -

 ا یبرد. سوف  ز ین  یخنده را از لبان زن بز یتر بود و حتبار تلخ  نیا  ایسوف  یخنده
 افتاد و با حسرت گفت: شیهابه جان ناخون

 کنه؟یم تمیاذ  شتر یاالن ب یچ  یدونیم -

 شده از چشمش را پاک کرد و با خنده گفت:  ر یسراز یهااشک عا  یسر

 .انیبند نم گهیکه د   نامیا -

داد زد و آن  شیموها  ان یم  یچنگ را  با لحن که حسرتش  راند.  را عقب  ها 
 با خجالت ادامه داد:  نیبه زم رهیخ  زد،یم

 بردم. اد ی بودم که مامان رو از  کیانقدر غرق ن -

 کند.  شتر یو ب شتر یکنار شستش را با ناخون ب  پوست



 بودم تا... .  کین یبه کارا یدگیرو، مشغول رس میزندگ ی زمانا نیمن بهتر -

اش چانه  ر یو ز  دیاش از چشم راستش چکهمراه با تمام کردن جمله  ی اشک  قطره
 گم شد.

 با مامان.  یگذرونتا وقت -

 بلند اعتراف کرد:  بار نیاول  یبست و برا چشم

چقدر نبودن من براش سخت    فهممیچقدر نبودش سخته، م  فهممیاالن که م  -
 بوده. 

 : دینگاه کرد و نال تایکیچشمان پر اشک، به ن با

 که فقط... فقط من رو داشت!  یکردم اونم وقت  غیمن خودم رو ازش در -

 ی شانه  یسر رو  دند،یلرزیکه م  ییهابغضش کامل شکست و با شانه  باالخره
  ادیز  ایکه سوف  دانستیش را دور او حلقه کرد. م دستان  تایکیگذاشت. ن  تایکین

  ی رو  ایسوف  یهیگر  نیمغرور است. ا  ی تر از آن، کمو مهم  جوشدینم  یبا کس
 که چقدر شکسته است.  داد ینشان م تا،یکین یهاشانه

برا   ییایمنوال گذشت. سوف  نیبه هم  یساعت   ی خودش را خال   بار نیاول  یکه 
.  داد یم   اشیدار و دل  دیکشیکه دست محبت بر سر او م  یی تایکیو ن  کرد یم

 آورد، حال دخترک بهتر شد. شیبرا تایکیکه ن  یآب وانیباالخره بعد از ل

  ش،یکرده در گلو  ر یگ  یکه آن غده  کرد یحس م  ایآب، سوف  دنیاز نوش  بعد
دارد. غم مادرش    یها، احساس بهتر کرده است و بعد از مدت  شیباالخره رها
 آن غم را حمل کنند.  توانستندیم فشینح یهاجا بود؛ اما حاال شانههنوز آن



متفاوت   ایجادوگران دن  ی با همه  ی دوخت. زن بز  تایکیرا به ن  زش یتشکرآم  نگاه
چرا که   کردند؛یهمه اشتباه م  یتنها ول  شهیتفاوت، هم  نی بود و به خاطر هم

  ک یبز،    یها و پاهابودند که با جود آن شاخ  دهیبا چشمان خود د   ایو سوف  زایل
 قلب مهربان دارد. 

نمانده   یاز اشک باق  یتا مطمئن شود که رد   دیبه صورتش دست کش  ایسوف
 گفت:  تایکیبه چشمان ن رهیاست. سپس خ

 ازت داشتم.  یدرخواست هی -

 . افتاد یکم راه مدورگه شده بود و دماغش هم کم هیبه خاطر گر شیصدا

 ند زد:لبخ تایکین

 . کنمیگوش م  -

 زد:  ایو دلش را به در دیکش  یق ینفس عم جادوگر 

 دارم. از یمهلکه نجات بدم و به کمکت ن نیرو از ا کین خوامیم -

 تعجب کند، گفت: نکهیبدون ا تایکین

 ؟یستیملکه و افرادش، تک نفره با هیعل  یخوایم -

 قاطعانه سرش را تکان داد.  ایسوف

کار رو   نیا ییتنها تونمینم فمیضع یسن کم و جادو نیکه من با ا  دونمیم -
 دارم. از یبه کمکت ن نیهم یبکنم؛ برا



افتاد و به طرف    ایکه شک به دل سوف  یهمان لحظه جواب نداد. جور  تایکین
 گفت:  ی آرام و محتاط یخم شد. با صدا تایکین

 کمک کنه.   تمیکه بتونه به موفق  یدونیم  ی! قطعا  روش هاد یز یلیتو سنت خ -

 :دیهم فشرد و نال ی را رو شیهادندان

 نتونه به مراسم خالقش برسه. کیکه ن  ترسمیم -

هم دستور   تایکیبود و ن  خبر یب  زهایچ  یلیاز خ  اینداد. سوف  یباز هم جواب  تایکین
 گرفته بود تا دهانش را بسته نگه دارد.   یمهم

ا  یرا بررس  او منتظر و    قا  ی. نگاهش عمسوختیزن م  نیکرد. دلش به حال 
بود.    یایعشقش حاضر به هر فداکار  یکامل که برا   یجنگجو  کیبود    دوار یام

ن به    تایکیدوباره  انداخت. سوف  اد یرا  از    شیپ  یقهیچند دق  نیهم  ایخودش 
 . دوباره مثل خودش!دیجنگیم کین  یگفته بود؛ اما باز هم برا   اشیمانیپش

را به همراه   نینفر  نی ا  شیکه برا  یشد. عشق  دهیکش  شیسمت پاها  به   نگاهش
 .دندیجنگیممنوعه م یعشق  یهر دو احمقانه برا تایک یو ن ایداشت. سوف

 پا زد.پشت  شیو به تمام قول و قرارها دیکش  یآه

خواند. دستانش را    یادهیچیورد پ  ا،یو در مقابل چشمان منتظر سوف  ستاد یا
اش  دور خانه یتا سقف باال برد. حفاظ قدرتمند بارهک یگرفت و به   نیکف زم

 را دور نگه دارد.  یاتا هر جنبنده  دیکش

 را آرام نگه داشت:  شیبرگشت و صدا اشیصندل ی با عجله رو  سپس



 ! ایدارم که بهت بگم سوف  زهایچ یلیمن خ -

 دراز کرد و گفت: ایسمت سوفرا به دستش

 ز ی همه چ ی وقت یکه هرگز حت  یخون ببند مان یبه پ دیقبل از گفتنش با ی ول -
 .یدونستیکه م  یاریبه زبون ن ی رو شد، حرف

 را گرفت: تایکیقاطعانه سرش را تکان داد و دست ن ،ی بدون معطل ایسوف

 .بندمیم -

 *** 

آن صدا مثل سوهان   ل،یدن  یباز شد. برا  یخراش دل  ژ یژقیق  یبا صدا  یفلز  در 
اش  بسته  یهاهم فشرد. دست  ی را محکم رو  شیهاروحش بود. پلک  دنیکش
 . کرد یصدا را کم م ییکار، گو  نیرا بپوشانند و ا شیهاگوش   توانستندینم

اندازه   یوقت به  نور  اما  باز کند؛  را  قطع شد، خواست چشمانش  صدا   یصدا 
  شانش، یپر  یچشمانش را بست و سرش را کج کرد. موها  عا  یآور بود. سرعذاب
 چشمانش شدند.  یرو یبانیسا

م  به  یمحکم  یهاقدم  یصدا دنآمدیسمتش  نفس کش  لی.  نوع  و    دنیاز 
سرش    یرو   یاهیرد است. سام  کیکه فرد    دانستیم   ش،یهاقدم  نیب  یفاصله

 گفت:  یزخمت یافتاد و صدا 

 بلند شو!  -



و دوباره    انددهیاز دم بر  بار کیرا    اشیصوت  یبود که انگار تارها  یجور  شیصدا
 . یاشتباه ییاند؛ اما هر تکه را در جاگذاشته  شیسرجا

 خودش گفت:  مثل

 .یصندل نیبسته شدم به ا ؟یکور  -

  شد؛ینم  دهید   ادیمرد را تماشا کرد. پشت مرد به نور بود و ز  شیموها  ان یم  از 
. مرد تا خرخره مسلحه  دیبند آ   یاباعث شد تا نفسش لحظه  دیاما همان د 

رو مشک  یبود.  ن  یلباس  ارتش   نیآست  میجذب  شلوار  از   یونیکلکس  اش،یو 
 و چوب بود. ر یتکلت، هفت  ،یها پرتابچاقوها، ستاره 

را زد. خم شد   لیو برقش، چشمان دن  دیکش  رونیا بر   یدارضامن  یچاقو  مرد 
را بچشد،   یوقت کند آزاد   لیدن  نکهیو قبل از ا  دیرا بر  درنگیسف  یهاو کابل
 بلند کرد.  شی پاها یچنگ زد و او را رو شیبه بازو

به زحمت   لیدن یخواب رفته ی. پاهاد یاو را به دنبال خود کش یحرف چیهیب
دنبال م  یگنده  یهاقدم  را  بهکردندیمرد  با قدرت .  نور  محض خارج شدن، 
 افتاد.  لیدن یهالهیبه جان ت یاد یز

ها آشامخون  ن یو نور! چرا ا  یک یکرد. لعنت بر تار  بانیسا  عا  ی آزادش را سر  دست
 کنند؟!  یعادت داشتند تا مرتب او را زندان

.  دیکشیال خود مبلند او را به دنب   یهاو با قدم  داد یامان نم  یا لحظه  مرد 
و    کردندیقصر خون عبور نم  یبدود. از قسمت اصل  با  یهم مجبور بود تقر  لیدن
 گرفته بودند.   شیخلوت را در پ یپلهراه ر یمس



  یی. راه اتاق آشناندیچشمانش به نور عادت کرد و توانست مثل قبل بب  رفتهرفته 
 .انداختیم  لیاتاق آشنا که لرزه به جان دن کیداشتند.  شیرا در پ

  کیاز    شتر یاما ب  ستد؛یکرد با  یچندبار سع  ل یبود که دن  اد ی قدر زمرد آن  قدرت
مجبور بود   ش،یاز کنده شدن بازو  یریجلوگ  یو باز برا  دیکشی طول نم  هیثان

 بدود.

را   رشینظیعضالت ب  توانستیم  لیو مرد در زد. دن  ستادندیدر اتاق ا  پشت
را رقم زده بودند. از ذهنش   یبودند و ساعد پهن  دهیچیکه چطور درهم پ  دیبنب

 لقب هالک گذشت. 

شده در   نیلذت ببرد، در باز شد و جادوگر نفر  اشیگوشیباز  نیاز ا  نکهیاز ا  قبل
 و مرد انداخت. لیبه دن یدرگاه بود. نگاه

 را کامال  گشود و به مرد گفت:  در 

 به بعدش رو خودم مراقبم. جانیاز ا -

و با همان    دیرا رها کند، او را با خود به داخل کش  لیدن  یبازو   نکهیبدون ا  مرد 
 دار گفت:خش یصدا

 داده که ولش نکنم.   دیملکه دستور اک -

زد و وارد شد. درد در    گان یا  ف یبه بدن نح  یاتنه  اش،الجثهمیعظ  یشانه  با
  یخم شود. چرا مزدورها  شیزانوها  یو تنها توانست رو  د یچیپ  گانیا  یشانه
 عقل در سر نداشتند؟  کلیما



هم    گانیمشکل از ا  نیاست، البته ا  گانی مرد، سه برابر ا  کلیکه ه  دید یم   لیدن
 حاضر شده بود. ف ی ظر مرد، کیعنوان  به یاد یبود که ز

. بدنش دیچیپ  لیبار در بدن دن  نیپرت کرد و درد ا  یصندل  ی را رو  لیدن  مزدور،
اندازه  ا  نی ا  یکاف  یبه  بود و مثل  دست هم  بههمه دست  نکهیروزها کوفته 

 بشکنند. لیدن یهاداده بودند تا استخوان

ا  قا  یدق  مرد  بازوستاد یکنارش  زق  لیدن  ی.  درد  م از  قطعا     یول  کرد؛یزق 
به جا بدخت برد ینم  ییاعتراضش کار  با  منتظر سرنوشت   ی. صاف نشست و 

 شومش شد.

ا  یکه نفسش کم  گانیا بود،  آمده  را صاف   شیگلو  یو مصلحت   ستاد یسرجا 
ساده، نفسش از درد بنده آمده   یتنه   کی از    دیافت داشت که بگو  شی کرد. برا
 است.

 ی کنار صندل  قا  یکه دق  شیهامعجون  ز یسمت م  و آن مرد، به  لیبه دن  ینگاه  با
 بود، رفت. لیدن

 آن را برداشت. افتنشیچرخاند و با   یمعجون یجوورا در جست نگاهش

 را سمت زن گرفت و گفت:  رنگیرا محلول آب شهیش

 .دهیدرد رو کاهش م نیا -

به نشانه  ی لبانش را محکم رو  لیدن »عمرا  بخورم«    یهم فشرد و سرش را 
 تکان داد. 

 دستور داد: حوصلهیبا همه خسته شده بود، بکه از سروکله زدن   گانیا



 بازش کن!  -

 تر فشرد و محکم سرش را تکان داد. لبانش را محکم لیدن

مزدور که انتظارش را    یشد؛ ول  ز یخمین  لیسمتش خم شده بود که دن  به  گانیا
 ی که به شانه   ینشاند. از شدت قدرت  شی را سرجا  لیداشت، با دست راستش دن

 سمت کج شد.  کیبه  لیبدن دن ،کرد یوارد م لیدن

اشاره کرد و    لیسمت دهان دن  وارد نشد. به  انهیجواز در صلح  بار نیا  گانیا
گرد    لیباز شد. چشمان دن  لی. به دنبال آن، دهان دندیکش  نییانگشتش را پا

 شدند. 

دهانش را ببند و    توانستیکه نه م  لی جلو رفت و سرش را گرفت. دن  گانیا
بلند شود، سع در    ینه  تا معجون  راست کند  و  اطراف کج  به  را  کرد سرش 

دهانش   یهم موفق شد و نصف معجون به جا  ینشود. کم  ختهیدهانش ر
 .ختیاش رگونه  یرو

با    گانیپوستش حس کرد. مثل استفاده از استون بود. ا  یرا رو   ی بیعج  یخنک
 حرص سرش داد زد:

 بود؟!  متشیقدر قچ   یدونیاحمق! م -

 به غول تشن گفت: رو

 سرشم نگهدار.  -

  ک یبود، با    بیعج  کلشیه  یکه برا  یرا ول کرد؛ اما با سرعت   لیدن  یشانه  مرد 
  نیا  گانیدستانش را. ا  گر یرا صاف نگه داشت و با دست د  لیدست صورت دن



  تیکرد و با رضا  یخال   لیمعجون را تماما  در دهان باز دن  یمشکل  چیهیبار ب
 عقب رفت.

خواند و    یورد  گانی. استاد یا  شیهم زن را ول کرد و دوباره سر جا  تشنغول
دهانش   توانستیکه نم  لیقفل شدند. دن  یبه صندل  لیدن  یناگهان دست و پا
 . آورد یدرم  ی نامفهوم یرا ببند، تنها صداها

ندادند. مجبور شد تنها در دلش به    یتی او اهم  یر به تقالهاو نه مزدو  گانیا  نه
 را ببرد.  شیها فحش دهد و صداآن

 ی هاهوا معلق کرد. کتاب نسبت به کتاب  یظاهر کرد و آن را رو   یکتاب  گانیا
مبزرگ  یمعمول جرئت  به  و  بود  قطورتر  و  باالتنه   توانیتر  از    یگفت که 

 گفت:   نیشد و در همان ح تر بود. مشغول ورق زدن جادوگر، بزرگ

 کوچولومون در چه حد قدرت داره!   زبانیکه م  مینیبذار بب -

اش گرفت  صورت سرخ و دهان بازش افتاد. خنده  ل، ینگاهش به دن  یالحظه
 را به حالت اول در آورد.  لیچشمان، لطف کرد و دهان دن یو با اشاره

 :دیکش  غیمحض راحت شدن از طلسمش، ج به لیدن

 ولم کن آشغال! -

 کتابش خم شده بود گفت:   یرو کهیاز تاسف تکان داد و درحال یسر  گانیا

 بهتر بود. اومد،یصدات در نم  یوقت -



بسته شده به   یرهای اما زنج  داد؛یرا تکان م   یبا تمام توان خود و صندل  لیدن
  ی گر یکار د   ،یصوت یها بودند و جز آلودگحرف نیتر از امحکم ش،یدست و پا

 .کردندینم

 !یبذار برم لعنت -

 . داد ینم شی به درد دست و پا یتیو اهم آورد یفشار م تر محکم

 د؟یخوایاز جون من م یآخه چ -

 کتاب گم شده بود، گفت:  یپشت بزرگ با  یکه تقر  گانیا

 .کنمیمن فقط دارم دستورات رو اجرا م -

 :دیکش  غیجادوگر تف کرد و ج یپا یبا حرص جلو  لیدن

 کثافت! -

 را درآورد:  شیدهانش را کج کرد و ادا  گانیا

 ممنون.  -

  یروخوان  یکتاب ورد   یاز رو  کهیدست راستش را بلند کرد و درحال  سپس
 نشانه رفت. لیسمت دنآن را به کرد،یم

 !مای ن ما،ید  ما،یادما، ر -

  ر ی ت  ک یرفت. مثل    ل یسمت دن  سبزرنگ از سر انگشتانش کنده شد و به   یجادو 
  ی پاها  یبرخورد کنند، رو  ی اکه به صخره  ییرهایمثل ت  قا  ی پرتاب شدند؛ اما دق

 شدند.  بیافتادند و بعد غ لیدن



و نگاه هراسانش را    دیکش  یبلند  نینفسش بند آمده بود، ه  یاکه لحظه  لیدن
 آورد؟ یسر او م ییجادوگر چه بال نیداد. ا گانیبه ا

 ها را خاراند. فرش برد و آن یموها  انیانگشت م گانیا

 که کار نکرد.   یکی نیخب، ا -

 کتاب خم شد و با خودش حرف زد:   یدوباره رو بعد

 انقدر کمه؟ هازبانیچرا اطالعات ما از م -

ببرد.   شیاز پ  ینتوانست کار  گان یگذشت و امنوال    نیساعت بعد به هم  کی
و   کردندیاثر نم  لیشکنجه، بر بدن دن  یکدام از وردها   چیبود که ه  نیمسئله ا

 را خارج کند؛ اما باز هم ناموفق بود.  لیکرد تا روح دن   یسه دفعه هم سع  گانیا

 یداشت برا  از ینشست. ن  نیزم  یرو  یزنان و با خستگ نفسآخر، نفس  دست
 قوا کند.  دیتجد ،یراند بعد

دن  نفس امان  بر  لیو  ا  دهیهم  به هلن    گانیبود.  بود.  فکرش مشغول  تمام 
 داد؟ یم  یصبر چه جوابکم

 ظاهر کرد و رو به مزدور گفت:  یدنیخودش پر نوش یبرا

 ؟ یخوریم -

اش را باال انداخت و چشم از صورت شانه گانیگفت. ا  یخشک یتنها نه مزدور 
  ل یبار به دن  نیمزه کرد و ارا مزه  اشیدنیاز نوش  یگرفت. کم  اشیل یپر زخم و ز

 گفت:



 ؟یدونستیافتاده، م یبد دردسر یاالن تو تهی! شوالیاوه راست -

در حال فرار.    ایبود و    یتمام مدت زندان  ای  چارهیب  لی! دندانستیکه نم  البته
 گفت:  یحالیبا ب

 ؟ یچه... دردسر -

 دهانش ظاهر کرد.  یآب جلو وانیل کیدلش به حال او سوخت و   گانیا

 بخور. -

را به    اتیکج کرد و اجازه داد تا ح  لیسمت لبان خشک دن را با جادو به  وانیل
 بدنش برگرداند.

خالصه بهت بگم که   دیبا  ،یاریشب سر در نم  یایاز دن  اد یکه تو ز   ییاز اونجا  -
قراره به آغوش    لیدل   نیگذاشته و به همپا    ر یچندتا قانون رو ز  ه ی  ته یشوال

 بره.  دیخورش

  لیدوباره به دن  یضرب باال داد و از طعم تلخش لذت برد. وقت  کیرا    یدنینوش
 کرد و گفت:   دیرا ناپد وانی. هر دو لدی د  یرا عالمت سوال  اشافهینگاه کرد، ق

 اصطالحه. هیاه! اون  -

 به بدنش داد.  یقوس و و کش ستاد یا

  یقیفرستاده بشه و باالخره مرگ حق رونیب  دیقراره موقع طلوع خورش یعنی -
 رو تجربه کنه. 



دن  یزیچ به پختیر  نییپا  ل یدر دل  ب  یوندی. حتما   ربط   نشانیکه  داشتند، 
 :دیشکل گرفت و با غم نال  اشنهیدر س یداشت. چرا که درد

 نه!  -

 . ندمایالتماس م کیآرام بود و به  شیصدا

 سمتش آمد و با خنده گفت:  سرخوشانه به گانیا

 !یش ینه؟ تنها م هیبد انیاوه، پا -

ناراحت   قا  یرا پشت گوشش زد. چشمان زن عم  لیدن  شانیپر  یشد و موها  خم
 بود.

را وسط قفسه  گانیا به  یاو، جا   ینهیس  یانگشتش    ی آرامقلبش گذاشت و 
 گفت:

 ... .کنهیکه شما رو به هم متصل م  ییدردناکه، نه؟ جادو -

 کرد:   اد ی انگشتش را ز فشار 

 االن بدجور در تقالست. -

 زد: شخندین ل،یدن یخاکستر یهالهیبه ت رهیخ

 .یرینه؟ انگار که خودت قراره بم ، یدار   یبیدرد عج -

 . ستاد یرا برداشت و ا انگشتش

 . گشتیسمت کتابش برم به دوباره



 . هیارزشمند یمهره کیبده؛ ن شنهادیکرد تا بهش پ  یم سعلکهم -

 باال انداخت.  تیاهمیاش را برا ورق زد و شانه کتاب

 .ومدیاما اون راه ن -

 : دیپرس ال،یخیب  گانیآب دهانش را قورت داد و به زحمت از ا لیدن

 فته؟یقراره ب یاون... اون اتفاق ک  -

 کتاب بلند کرد و جواب داد:   یسرش را از رو  گانیا

 !نیستیلرد کر یداریمراسم ب یفردا  -

را جان به لب کرد،    ل یکه دن  یفکر کردن به خودش گرفت و بعد از مکث ژست
 ادامه داد: 

 .ز ییروز پا  نیزمان با اولهم گه،یدو روز د   شهیم قا  یکه دق  -

 *** 

از حلقه،   جادوگر طرد شده  کی  یانتظار نداشت تا در مراسم خاکسپار  یکس
که او را    کرد یرا درک م  ایآسمان هم حجم غم سوف  نکهیباران ببارد؛ اما مثل ا

 یزمان  رند،یکرد. مجبور شده بودند مراسم را پس از غروب آفتاب بگ  یهمراه
 ها در راس بود.آشام که قدرت خون

به زود  نیتریاگوشه ل  یقبر قبرستان،  به  ا  شدیم   زایمتعلق  از  به بعد،    نیو 
 .آمدیقبر م نیا دنیبه د  دیبا  دنشید  یبرا ایسوف



.  کرد یتابوت را در قبر تماشا م  یگذاریبود و جا  ستادهیها ازدهمثل ماتم  ایسوف
بود و زحمت   دهیپوش  یاساده  اهیبود و چشمانش تر. لباس س  روحیصورتش ب

 بود.  دهیکش  تایکیرا هم ن شیموها

داشت    یتیکلمه تنها شده بود. چه اهم  ی واقع  یبه معن  ای شد! حاال سوف  تمام
به    تیاهم  یاذره  ایسوف  منتظرش بود؟  رون یآن ب  یی دورگه، جا  یکه هنوز پدر
 . داد یآن موجود نم

  نایداو  تا،یکیقبر، تنها چند دوست و آشنا حاضر بودند و بس. مکس، ن  دورتادور 
 . زایاز دوستان ل گر یو چندتن د 

قولش را   کیطور که نحاضر نبود؛ مراسم آن  یگریآشام و جادوگر د خون  چیه
 مادرش را بدرقه کرد. ییبه تنها ایداده بود، شکوهمند برگزار نشد؛ سوف

همه با گفتن چند   ،یبدون تاج   اهیسنگ قبر س  ی گذاریاز پرکردن قبر و جا  بعد
تمام مدت،    یگذاشتند؛ ول  شیچتر به دست تنها  ا،یبه سوف  بخش یتسل  یجمله

خاطر حضورشان   به  هیچتر نگه داشته بود و از بق  ایسر سوف  یبود که باال  تایکین
 . کرد یتشکر م

که سمت    ایدست آزادش را دور سوف  تایکیهمه مراسم را ترک کردند، ن  یوقت
بود و نگاهش از  سی خ یکم  ایسوف یبود، حلقه کرد. لباس نخ ستادهیچپش ا
 .ترسیهمه خ

 گفت:  یآرامبه  تایکین

 من. یخونه میبر ایب -



 تکان داد.  نیسرش را به طرف ایسوف

 م.به خونه  رمینه، ممنون. من، م  -

  ست، ین  اشیمحبتی خاطر بدر کنارش به   کیکرد که نبود ن  یادآوریخودش    به
کرد که   یادآوریاش  نداشته است. باز هم به دل شکسته  ی گری د   یبلکه چاره

 یدر کنار جادوگرها   یها قبربا وجود ساده برگزار شدن مراسم مادرش، به آن
  یسر ناسازگار   شاست؛ اما دل   کینفوذ ن  ونیرا هم مد  نی اند و همداده  گر ید 
 . زد یم

 گفت:  تایکیو رو به ن دیکش  سشیخ یهاگونه  یرا رو دستانش

 .یممنون که کنارم بود  -

 ییکه دخترک به تنها  دانستی. مدیاش را بوسزد و گونه  یلبخند مهربان   تایکین
را با مادرش تنها گذاشت.    ایدارد. چتر را به دستش سپرد و با نگاه آخر، سوف  از ین

آن    شیهابود. سم  دهیبلند و دامن پوش  یکرده بود که باران  یچقدر فکر خوب
زده  حشترا و   ی مردم عاد  خانه،به    دنیبودند و تا رس  یخوب مخف  ی لیخ  ر،یز
 .کرد ینم

ا  یگر ید   قیدقا  ایسوف دست  به  خستاد ی چتر  خانه  رهی.  مادرش،    دیجد  یبه 
ل با  م  یجلو  زایخاطراتش  رژه  م  رفتیچشمانش  غمش  به  .  افزود یو 

شان برگردد؛ آن خانه بدون مادرش، جهنم بود؛ اما در قصر  به خانه  خواستینم
 داشت.ن ییجا گان،یخون هم بعد از استعفا و اتمام حجت ا 



برا   سرش به آسمان  و  بلند کرد  با  اشیهمراه  یرا  باالخره که  زد.   دیلبخند 
 .شدیرو مروبه

سرش، باعث شد  اما دو نفر پشت  رد؛ی گ  شیتا راه خانه را در پ  دیچرخ  سپس
 تا از جا بپرد و البته وحشت کند.

  ستاده یا  کرد، یآن را حمل م   کل یکه ما  یچتر   ر یز  پوش،اهیو هلن، س  کل یما
 لبش داشت. یرو ییبایبودند. هلن لبخند ز 

 . ایبدون سوف کیغم خودت شر یمن رو تو -

شعله   ایجادوگر، حکم ناقوس مرگ را داشت. نفرت در دل سوف  یبرا  شیصدا
 کند.  یجادو  ایبزند  یاما جرئت نداشت که حرف د؛یکش

شده   بایز  شهیدار، چکمه و کاله مثل همدکمه  اهیکه در آن لباس بلند س  هلن
 بود، گفت:

 .میکن  تیت همراهاجازه بده ما تا خونه -

 چتر را در دستش فشار داد و به زحمت گفت: یدسته ایسوف

 .رمی خونه... نم -

از داخل کرم خورده است   بیس  کیکه هلن برعکس ظاهر خوبش،    دانستیم
و    دیکوبیراه رفته است. قلبش تند م  نیزم  یکه رو  ییدوپا  نیترو خطرناک

 موضوع آگاه بودند. نیها هم از اآشامخون

 گفت:  یظاهر یبا مهربان هلن



 ؟ یر یپس کجا م -

چه   اهشیبلوند هلن و کاله س  یموها  نکهیکرد ترس را به فکر ا  یسع  ایسوف
 عقب نگه دارد.  دارند،  یقشنگ یتضاد 

 به... قصر خون. -

 شد. تر قیهلن عم لبخند

 .میزنیجا حرف مچه بهتر. پس اون -

 *** 

 ز یآمپر از خون گرم شده برداشت و لبخند زد. لبخندش طعنه  وانی ل  کی  هلن
بود و نگاه بنفشش را هم به جادوگر کوچک دوخته بود. بدون قطع کردن  

 مزه کرد.سرخش برد و خون را مزه یها لب انیجام را م  ش،یهااتصال چشم

 یدوار یام نیکامال  معذب نشسته بود و نگاهش مرتبا  به در بود. هلن ا  ایسوف
ها را دوست داشت که با وجود بودن در دل خطر، باز هم به فکر فرار  انسان
تا اگر هلن    کندیفرار را چک م  یهاهم مرتبا  راه   ایداشت که سوف  نیقیبودند.  

 فرار داشته باشد.  ی برا یی سمتش حمله کرد، جا به

 خون، وجودش را پر کرد.  ذیلذ  یمزه کرد و گرممزه شتر یرا ب وانشیل

بزرگ    یاشهیش  ز یم  یبرد و رو  نییرا پا  یبلند بلور  هیجام پا  ،یآرام  قصد و به  از 
  شد یرا م  یعلم  یانهیب  کیچهل نفر بود و کامال     یبه اندازه   ز یم  یگذاشت. بزرگ

 پشت آن برگزار کرد.



نشسته بود و    ز یداده بود تا در اتاق کنفرانس صحبت کنند. هلن سر م  حیترج
جز به    کرد یرا نگاه م  ییتر در سمت راست و هر جاطرفآن یسه صندل  ایسوف
 هلن. 

  تر قیرا از جا پراند. لبخند هلن عم ایسوف ، یاشهیش  ز یبا م وان یبرخورد ل یصدا
ا چقدر  ا  نیشد؛  چقدر  داشت،  دوست  را  دوست    یرگذاریتاث  نیقدرتش  را 
 ها را از خودش دوست داشت. از همه، چقدر ترس انسان شتر یداشت و ب

جا جابه  ی کم  یصندل  ی صورتش را عقب زد و رو  ی مزاحم جلو  یناز تار موها  با
اش را باال  ت و کمرش را صاف کرد و چانههم انداخ  یبلندش را رو  یشد. پاها

دق زده  کیژست    قا  یگرفت.  الک  انگشت  بود.  روملکه    وانیل  ی لبه  ی اش 
 حرکت کرد. وار رهینشست و دا هیپابلند 

 . نمتیبیاطراف نم نیا اد ی االن ز م،یاومد جانیکه ا  ییروزها نیبرعکس اول -

 بود.   دهیها فکر خوابپشت هر کلمه، ساعت  یبود؛ ول   تفاوتیآرام و ب  شیصدا

 شیپاها  یرو  یگره شده  یهابار به دست   نی. اکرد یباز هم نگاهش نم  ایسوف
م  رهیخ فشرده  هم  در  محکم  که  پاهاشدندیبود  جا  شی.  با    نکهیا  ی به 

 توانست، یکنار هم چفت شده بودند و هلن م  فتند،یهم ب  ینفس رو بهاعتماد 
. همه و  ندیبب  نیرا به زم  اشاهیس  یکفش جلو بسته  کوتاه  یهافشار پاشنه

ا نامنظم قلب جادوگر گوش دهد، نشان از ترسش    تمیبه ر  نکهیهمه، بدون 
 لب هلن نشست. یگوشه  یداشتند. لبخند محو 

 لرز در آن مشهود بود، گفت:  یکه کم  ییبا صدا جادوگر 



 استعفا... استعفا دادم. -

خوب  هلن به  خودش  جر  یکه  بازبو  انیدر  جلد  در  و    اشیگرید،  رفت  فرو 
سوپرا را  رو  ز یخودش  انگشتش  داد.  و   وانیل  یلبه  ینشان  شد  متوقف 
 گرد کرد.   یچشمانش را کم

 کنن؟ یم  یرو خال کیاوه! چطوره که همه دارن پشت ن -

.  دیاز جا پر  ایو سوف  ستاد ینداد. هلن ا  یهم فشرد و جواب  ی لبانش را رو  ایسوف
هلن،    نیزبیمحسوس نبود؛ اما چشمان ت  یآشامخون  ر یغ  ی ها چشم  یالبته برا

کم خودش را   یلیو خ  دیلرز  اینظر داشت. بدن سوف  ر یرا ز  ا یهر حرکت سوف
 حل شود.  یدر صندل تواندیانگار که م د،یعقب کش

را دوست   یرعلنیغ  ی باز   نیاش رفت. اسمت طعمهو آرام به  ی با طناز  هلن
 . ترساندیکوچک را م  یایهم، سوف شیصدایب یهاقدم یحت نکهیداشت. ا

پا  ایسوف  یجلو  ز یم  یرو  طرفه،کی رو  ینشست.  پا   ز یم  یچپش  و   یبود 
 . کرد یم  یگرخوب جلوه  اشاه ی. دامن کوتاه سزانیراستش آو

را    اشاهیقرمز هلن و دامن س  یدوباره تضاد پاشنه بلندها  توانستیم  ایسوف
 ها توجه کند و ترس را عقب نگه دارد. آن ییبایبه ز شتر ی کرد ب  ی. سعندیبب

کرد. جادوگر باز هم    یاش را بررسسرش را کج کرد و موشکفانه طعمه  هلن
نشسته بود و    اشیشانیکنار پعرق  زد،یم  ی. قلبش به تندکرد ینگاهش نم

بلندش    یموها  نکهی. اکرد یگردن بلند او وسوسه م   یهلن را برا  ها،نیا  یهمه



را فرو کند و   شیهاشیحرکت، ن  کیرا چنگ بزند و سرش را عقب بکشد. با  
 آن را بچشد. ذیطعم لذ

آشام، خون  کی  یبرا  اد یسن ز  یایزد و بعد تمام آن هوس رفته بود. از مزا  پلک
 .رندیگیم  اد یاست که  یاد یز ار یبس یخودکنترل

 نییگذاشت. پا  ایفسو  یچانه  ر یدست چپش را بلند کرد و ز  یاشاره  انگشت
و    دندیحس کرد. چشمان سبزش چرخ  شیرفتن بزاق دهانش را از داخل گلو

. هلن خورد یها کامال  به چشم مهلن نشستند. ترس در بادام آن  یباالجبار رو
 !فیکند و چه ح  یبه جادوگرها نفوذ ذهن توانستینم

 گفت:   یاستفاده کرد و با لحن مهربان  اشیذات تیجذاب از 

 ؟یشونینقدر پرچرا ا -

جانش را   ش،یگلو  ر یناخن بلند ز  دیترسیبخورد، م   یجرئت نداشت تکان  ایسوف
 . نفسش را رها کرد و صادقانه گفت:رد یآب خوردن بگ یآسان به

 .ترسمیاز شما م  -

ا  هلن درحال  نیاز  آمد.  خوشش  صادقانه  عقب   کهیاعتراف  را  انگشتش 
  شیسر داد. سرش را به عقب برده بود و آبشار موها  یبلند  یقهقهه  د،یکشیم

نازقهقهه  یشده بودند. صدا  ر یسراز هم   ایسوف  یداشت که حت  یاش، چنان 
 مات آن شد.  یالحظه

آشام  خون نی. او با وجود جادوگر بودن، بد از اکرد یبا ترس نگاهش م ایسوف
آندیترسیم به.  هلن  اگر  م   قدر که  حمله  نصف    ایسوف  کرد،یسمتش  قطعا  



شده   کلیهمراه هلن و ما  یا. از لحظهبرد یم  اد یکه حفظ بود را از    ییوردها
هم تا  م  نیبود،  لعنت  را  خودش  مرتبا   درس  که  فرستاد یاالن،    ی هاچرا 

  ی جادوگر بود؛ اما حاال فرق چندان  کیرا خوب دنبال نکرده است!    اشیجادوگر
 مفلوک نداشت. یدهندهخون کی  ،یانسان عاد کیبا 

اش مانده خنده  یهیلبان سرخش ته ما  یقطع شد؛ اما رو  امده یهلن، ن  یخنده
 بود.

را پشت گوشش زد.    ایباز سوف  یتار موها  بار نیچپش را باز بلند کرد و ا  دست
 گفت:  یازنندهگول  یبا مهربان

 نترس. -

ا  ایسوف شکار    کیگونه  ترس به جانش نشست. چ  شتر یب  ی دستور، حت  نیبا 
شکارچ  توانستیم قلب  قوت  سلول  یراض  یبه  تمام    یخاکستر  یهاشود؟ 

اصال    خواهد؟یهلن از او چه م  جاست؟ن یمغزش در تکاپو بودند تا بداند چرا ا
  نشان یباز قبل    یکه برخورد   آمدینم  ادشی  ایسوف  شناخت؟یهلن چطور او را م
 شکل گرفته باشد.

با ناز از سوف  ستاد یا  شیپاها  یرو  هلن   ی دور شد. هر چه فاصله   ایو نرم و 
راحت  ایسوف  شد،یم  شتر یب  نشانیب هلن،  دیکشیم  یترنفس  اطراف  انگار   .

 . گرفتیتحت شعاع قرار م  ژنیاکس

 گفت:  ایبه سوف پشت

 .شهیتنها م  یل یخ مباشرشیحتما  ب کیشد! ن فیح -



خاطر   البته که او به  د؟یچشمانش را بست. چرا همان اول به فکرش نرس  ایسوف
 دانسته؛ یبفهمد که نم  یزیچ  ایاز سوف  خواهدیبود. حتما  ملکه م  جان یا  کین

 .شناسدینم اد یرا ز کیهم ن ایکه سوف  فیاما چه ح

  یباز  یکه قاط  ستد،یمادر، هشدار داده بود که عقب با  کی  یبا مهربان  تایکین
  ایاما دل نازک سوف  ند؛یها از پس هم برآ آشامشب نشود که بگذارد خون  یایدن

لردش    یو دلش بد برا  و دست  دیفهمیقلب زبان نفهمش نم  شد؛ینم  یراض
 رفته بود. 

  یی. به تنهابرد یروز در زندان به سر م  نیکه چند  یفکر کرد، به معشوق  کین  به
  ی فداکار  شهیم مثل همخودش. اگر باز ه  ییدچارش است و به تنها  کیکه ن

که در حضور    نشیزبی باالخره چشمان ت  د؟ ید یباالخره لردش او را م  کرد، یم
که    یکوچک  یایسوف  همباز    ای  دادند؟یرا نشانش م   ایسوف  شدند،یکور م  ایسوف
 ماند؟ ینجات داده بود، م  یروز

  د، یند  کشیبار است و اگر باز ن  نیآخر  ن یکرد که ا  یادآوریدل به خودش    در 
. به خودش، به قلبش و  دیخواهد کش  طرفهکی  یهایدست از فداکار  ایسوف

  ی او داد و با صدا  یتن به باز  ،یناگهان  میتصم  کیعقلش قول داد و بعد در  
 گفت:  یا کردهبغض

 . کنمیفکر نم طور نیمن... من ا -

و    کرد یم   ی نقش باز  ای. او هم مثل سوفستاد یهمان دور ا  ی ول  د؛یچرخ  هلن
 .دانستیم  یگر یکه هر کدام خود را برتر از د   نجاستیجالب ا



مثل اونه که به مالقات   یلرد   فیشورا عوض شه. ح  میتصم  دوارمیمن هم ام  -
 بره.  دیخورش

بکارد. او که با    ایلبان سوف  یرو   یشخندیبود که ن  ک یاش، نزد سوزانهدل  لحن
را   یتمسخر، قطره اشک شخندیآن ن یموفق شد تا به جا  خودش در جدل بود،

به دنبال آن، دوم پا   یو سوم   یاز چشمش روان کند.  انگار  ختندیر  نییهم   .
 سخت بود. یفقط اول

آن را   ایسوف  یافتاده  نییرنگ که سر پاقدر کملبخند زد؛ اما آن  یالحظه  هلن
کنار جادوگر ظاهر شد. کرد و    ی. سپس با استفاده از سرعتش، فاصله را طندینب

 گفت:  ی اسوزانهبا لحن دل

 . شناسمیها رو خوب ماشک نیا -

نگاه کرد.   ایسوف ملکه  به  اشکش  از  مملو  چشمان  با  و  باال گرفت  را  سرش 
و مادرش    کیبود به ن  یالزم نداشت. کاف  ییکردن، جادو  هیگر   یخوشبختانه برا

 .رندیفکر کند و بعد احساساتش کار را به دست بگ

اشک  چشمان پا یهلن هر قطره  م  افتاد یم  نییکه  دنبال  در    یزی. چکرد یرا 
. چشمانش باال آمدند و نگاه به  یمیقد  یخاطره  کی  کرد، یحس م  اشنهیس

 گفت:   یبیداد و با لحن عج لشیتحو یلبخند واقع کی بار  نیداد. ا ایسوف

آشام سردمزاج  خون  هیکه تو به    یقلب  یعالقه  نیکه انسان بودم، هم  یزمان  -
 رو داشتم.  یدار



حدس بزند که ملکه دروغ    توانستینم  ایبود که سوف  تفاوتیقدر بآن  لحنش
 از هردو.  یکم  ای د،یگویراست م د،یگویم

 سرش را تکان داد و ادامه داد:  یبیغم عج با

 ! نتهیس   یرو ومدن،یخاطر به چشمش ن به  یچه غم دونمیم -

که کامال  متفاوت از غم چند   یداد. با لحن قاطع  ایباز نگاهش را به سوف  سپس
 بود، گفت: ششیلحظه پ

 بدم.  رشیبرات تغ تونمیاون موقع نتونستم؛ اما حاال م دیشا -

بار،  شد. نگاه غم  یاش جار گونه  یاشک هم رو  یرهقط  نیپلک زد و آخر  ایسوف
 شانیهاصورت  یسمتش خم شد. فاصله  به ملکه بود. هلن به   دوارشیاما ام

 ادامه داد: یامانهیوجب بود. با لحن صم کی

 شورا، جون سالم به در ببره. میاز تصم  کیکنم که ن  یکار   تونمیمن م -

به   ایاما قلب سوف  دانست؟ یکه جز خودش م  حرفش دروغ محض باشد،  دیشا
شود. کور جز دو چشم    دوار یلوحانه به خودش اجازه داد تا امتپش افتاد و ساده

 خواست؟یچه م نایب

 بود. یحال، لحن مرددش سرجا باق نیا با

 چ... طور؟ -

 سوالش را با سوال جواب داد.  هلن

 شت؟ یه پتا برگرد  یلرد و معشقوت انجام بد یبرا  ییهر فداکار یحاضر ایآ  -



 گفت:  یمعطلیب ایسوف

 البته. -

 لبش را کج کرد وگفت:  زدند،یکه برق م  یو با چشمان ستاد یصاف ا هلن

 ؟ییهر فداکار -

 :دیپرس اطی قبل از جواب دادن، با احت بار نیا ایسوف

به  - چرا  ملکه  چرا...  ا  ی ایدن  یعنوان  به  بردارتون کمک  فرمان  نیشب، 
 د؟یکنینم

 و گفت: زد را شخندین هلن

 و... . کنهیمن رو قبول نم میکمک مستق  ک،یبگم که ن طور نیبذار ا -

 ادامه داد: تفاوت یرا باال انداخت و ب اششانه

 اومده. شیکه پ  یو اتفاقات یبه عمر طوالن گردهیبرم -

 گفت:  دیداد و با تاک ا یرا به سوف نگاهش

 . یکار رو بکن  نی ا یتونیاما تو م -

 نشست. ز یم یرو طرفهکیحرکت داد و دوباره  شیپاها به

 . یببر یشکل ن یو مطمئنا  قلبش رو ا  یاز مرگ نجاتش بد یتونیتو م -



چ  دانستیم  ایسوف تنها  هلن  سوف  ییزهایکه  را   خواهدیم   ایکه  بشنود 
 یتن به باز  شتر یشتروبیحال ب  نی. با اشناختی. ذات مکار ملکه را مدیگویم

 :دیمشتاقانه پرس  شان،یپر معشوق  کیاو داد و مثل 

 چطور؟ -

 گفت:  کرد،یکه به زور خودش را کنترل م  هلن

ببه قصر و همون  یبرگرد   دیبا  - قبال  مراسم  رو   نیستیلرد کر  ی داریطور که 
 .یبه کارت ادامه بد  ،یکردیم تیریمد

 را نوازش کرد.  ایسوف یدراز کرد و گونه دست

 .کنهیشک نم ک،ین نیمبه ا کسچیه -

 :دیمحصور شده پرس ایسوف

 کنم؟   کار یچ دیبا -

 . دیدستش را عقب کش هلن

اضافه    یزیچ  شه،یبرده م  شیداریلرد در روز ب  ی که برا  یبه معجون   خوامیم  -
 .یکن

 ؟ یچ -

 لبخند زد. هلن

 !سته یهد هی -



 :دیلوحانه پرسساده ایسوف

 ک؟یو بعد ن -

 محکم گفت:  هلن

 بره.  دیبه مالقات خورش ذارمینم -

 گفت:   یافکر دوباره چیبدون ه ایسوف

 قبوله.  -

 لبخند زد و دستش را جلو برد. هلن

 .یخون ببند مانیپ دیبا -

ا  قبل بگ  نکهیاز  را  هلن  آ   رد،یدست  پ  ایمکث کرد.    ، یخون  یهامانیتعداد 
با    یهرکدام، مساوبسته بود که نقض    مانیداشت؟ تا کنون دو پ  تیمحدود 

 . خواستیم  گر ید  یخون مانیپ کیجانش بود و حاال ملکه 

 *** 

از     با  کیکمتر  بود و هلن  مانده  تا طلوع  به کار  دیساعت    یدگیرس  یهنوز 
آشام و شش خون  رفتیم  کی سمت زندان نبلند به   یها. با عجله و قدمکرد یم
م   گر ید  دنبالش  براکردندیهم  ن  ر یگ  ی.  را   نشیمامور  نیبهتر  ک،یانداختن 

 ی استادان   لبتهحوصله و صبر و ا  یچموش، کم  یهابود؛ رام کردن اسب  دهیبرگز
ن  دی. شادیطلبیم پ  یاد یز  یدردسرها  ک،یرام کردن  ول  یدر  خب    یداشت؛ 



عمر  نیلذت ا ساخت،یخودش نم یدردسرها را هر چند قرن برا نیهلن اگر ا
 برد؟ یرا چطور م یطوالن

قصر   یطبقه  نیترنیی در پا  یآشامخون  یهاسلول متوقف شدند. سلول   یجلو
لرد قصر، مطمئن شود که   گونهنیشکنجه قرار داشتند تا ا  یها خون، کنار اتاق

  ی. جمعا  شش سلول انفراد سوزد ینم  دیخاطر خورش  به  مجرم تا قبل از قصاص،
و البته فوالد به   لصخا  یاز نقره  شیداخل هرکدام و درها  یوارهایبود که د 
ها در راس موجودات شب  آشامشده بود. باالخره خون  لیتشک   سانتیقطر س

را دور مچ لباسشان  اگر  و  داشتند  قرار  قدرت  نظر  قر   دند،یچی پیم  شانیهااز 
 .شدیم ی که تنها از نقره ساخته شده بودند، کار آسان  ییهاکردن در 

نسلول   نیا  تمام ابتکارات  از  را که همان  فی بودند و چه ح  کی ها هم  او  ها 
 روز در خود حبس کرده بودند.  نیچند

 آشام دستور داد: خون کیبه  ملکه

 بازش کن!  -

  یکه رو  ییهانقره را در چرخاند. محافظ  دیحرکت کرد و کل  عا  یسر  آشامخون
  کین  یکه برا   یابلند نقره  ی رهایکه زنج  شدیشان بود، باعث مدستان همه

 اند، خودشان را نسوزاند. آورده

در باز    یاهیو بعد از ثان  داد یدستان دستکش پوشش را فرز حرکت م  آشامخون
که قطر در    دید ی. هلن مستاد یشده بود. در نقره را به داخل هل داد و کنار ا

هم سخت    کر یپآشام غولخون  کی  یباز کردنش برا   یاست و حت  ادیچقدر ز
 است.



بق  زودتر  برا دا  هیاز  شد.  غ  یخل  فرد  خال  ،یآشام رخونی هر  نظر   یسلول  به 
چشمان    د؛یرسیم نخون  کیاما  توانست  م  کیآشام،  در  با    هاهیسا  انیرا 
  ی آشاماز آن، هر خون  ر یدهد. غ  صیحمله، تشخ   یبرهنه و آماده  یهاشین
مطمئن   دهد و هلن  صیرا تشخ  گر ید   ی هاآشامخون  توانستیم  ، یطور ذاتبه

 اش هنوز داخل قفسه است.بود که طعمه

ا  قبل خون  نکهیاز  د حمله کند، شش  هر   گر،یآشام  بستند.  هلن صف  پشت 
هشش زنج  یبزرگ  ی هاکلینفر  و  دستانش    یرهایداشتند  در  را  نقره  بلند 

 ت یکادر امن  یقبال  در قصر خون نبودند و از اعضا کدامشانچ ی. هچرخاندندیم
کرده    تیباش تر ملکه  ی شخصا  برا  کلیکه ما  ییها. همانبودند  کلیما  یژهیو

 بود.

 با آرامش گفت: هلن

 . کین ر یخصبحت به بگم، دیبا -

چند روز، خوب گوشت تنش را   نیو در ا  شناختیها را خوب مکه نقره   کین
  شانیهایخون، هنوز رد بعض  یخاطر عدم استفادهها سوزانده بودند و به با آن
 هاهیهمان سا  انیرا به داخل برگرداند و از م   شیهاشیبود. نبدنش مانده    یرو
 :دیغر

 ؟ یخوایم یچ -

 . یدار  یتموممهیگمون کنم، هنوز کار ن  -

 ادامه داد:  انهیجوجلو رفت و صلح یگریقدم د  هلن



 .میکن  تیهمراه نیستی کر  یبذار تا مقبره -

 جلو رفت.   یگرینداد و هلن با قدم د  یجواب کین

 برادرم منتظره.  -

 شد و بر تن هلن نشست.   یلرز ک، یپوزخند ن یصدا

 برادر! -

 ی آمد. نور  رونیب  ها هیسا  انیکرد و از م  یبود. حرکت  ز یآمشدت طعنه  به  لحنش
و هلن توانست نفرت محض    دیبه صورتش تاب  ی کم  شد،یکه از در باز وارد م 

در   یراهنیانداخت. پ  ه یهلن سا  یاو بخواند. قد بلندش رو  یآب  یهالهیرا از ت
  یی خودنما  شیخون رو  یهاپاره بود و لکهپاره  شیگشاد پا  نیتن نداشت و ج

 کرده بود.   ر یتغ یزندان کیبه  واورالنز ی. کامال  از لرد نکرد یم

را رام کند. آرامشش   کیبود تا ن  یفرصت  نیکرد، ا  نیرا تحس  گانیدر دل ا  هلن
 حفظ کرد و گفت:  شهیرا مثل هم

 بله، برادرم! -

اعتماد را پشت  دستانش با  به شبهسرش قفل کرده بود و    نیخشمگ  ر ینفس 
 بود. رهیخ شیجلو

جلو گذاشتند.   یآشام پشت هلن هم قدمجلوتر آمد و تمام شش خون  کین
بود که از پس    ادیها را متوقف کند. آنقدر سنش زهلن دستش را باال برد تا آن

 . داد یاز دست م یی پا دست و دی . البته شادیبرا کین



 . یبهش زده باش ی مدت، سر نیتمام ا یتو اد ینم ادمی -

 .ستاد یهلن ا یقدم  کیآمد و در  جلوتر 

 زد و گفت: پوزخند

 من!  یملکه  یترسینبود که از برادرت م   ادمی! دیاوه ببخش -

ول  خون آمد؛  جوش  به  ظاهرسازسال  یهلن  لبخند   یها  بود.  عادتش 
 گفت:  کیبه لب نشاند و جلو رفت. کنار گوش ن یاکنندهوسوسه

 .ترسهیاز برادر بداخالقش م ییهر خواهر کوچولو  -

بود که    نیا  ی نشوند، برا  گر ید   یهاآشامنبود که خون  نیا  ی آرامش برا  یصدا
 بگذارد. کیرا در عمق وجود ن رشیتاث

 کج کرد تا لبانش مماس گوش هلن شوند.   یهم سرش را کم کین

 داره.  یشتریبرات منفعت ب نیستیکه خواب بودن کر  دونمیم -

گرد شده، کامال  خودش را متعجب    یو با چشمان   دیسرش را عقب کش  هلن
 نشان داد. 

  ن یهاست که منتظر تا به اسال  زمیدلم؟ برادر عزمن انقدر سنگ  یفکر کرد  -
 رم؟ ی گیمن جلوش رو م یبرگردونده بشه. واقعا  فکر کرد هاشییبایو ز ایدن

 .ستادیلبخند زد و با دو قدم کنار ا سپس

 حرف بسه! -



سمت لرد رفتند. او  آشام بهاطرافش اشاره کرد و شش خون  یهاآشامخون  به
پوست   یها دوباره روخاطر خالقش، اجازه داد تا نقرهبه ،ی مقاومت چیبدون ه

. دور گردن، دستان،  سوزاندیهر تماس نقره بدنش را م   .ندیملتهبش فرود آ 
 کند.  رکتح یحت توانستی. عمال  نم دندینقره کش اشنهیپاها و س

را    شیدو طرف بازوها  پوست،اهیس  یک یکچل و    یکیها،  آشامتن از خون  دو
  ی دییمهر تا  شانیچیکر  یهافرم یونیبردند.    رونیگرفتند و او را پشت سر هلن ب

محافظ  کین  یبرا بداند که  تا  تشر  کلیما  یشخص  نیبود  که   یفاتیهستند. 
 خودش هرگز نداشت.

آن  شیبرا  حرکت اما  بود؛  بسخت  با  رفتنش    یتفاوتیها  راه  به  مجبور 
لرد، که لرد هم بود، باال نگه داشته بود و از    کی. سرش را به اقتدار  کردندیم

  رون یب  شیهاله که از لبنا  کیاز    غیاما در  د؛ییسایدندان م  یدرد، دندان رو
 . دیآ 

آشام بود. منتظر خون  کیبسته شده بود، در دستان    کیکه به ن  یریهر زنج  ته
رامش    شتر،یب  یو سوختگ  رهایزنج  دنیاز او سر زد، با کش  ییبودند تا اگر خطا

 کنند.

  یکه رو  یادر اکثر جاها سوخته بود و نقره  ک،ین  یدهیپرو رنگ   دیسف  پوست
 . داد یها بود، مجال خوب شدن نمزخم

  ی ااز هر جنبنده  اتیقصر خون و ح  یالب  ،ی بیلطف کرده بود و به طرز عج  هلن
م  یخال جلوتر  خودش  پاشنه  رفتیبود.  قصد،  از  رو  شی هاو    نیزم  یرا 
. خودش را مدآ یفرود م   کیچکش هم در سر ن  کی. با هر کوبش،  دیکوبیم



  ار   شیلعنت کرد. خودش را لعنت کرد که قلمرو  یدارشتنیها خوسال  یبرا
همه    نیدر صلح نگه داشته است. خودش را لعنت کرد که چرا حاال با ا  شهیهم

 هلن را بزند.  یقدرتش، نرفته بود تا گردن لعنت

 یردایاز فرزندش قول ب  ش، یداشت که صد سال پ  ینبود؛ اما ارباب  ر یهم د   حاال
 . کرد یرا فدا م یزیهر چ  ن،یستیکر  یبرا کیگرفته بود و ن

با   یسنگ  یمقبره  کیسر هلن متوقف شدند.    پشت  یو همگ  دندیمقبره رس  به
و باال رفته بود.   دهیی علف هرز رو  ش،ی وارهاید   یبود. رو  رنگ اهیس  یهاسنگ

که    دانستیم  کی و تنها ن  شدیمحافظت م  یسیبه سبک انگل  یدرگاه با در فلز 
 .کندیبه ظاهر ساده محافظت م ی مقبره نیجادو از ا

ب  تمام را کس  یداری لذت  ا  یاربابش  او  بود همراه  انجام    نیکه مجبور  را  کار 
بود و   ستادهیا  یدرگاه سنگ  انیآدام، م  اش،یمیقد  بی. رقبرد یم  نیدهد، از ب

ها را بر تنش نشسته بود، آن  ب یکه عج  یاشلوار نقرهبا لبخند ژکوند و کت
 حال است.خوش ک،یاسارت ن نیچگونه از ا بشیکه رق  د ید ی. م کرد ینگاه م

را از مقبره برداشت و جلو رفت. چاپلوسانه دست هلن را گرفت   اشهیتک  آدام
  نیرا از خشم نشان داد و محافظ  شیهاش ین  کیپشت آن نشاند. ن  یاو بوسه

 توجه یو ب  دیغر  یسگ زخم   کیمثل    ک ی . ننددیرا کش  رهای گوش به زنگ، زنج
 .دیرا به آدام نشان داد و خرناس کش ش یهاشیبه درد، ن

 را نگاه کرد.  کیشانه ن یو هلن از رو  ستاد یبه او ا  توجهیب آدام

خود آدام. در    یچقدر از آدام متنفر است، حت  کیکه ن  دانستینم  کسچ یه
منفتعش را در بارگاه    ی بود که وقت  ارزشیسگ چاپلوس ب  ک یاو    ک،یچشمان ن



که   فی چه ح  یهلن تکان داد؛ ول  یاز دست داد، دمش را در خانه  نیستیکر
 بودند.  نیستیکر  یمرده یتنها فرزندان زنده، البته از نظر فن ن، یستیاو و کر

 با خنده گفت:  آدام

 برادر! ،یکرد  ر یتغ ی لیخ  م،یدیکه هم رو د   یبارنیاز آخر -

 آدام زد و گفت:  یبه شانه ی. هلن دستدیغر شیگلو  انیمتنها از  کین

 .میتمومش کن ایبه طلوع نمونده. ب یزیچ -

که صددرجه   یگرفت و با لبخند و لحن  کیرا از ن  زشیانگچشمان نفرت  آدام
 کرده بود، گفت:  ر یتغ

 من.  یملکه دیهر طور شما بخوا -

 به اطراف چرخاند و گفت: یسرش را به دنبال کس  ،یقراریبا ب هلن

 کجاست؟  گانیپس ا -

 به مقبره اشاره زد. سرش،با سر به پشت آدام

 مقبره جادو گذاشته. ی اون تو. گفت رو  -

 کرد:   شیبه مقبره نگاه کرد و بلند صدا هلن

 !گان یا -



به آن دست    یکس  نکه یبدون پاسخ گذشت و بعد در مقبره بدون ا  یاهیثان  چند
و خاک نشسته   گرد   یلباسش کم  یآمد. رو  رونیجادوگر ب  گانیزند، باز شد و ا
 . داد یم شینما شتر یآن، گرد و خاک را ب اهیبود و رنگ س

 من.  یحاضره ملکه یچهمه -

دوستانش   یانمشت خائن که زم  کیشد.    یعصبان  شتر یب  یاو حت   دنیاز د   کین
 تمسخر زد.  ی از رو یشخندیافتاد و ن کینگاهش به ن گانیبودند! ا

 اوضاع به کام! -

 جلو رفت و گفت: هلن

 کن.  یدگیرس عیسر -

 گفت:   کین نیسرش را تکان داد و رو به محافظ  گانیا

 .دیولش کن -

رفته بودند؛    رهایبعد، زنج   یا حرکت داد و لحظه  ی بیعج  ی را با الگو  دستانش
بدنش گو  کین  یول نداشت.  مغزش   ییقدرت حرکت  از  و  بود  شده  خشک 

را حرکت دهد؛   ییکرد تا پا   یسع   نش،ی فوالد   ی. با ارادهکرد ینم  ی فرمان بردار
 . گرفتیم  جهیکمتر نت  کرد،یاما هر چه تالش م

 گفت:   شد،یکه در آن افتخار حس م  ییبا صدا گانیا

 !دهیورد توقف جد -



شروع به    خودش،  رتی در کمال ح  کی از دستانش را تکان داد و ن  ی کی  سپس
سمت    خودش نبودند و با سرعت به  ار یباز هم پاها در اخت  ی حرکت کرد؛ ول

 .رفتندیمقبره م

 گفت:   یسرش را تکان داد و راض هلن

 کارت خوبه!   -

 سرش را خم کرد و چاپلوسانه گفت: گانیا

 خدمت به شما، افتخار منه.  -

 تشر زد.  کرد،یرا نگاه م  کیبه آدام که با خنده ن هلن

 بجنب! -

به    نکهیو در آخر آدام داخل مقبره شدند. هلن قبل از ا  گانی به دنبالش ا  ک،ین
 گفت:  نیها برود، رو به محافظدنبال آن

 دارم.اعتماد ن  کیدر مقابل ن گانیا  یبه جادو  اد ی. زدیگوش به زنگ باش   -

  شانیجا کردند و هماهنگ سرهارا در دست جابه   شانیرهاینفر، زنجشش  هر 
 ملکه خم کردند. یرا برا

  ن ی. اختندیریرا داخل جام م  شانیهاآشام، خونکه داخل شد، دو خون  هلن
جام با   کی خفته ساخته شده بود؛    یها آشامکردن خون  دار یجام مخصوص ب

  شد؛یدست جا م  کیآن. در    ی در هر جا  شین  یی طال  یهاکدر و طرح  یشهیش
 بود. نیشدت سنگاما به



  کرد یبرد. هلن جرئت نم  نیستیسمت لبان کربود که جام پر شده را به   کین
 . کرد یبود و از دور نظاره م ستادهیجا در درگاه اجلو برود. همان

زندگ  دید یم بزرگ  ترس  برادرش،  تابوت    اش،یکه  آن  در  است.  خفته  آنجا 
عذاب هلن نبوده است. پوست    یهرگز ملکه  ییاست، گو  ده یآرام  رنگیاقهوه
به    یدیسف او  از  هلن  خشک  داشت،  اد یکه  به    دهیحال  کامال   و  بود 

نبود و هم   دهیچسب  شیهااستخوان مناسب  لباسش  پوست خشک    ن،یبود. 
  ادیکه هلن از برادرش به    یاچهارشانه  کلی. هداد یم  شینما  شتر یاش را بشده

دراز افتاده بود و به داده بود. درازبه  یجسد اسکلت   کیخود را به    یجا   داشت،
 بودند. اش نهیس یرو یضربدر  شیهادست  ان، یحیاز مس دیتقل

 دار یمرگ هلن ب  گر،یکرد خود را آرام کند. دو غروب د   یمشت کرد و سع  هلن
 هلن مسلحه بود.  بار نیا یول شد؛یم

. ستینگریو با محبت خالقش را م  ختی ریباز او م  یهالب  انیخون را م  کین
 . گذراندیرا کنار خالقش م  یتنها ساعت  کی اگر ن  یبود حت  کی دو نزد   نیوصال ا

  کین  خت،ی او ر  یها لب  انیخون از جام سر خورد و م  یقطره  نیآخر  یوقت
که خودش ساخته   یابه سلولش برگردد؛ به همان دخمه  دیکه با  دانستیم

 بود.

 *** 

بود و مرتب بر سر    ستادهیسکو ا  یآن باال، رو  فر یمعمول در نبودش، جن  طبق
 . دیکشیم  اد یفر گرانید 



که به دل خطر   شدیم  یهفت سال  یبود؛ ول  کیاهل مکز  پوست،اهیس  دختر 
 ا کرده بود.شب ره یایرا به خاطر دن انهیزده بود و خانه و آش

 دست به کمر زد و گفت:  زش،یت یآن صدا با

 که سوپ خون، گرم سرو شه!  خوامیگفتم م  ؟یکنیآنجال، چرا درست کار نم  -

را در آورد و    فر یجن  یادا  شیهامسن و غوز کرده بود، با لب  یکه مرد  آنجال
 شد. دیناپد یچیبعد در پ

و فروش    دیمسئول خر  ن،یرفت. اد   نی سمت اد   آمد و به  نییاز سکو پا  فر یجن
 خون بود.

 دن؟یخون رس یهامحموله -

 بود، سرش را تکان داد.  ی اکچل، با شکم برآمده  یکه مرد   نیاد 

 .یآره. هشتصد واحد خون از هر گروه خون -

 نبود؟  اد یحجم از خون، ز نی. ادندیباال پر ایسوف یابروها

زد.    یدل شلوغاز چهارچوب در برداشت. و به    هیحرکت داد. تک  شیپاها  به
  ی لی. دخترک خستاد یرا با صدا صاف کرد و منتظر ا  شیگلو  فر،یسر جن  پشت

 ا یطور که سوفزود برگشت و با چشمان گرد شده نگاهش کرد. سپس همان
 شد. لیتبد یخراش گوش   غیانتظارش را داشت، واکنشش از سکوت به ج

 ! ایسوف -



کارکنان از جمله    یهو باعث شد تا صورت هم  دیکش  یلیرا خ  ایاسم سوف  یای
حرکت در آغوش   کی با    ا،یسوف  یدر هم رود. سپس طبق انتظار بعد  ایخود سوف
 انجام داد. ایرا در گوش سوف غشیج یو ادامه دیجادوگر پر

 ؟ یکنیم  کار یچ جانیا -

او دور    یداشت از فشار بازوها  کهیاو زد و درحال  کیبه کمر بار  یدست  ایسوف
 به زور گفت: شد،یگردنش خفه م

 برگشتم سرکارم.  -

با چشمان گرد شده    فر ی. جندیهوا را بلع  اقیبا اشت  ایاو را رها کرد و سوف  فر یجن
 گفت:  زشیت یو صدا اقی. با اشتکرد ینگاهش م

؟  -  واقعا 

سوف  سپس آغوش  به  درحال  دیپر  ایدوباره  خوش  یغی ج  که یو    ی حالاز 
 . فشرد یمرتبا  او را به خود م د،یکشیم

 لب زد: ایسوف  یبرا فر،یاز پشت جن نیاد 

 خدا به دادت برسه. -

 فر یجن  نکهی. قبل از اد یجنب  ایسوف  بار نی را باز رها کرد و ا  ایبعد سوف   یکم  فر یجن
رو به   یآشکار  یحالدوباره او را به خود فشارد، راهش را کج کرد و با خوش

 کارکنان منتظر گفت:

 برگشتم.  من -



که محتاطانه آرام نگه داشته بود،   ییزد و با صدا  ایسوف  یبه شانه  یدست  نیاد 
 گفت:

 .ینجات  یفرشته -

 خوشبختانه متوجه نشده بود.  د،یرا د   فر یاش جنشانه یو از باال دیخند ایسوف

آمد گفتند؛ اما قبل  بودند که خوش  ینفرات بعد  ن،یو ال  یکا   ،یکر   من،ید   مت،
 غشیج  یدست به کمر زد و با صدا  فر ی وبششان به اوج برسد، جنخوش  نکهیاز ا

 گفت:

 .ستیوقت ن شتر ی. چند ساعت بنمیسرکاراتون بب دیبر -

سمت مبلمان    و به  دیجادوگر را کش  یبازو  عا  یبدون آنکه منتظر شود، سر  سپس
 برد. کارکنان هم با خنده، متفرق شدند.  ایسابق سوف ز یم یجلو

، سوف  قا  یکارکنان، دق  اتاق آن را اداره   ایپشت قصر خون قرار داشت و مطلقا 
در    ییوارهایاما به مرور د   ماند؛یبزرگ م  یسوله  کی. در ابتدا تنها به  کرد یم

ها در آن مشغول به کار شدند. بخش به آن آورده و آدم  لیوسا  آن ساخته،
نگهبانا  یجنوب خوراک  تا  بود  آشپزخانه  به  و  خون  روز،  نمتعلق  دهندگان 
 کارکنان را آماده کنند.  نیهمچن

سوگول  ی شمال  بخش به  خون  ی هایمربوط  خون،  که  قصر  بود  دهندگان 
 داشتند.  ز ین راینام یها همانیم ،یگاهگه

بخش بود؛ اما در مقابل،    نیتر. کوچکماندیمثل اتاق فرمان م  ،ی مرکز  بخش
م  گر ید   یهاکل بخش اداره  بسته کرد یرا  باز و  تا  از حقوق کارکنان گرفته   .



به مدت هشت سال، بر دوش    هانیا  ی در قصر خون و همه  یاشدن پنجره
 بود.  ایسوف

 دار، داد زد:روپوش یها از زن یکیتمام، سر  یادبیبا ب فر یجن

 .اریسودا ب -

 

نه نگفت.    فر یکرد؛ اما به جن  یغرغر   شد،یها رد ممالفه  یدست که با چرخ  زن
سوفهمان ن  ا یطور که  راست  جن  ک یدست  سوف  فر یبود،  راست  دست    ا ی هم 

کرده   یخون را هم او طراح  شنیکیکه اپل  یتیآ   ینابغه   کی .  شدیمحسوب م
 بود.

 برگشت و گفت: ایسمت سوفبه  اقیاشت با

 ؟یشد برگشت ی. چنمیخب، زود باش بگو بب -

 گفت:  د،یکاویاطراف را م  یآشکار ی تنگکه نگاهش با دل  ایسوف

 باشه.   یلرد، عال  یداریجشن ب  یبرا  ز یچهمه  خواستیدرخواست ملکه بود. م  -

که    دید یم  ایگذاشت. سوف  یاشهیش  ز ی م  یرا رو  شیکرد و پاها  یاناله   فر یجن
پوت چسبآدام  ش،یهانیبه کف  م   دهی س  خدا  و  چقدر   دانستیاست  که 

 چندشش شد.

که    خوانیو نگهباناشون م  رسنیها دارن مرتبا  مکارش خوب بوده! مهمون  -
 . می دار ییجاجابه یتابوت برا یاتاقا رو چک کنن. کل



 گفت:   زد،یبه سکو اشاره م کهیو درحال دیخند ایسوف

 . یرو دوست دار یبازسی که رئ  دونمی! ماد ی چقدرم تو بدت م -

 .دیاش را زد و خندرد اشاره فر یجن

 .میخوب شناخت -

متر   کیشان قرار داشت. حدودا   بود و در مرکز اتاق فرمانده  رهیبه شکل دا  سکو
زم از کف  سوف  نیباالتر  و  م  ایبود  سخنران  خواستیهرگاه  از    ی که  کند، 

 همه تسلط داشت.  یو آنجا بر رو رفتیباال م شیهاپله

  ست، ی نگریم  شیانقره  ی اشهیبه ساعت ش  که یمچش را باال برد و درحال  ایسوف
 گفت:

 . می لرد فاصله دار یداریساعت تا مراسم ب ازدهی   قایدق -

 :دیپرس ینگاه داد و با مهربان فر یجن به

 مونده انجام بدم؟ یساعت باق ازدهی نیا یهست که بتونم تو یکار  -

 گرفت.   یچانه زد و ژست متفکر  ر یدست ز فر یجن

ها رو چک  همراه  یو غذا  یایباهام ب  خورم،یصبحونه م  کمهیچطوره تا من    -
 ؟ یکن

 و گفت:  ستاد یبا عجله ا ایسوف

 چرا که نه. -



هنوز نشسته، سرش را باال گرفت و    فر ینمود، چرا که جن   بیعج  ی کم  اشعجله
 باال رفته گفت: یبا ابروها

 ؟ یکار عجله دار  یچقدر برا -

درحال  ایسوف و  فرستاد  لعنت  خود  حماقت  به  دل  ب  کهیدر   یالیخیژست 
 گفت:  گرفت،یم

 دار شه.خدشه ک،یشهرت ن  خوامینم -

  ی کم  ای. قدش از سوفستاد یمبل گذاشت و ا یهادسته  یدستانش را رو فر یجن
افشونش، نتواسته   ی و موها  یلباس پلنگ  یشدت الغرتر بود و حت   بلندتر و به
 را بپوشانند.  یناهماهنگ نیبودند تا ا

  ی آرام  یبا صدا  فر یعقب رفت. جن  یمتقابال  کم  ایخم شد و سوف  ایسمت سوف  به
 آرام بود، گفت: یادیز تش،یشخص یکه برا

 اد؟ یم یسر لردمون چ نم،یبب -

 تر ادامه داد: فرش را پشت گوش زد و آرام یموها

 خاطر اون دورگه، قراره اعدام شه. که به   دهیچ یپ عهیجا شاهمه -

 کش یبسته تا ن  یتا داد بزند که او، شخصا  با ملکه قرار  خواستیدلش م  ایسوف
پ از  امان  اما  بماند؛  امان  شانه  ی خون  مان یدر  پس  بود.  بسته  باال که  را  اش 

 عقب گذاشت. یت و قدمانداخ



باشه و جلوش رو   یقو  نیگیقدر که مهمون  نیستیکه لرد کر  میدعا کن  ایب  -
 .رهیبگ

را ادامه    اشیوقت نکند که کارآگاه باز  فر یخودش جلوتر راه افتاد تا جن  سپس
 دهد.

آوازه وجود    کیبودند. تنها    دهیرا نوددرصد زندگان قصر خون، ند  نیستیکر
پادشاه    یدیها و مدت مدآن  نیتریقو  ا، یآشام دنخون  نی رتریداشت که او پ
  است یکرده و س  ینینشعقب  واورالنز یبه ن  یطور ناگهان  به  نکهیبوده است. تا ا
 را رها کرده بود.

و   ستادیبپرسد که متوجه شد، عقب مانده. ا یسوال فر یخواست تا از جن ایسوف
 گفت:  شد، یم کشینزد  ارشیدست کهیدرحال

لرد کر  ییهادهندهخون  نم،یبب  - به  امشب  قراره  کنند،   نیستیکه   خدمت 
 حاضرن؟ 

 سرش را تکان داد.  فر یجن

 .میکه داشت  ینه تا از هر نژاد   ،یکرده بود   یز یرطور که قبال  برنامهآره، همون  -

 سرش را تکان داد و گفت:  ایسوف

 اول اونا رو چک کنم. میپس بر -

 *** 

 



که چقدر از   دانستیداد. خدا م  رون یدارش را بو نفس حرص  دیچیراهرو پ  در 
د   ییارویرو نمونه  گر ی با  جادوگران،  بود.  متنفر  اعظم  کامل    یجادوگران 

 شب بودند.   یایدن یهاآشغال

سبزرنگ،    یسمت در اتاقش فرستاد. جادو   مورد نظر را به   یو جادو  دیکش  یآه
در نشست.   یفلز  ی رهیدستگ  یاز سر انگشتانش خارج شد و رو   یدود   مثل
 شد و در باز شد. دهی کش  نییپا رهیدستگ

روزها   نی. ادیسرش کوبرا با حداکثر سرعت، داخل انداخت و در را پشت  خود 
نقش    شانیهافکر شوم که اگر نقشه  کی دامنش را گرفته بود.    یبیاسترس عج

 چه؟  شد،یبر آب م

متحده   االتیجادوگر ا  نیتریکرد که او قو  یادآور یداد و    یدار خودش دل  به
 شب است. یایجادوگران دن  یندهیاست، او نما

  ی پر شش  یستاره   ی را از در برداشت. با چند قدم بلند، در مرکز اتاق، رو  اشهیتک
رو ا  دهیکش   نیزم  یکه  روستاد یبود،  از   شیدوپا  ی.  هرکدام  و  نشست 
آرام ورد مورد نظرش را خواند. پر گذاشت. سپس آرام  کی  ی را رو   شیهادست
 کرد.   یدیسف یبا تالطو دنیپر دورش، شروع به درخششش یکم ستارهکم

کش  ستاد یا  بارهکی باال  را  دستانش  زردرنگدیو  حفاظ  با هم  ،ی.  زمان 
 فرو رفت. تیشد و اتاق در امن  دیباال کش  شیهادست

و    دیدرخشیرا رها کرد و با عجله از ستاره خارج شد. ستاره هنوز م  نفسش
 .کندیکه سپرش، خوب کار م  داد ینشان م نیا



 ،ی سر آن، در اتاقک کوچک  را با جادو تکان داد و پشت  اشیمصلحت   یکتابخانه
 . دیجوشیم  اتیشاهکار وا

  ی هاشهیش  گر ید   انیمعجون را از م  یتکه  نیو آخر  دیکش  رونیرا با جادو ب  گید 
 رنگیپر اضافه شود، رنگ معجون به ب یکه وقت  دانستیخودش برداشت. م 

 بد آن، مشام را خواهد زد.  یاما بو  کند؛یم ر یتغ

سر خورد و در   یرا کج کرد. پر به آسان  یا شهیش  یرا برداشت و لوله   پنبهچوب
قرمزرنگ بلند  پر  نشست.  دستش  پا  یکف  آتش  نییبود که  تالطم  با   ینیآن 

 . دیدرخشیم

را باز کرد و اجازه داد تا پر سر بخورد و در محلول جوشان سقوط   انگشتانش
برخواست و جادوگر را به سرفه   یظیغل   اهیکند. به محض برخوردشان، دود س

فرصت    یبود که حت  ظیدود غل  یکنان از محلول دور شد. به حدانداخت. سرفه
 دود را برهاند.بخواند و  یورد   کرد،ینم

و با هربار سرفه،    سوخت یم  دا  یکه کرده بود، شد  یاز تنفس  شیو گلو  نهیس
زبانش را تکان   ی. به سختشود یخارج م  اشنه یاز س  یرنگاهیکه دود س  دید یم

 خم شده بود، ورد خواند. شیپاها یطور که روداد و همان

چند لحظه  .  دیگرفت و وردش، دود را به خود کش  گیسمت د را به  دستش
 .سوختیجادوگر هنوز م ینهیگند بود؛ اما س  یاز آن بو یبعد، اتاق خال

ها شده بود. با شستش اشک   ر ی. از شدت سرفه، اشک از چشمانش سرازستاد یا
 برگشت. گیسمت د  را پاک کرد و به



بود، همان  یکم معجون مانده  ته ظرف  بتوان  در  برا  کیقدر که   ر یتغ  یبار 
ا بدون  استفاده کرد.  رو  یخال  ی شهیش  کیکند،    یحرکت  نکه یشکل    ز یم  ی از 

همان و  شفراخواند  آن    یرو  شهیطور که  درون  را  معجون  بود،  معلق  هوا 
  ب یبست و آن را داخل ج  یاپنبه. لوله تا نصفه پر شد. سر آن را با چوبختیر

 کتش سراند.

به   یقبل از آنکه کس  د،یرسیم   گرشید  یو به کارها  کرد یعجله م  دیبا  حال
 نبودش شک کند.

 *** 

بند است،  یوقت  ایسوف ناهارشان  به  بهانه  مطمئن شد که حواس همه   ی به 
 رفت. رونیبلند شد و ب فر یاز کنار جن ییشودست

معجون   یاقهیدق  تایکین شدن  آماده  از  خبر  و  بود  تماس گرفته  او  با  قبل 
از اتاق کارکنان، در کنار انبوه درختان، نفس    رونیملکه داده بود. ب  یدرخواست

 پورت کرد.از قصر خون تله رون یو به ب  دیکش  یقیعم

موفقتله  شه یهم  مثل تلوتلو   ز یآمتیپورتش  شدن،  منتقل  محض  به  و  نبود 
 ی باال آمدند و رو  یراحت  اش به معده  اتیم شد. محتوخ  یآگاه  یخورد و از رو

خود را عقب   شدند،یاز کنارش رد م  یکه چند آدم وقت   دیپخش شدند. د   نیزم
 .دیها را هم شناز آن یآه بعض یو صدا دندیکش

 طور خم شده، قورت داد. کرد و آب دهانش را همان  یاخم



  اشیلعنت  یردن معدهک  یزد و دوباره مجبور به خال  شیدر گلو  یتلخ  یمزه
 شد.

 . یفیهنوزم ضع -

سمتش دراز شد. هنور خم   به  یرا گفت و بعد دستمال  نیا  تایکین  یآشنا  یصدا
ن دنبال دستمال گشت.  به  و کورکورانه  باال گرفت  را  جلو    تایکیبود. دستش 

 رفت تا کمکش کند.

خم شده بود، دهانش را پاک    شیزانوها  یطور که رورا گرفت و همان  دستمال
 .کرد یها عادت نم پورت تله نیبدنش، هرگز به ا نکهیکرد. مثل ا

که    دیرا د   تایکیضعف داشت؛ اما بهتر شده بود. ن  ی. هنوز کمستاد یپا ا  یرو
رنگ    بار ن یرا بپوشاند. ا  شیبر تن کرده است تا پاها  یلباس بلند  شهیمثل هم

.  ی زن بز  یلباس خوب برا  کیر از بند بود؛  اش پبود و باال تنه  یا لباس سرمه
 .بود تابستان ست کرده  نیرا هم در ا  شیهاکاله و چکمه

 ؟یخوب -

 گفت:  یحالیسرش را تکان داد و با ب ایسوف

 دارم.   یدیاسترس شد -

ب  هیتک  یدرخت  به با  بازدم  تمیر  شیهابه نفس  یحالیداد و    ی هاداد. دم و 
 حالت تهوع، دست از جانش بردارد. نیو بلند، تا بلکه ا ی درپیپ



. دیکش  رونیب  یااش کرد و از داخل آن، جعبهشانه  ی رو  فی دست در ک  تایکین
 ا یسمت سوفاش انداخت و دستش را بهشانه  ی را دوباره رو  فیک  یبند بافتن
 دراز کرد. 

ه به قصر فرار کند. از صبح ک  خواستیادامه دهد. م   گر ید   خواستینم  ایسوف
هم  تا  بود،  فشار عصب  نیبرگشته  تحت  به  یدیشد  یاالن،  اگر  و  خاطر    بود 

 . دیکشی، بارها پا پس منبود  کشین

 گفت:   یآرام یدستش را تکان داد و با صدا تایکین

 !گهی د  رشیبگ -

دستان سردش    انیبه خود آمد و جعبه را م  ایسوف  ،یزن بز  یصدا  دیتاک  از 
 گفت:   کرد،یاطراف را نگاه م کهیدرحال تایکیگرفت. ن

 همه قراره بخوره. یکه جلو  یزیبر یمعجون یتو قا  یدق دیبا -

 گفت:  یدارخش یبا صدا  فشرد،یکه جعبه را در دستش م   ایسوف

 . ترسمیم -

 عقب رفت و گفت: یقدم تایکین

 .یبترس دینبا -

جادوگرها گم شده   یمحله  یدر شلوغ  بعد  یاو لحظه  گر یچند قدم د   سپس
زمان از روز، خطرناک   نیشدنشان کنار هم، در ا دهید  دانستیم  نکهیبود. با ا



 گر ید   یکم  توانستیمادرش، نم  یمیاست، باز هم دلش گرفت. دوست صم 
 ناالن بماند؟ یایکنار سوف

که کنارش    یایصندل  یاو گرفت و رو   یخال  یچشم از جا  ،یرمقیبا ب  ایسوف
 باال آورده بود، نشست.

.  آورد یباال م  گر یاش پر بود، چند دست د آشوب بود و احتماال  اگر معده  دلش
که با    دانستیچه؟ خدا م  رفتی. اگر لو مدیدارش کشبه صورت تب  یدست

 . رد یبم خواستینم ،ییوجود تنها

 ... .داخلش  یساده بود؛ ول یمربع  یجعبه کیرا در دستش چرخاند؛  جعبه

چقدر   رد،یشان بگفکر کرد که اگر نقشه  ن یو چشمانش را بست. به ا  د یکش  آه
حرف    کین  رد،یدم گوشش گفت که اگر نگ  یی خوب خواهد شد؛ اما بعد، صدا

 نه؟  ای کندیاو را باور م

لحظه    نیبپرد. باران را در هم  یدر آسمان، باعث شد از جا  یدیشد  رعدوبرق
 . حالت تهوعش فعال  رفته بود. ستادیا شیپاها یرو عا  ی کم داشت. سر

از خلوتش مطمئن شد، تمرکز کرد و دوباره به اتاق    یکرد. وقت  یرا بررس  اطراف
 پورت کرد.کارکنان تله

 *** 

م  دی وزیم   یمیمال  باد  زوزه  هوهوکشان  جمعدیکشیو  از    یریکث  تی. 
اضر شده بودند و هزاران جفت چشم،  قصر خون ح   یها در محوطه آشامخون



بود کهن  یا به مقبره  رهیخ  جان،یو ه  یبا کنجکاو قرار  بودند که    ن یترساده 
 .دیآ  رونیاز آن ب ن،یموجود زم

 بود.  یو انگار سکوت ضرور کرد یصحبت نم کسچینانوشته، ه یقانون طبق

برا   یصدا  توانستندیها م آشامخون  تنها   یاتفاقات داخل مقبره را بشنوند و 
 بود. دنیها، فقط انتظار قابل شنگوش  یه یبق

هردو    نکهیبودند. با ا  ستادهیدوباره دو طرف تابوت ا  ک،یمقبره، آدام و ن  داخل
راستشان، محکم در هم گره خورده و    یهابودند، دست  گر یکدی  رهی خ  ظیبا غ

 باز لرد خفته بود. همیبا دهان ن یمواز  شان،ی هامچ یمحل تالق 

شدن    ختهیو قبل از ر  آمدیم  رونیها، بمچ  ی رو  ی دگیاز محل بر  شانیهاخون
 .شدیم  ختهیآم گر یکدیبا   در دهان خالقشان،

خاکستر  با رنگ  خون،  قطره  لرد، کم  یهر  و کمرنگبدن  مرنگ تر  .  شدیتر 
خاکستر  اهیس  یهارگه محو   یو  داشتند،  بدنش  شدن  خشک  از  نشان  که 
همه  شدندیم م  نیحاضر  یو  مقبره،  ح   دندید یداخل  شر  اتیکه    انش یبه 

 . گردد یبرم

  ی خوب  دیکه باز هم د   ییبودند. دورتر، اما جا  ستادهیا  یبا نگران  کلیو ما  هلن
 ار یدور هلن حلقه شده و تمام قدرتش را در اخت  کلیداشته باشند. دستان ما

در    که قلب خاموشش،  کرد یهلن باز هم حس م   ی اش گذاشته بود؛ ولملکه
 .زندیحلقش م



بود و به درست اجرا شدن مراسم، نظارت    ستادهیا  گانیا  ن، یستیسر کر  یباال
 . گشود یچشم م  ن،یکهن مرد زم  گر،ی د  یهاه یکه تا ثان  دی د یداشت. او هم م

 : دندیصدا نال کیو آدام  کین ن،یستیکر  یهاچشم  یباز شدن ناگهان با

 پدر! -

د   یکی  یصدا و  بود  مچ  یگریناراحت  برداشت.  در  را  عشق    شانیهاشوق 
  یز یزانو افتادند. همان چشم گشودن ساده، چ  یبالفاصله از هم جدا شد و رو 

 از وصال.  ب یعج یآشام به حرکت در آورد؛ شوقدو خون ینهیرا در س

خشک  نیستیکر بدن  هنوز  تابوت،  حرکتدا  یداخل  قدرت  و  حس    یشت 
و دماغش    دیشنیم  شیهاگوش  د؛ید یم   یبه خوب  شیهااما چشم  کرد؛ینم
 .دییبویم

بهخون  لبان را  خستگدیسیل  یآرامآلودش  هنوز   یبیعج  ی.  و  بود  تنش  در 
 که بخوابد.   خواستیم

جادوگر  یباال د   یسرش،  م  دیرا  آشنا  بس  انمود یکه  تالق  گانی.   ی با 
 چشمانشان، لبخند زد و گفت: 

 . حضرتیاعل دیخوش برگشت -

  ر، یزسربه   یو چون فرزندان  ستادندیهماهنگ ا  ،ی آوررتیو آدام به طرز ح  کین
 گفت:  یبا شوق آشکار کینگاه مشتاق به پدر دادند. قبل از آدام، ن 

 .یخوش برگشت -



را برهم   شیهاشکل گرفت و پلک  یلبخند محو  ن،یستیکر  کیبار  یهالب  یرو
  عا  یبود، اشاره کرد و او هم سر  ستادهیکه دورتر، کنار درگاه ا  ا یبه سوف  کیزد. ن

کردن    رابیکه اربابش تشنه است و وقت س  دانستیآشام مرفت. خون  رونیب
 . دهیخفاش رس نیا

به   کلیقدر که با وجود فشار ما. آندیترس یها، هلن هنوز مآن یاز همه دورتر 
نظاره   یقدم  ش،یپهلو تنها  هنوز  و  نگذاشته  بزرگترجلو  بود.  ترس    نیگر 
 وار هلن هم به دنبالش.جنون  یهابازگشته بود و کابوس اش،یزندگ

پهلو  کلیما به  سع  شیدوباره  و  آورد  ملکه  یفشار  تا  دهد.  کرد  هل  را  اش 
 نکهینخواهد داشت؛ اما امان از ا یت خوشرفتار ملکه، عاقب نیکه ا  دانستیم

 ! دیرسیزورش نم

خون  ایسوف سه  و    یدهندهبا  بودند  جوان  هنوز  سه  هر  برگشت.  داوطلب 
 بودند.   افته یروز پرورش    ن یا  یبود. اختصاصا  برا   دهیها ننوشاز آن  یتاکنون کس

  ن یها را گرفت. ادهنده از خون  یکیبا احترام از خالقش دور شد و دست    کین
بر تن   دی. لباس سفیعطر  ای  شیاز هرگونه آرا  ی تر بود و عاراز همه جوان  یکی

 بافته بودند. ییبایرا به ز شیداشت و موها

احساس غرور    کهیدرخشان، درحال   یجوان، پلک زد و با لبخند   یدهندهخون
ن  کردند،یها حس مآشامو تشعشات آن را تمام خون  کرد یم راه   کیدنبال 

 افتاد.

 برگ گل گفت:  یبه نرم کیتابوت لردش، متوقف شدند. ن یرفتند و باال جلو



 تو.  یبرا -

ترس    یدهنده گذاشت و حس کرد که کم از دستانش را پشت گردن خون  یکی
 زمزمه کرد: او را خم کند، دم گوشش  نکهیبرش داشته است. قبل از ا

 . یکنیحس نم یاصال  درد -

تازگ  ییهاآشام! گاز خونگفتیم   دروغ به  ب  دار یب  یکه  بودند،   نیشتریشده 
دهنده را بخشد و خون امینبود تا زخم را الت یبزاق چیدرد را داشت. چرا که ه

 مدهوش کند. 

 خالقش قرار داد.  دیحرکت او را خم کرد و گردنش را در معرض د  کی با

او را   کینشان از اتمام کار داشت. ن  د،ی که دخترک کش  یغ یبعد، ج  یالحظه
همان و  نکرد  ارها  مهربانستاد یجا  با  م  یموها  ی.  نوازش  را  و    کرد یاو 

اما امان که    د؛یلرزیکه آرام باشد. دخترک آشکارا از درد و ترس م  خواستیم
 شده بود. ر ید  یلیخ

حرکت کرد و خودش به گردن دخترک   ن یستیکر  یدست خشک شده  باالخره
رگه هنوز  زد.  د   یرو  یخاکستر  یهاچنگ  ن  شد؛یم  دهیعضالتش   کیاما 

 ها گم خواهند شد.سوم، تمام آن یدهندهبه خون دنیکه با رس   دانستیم

قدم   دخترک و  را رها کرد  تا   یبور  اجازه دهد  نداشت که  رفت. قصد  عقب 
 عقب بماند.  یمدت توانستیم  ر،تیاربابش او را بکشد؛ اما با آن چند ل



بزرگ    یخود در کنار شاد   یو ساعتش را چک کرد. او هم به نوبه   دیکش  ینفس
  ی در لحظه  ز یهمه چ  نکه یاز ا  بیعج  ینگران   ک یبازگشت خالقش، نگران بود.  

 انجام دهد. توانستیجز صبر و اعتماد نم یکار  یآخر خراب شود؛ ول 

  نیخاطر ا  ها را بهآشامخون  یهیبق  دی سرش برد. نبا  دارش را پشتساعت  مچ
 . کرد یچک کردن مداوم، حساس م

را    یگر ید   یبازو  عا  یحس کرد که دست و پا زدن دخترک کم شده، سر  یوقت
بود و از ترس شش    پوستاهیس  یکی  نی. ادیچنگ زد و به دنبال خودش کش

 ود. ب ستادهیا شیسرجا کر یپنگهبان غول

 گفت:   یآرامبه

 ارباب.  هیکاف  -

 د،یچربیکه فعال  زورش به اربابش م  کیبس نکرد. ن  نیستیکرانتظارش،  طبق
حرکت دخترک بور را از چنگ اربابش نجات داد. تمام دهان لردش از    کیبا  

 . کرد ینگاهش م نیبرهنه و چشمان خشمگ یهاشیبود و با ن سیخون خ

شود. با سر   هوشیدستش ب   یاجازه داد تا دخترک بور، رو  ،یحرف  چیه  بدون
دختر س و سوف   پوستاهیبه  زد  خون  ایاشاره  و    یدهندهبود که حرکت کرد 

 را گرفت. هوشیب

  کیچسبانده بود و با التماس ن  نیرا محکم به زم  شیدوم، پاها  یدهندهخون
  ی برا   یو وقت  کرد یروش را قطعا  تصور نم  نیا  کدامشانچی. هکرد یرا نگاه م



را در سر داشتند؛    دیلرد سوار بر اسب سف   یمراسم انتخاب شده بودند، فانتز  نیا
 بود! ردهخراب ک شانی را برا یآن فانتز کی که ن  فیچه ح یول

را حرکت داد و    پوستاهیبلند کردن پر کاه، دختر س  یآسانکرد و به  یپوف  کین
 دهان لردش خم کرد.  یرو

 غیج  پوستاه یدختر س  کهیو درحال  دیکش   یخرناس  ،یخرسند  یاز رو  نیستیکر
 . دیگردنش را در  د،یکشیم

اش  سمت ملکه  چند قدم عقب گذاشت و به  د،ید   ر یهمه را درگ  گانیا  یوقت
بود و عمال  خشک    رهیخ  نیستیکر  یهیگرد شده به تغذ  یهارفت. هلن با چشم 

 شده بود. 

شق قدر کلهجادوگر آن  ینگاه کرد؛ ول  گانیسر هلن با اخم به ا  از پشت  کلیما
اهم ت  یتیبود که  جلو  ر یبه  ندهد.  آرام  ینگاهش  به  و  شد  متوقف   یهلن 

 کرد:   شیصدا

 من!  یملکه -

طور  امدین  یجواب هلن  نشده   یو  متوجه  اصال  انگار  نداد که  نشان  واکنش 
ا حرکت   دیکش  ی نفس   گانیاست.  در  ع  یو  در  و  شجاعانه  حماقت،    ن یکامال  

 سمتش وارد کرد. به یانرژ  یا دستش را دست هلن گذاشت و جرقه

عقب رفت و تعادلش را از دست داد. کامال    ی. قدمدیاثر کرد و هلن لرز  جرقه
 نگاه کرد.  ییایبه جادوگر آس یج یحل شد و با نگاه گ کلیدر آغوش ما

 گفت:  یآرام لبخند زد و به گانیا



 . دیآمد بگوقتشه که خوش  یبه زود  -

را گرفت و با    داد ینشان م  گانیرا به ا  شیهارا که دندان  کلیما  یجلو  هلن
 گفت:  یشانیپر یصدا

 خب. یلیخ -

 برگشت. شی کوتاه، عقب رفت و سرجا  یمیسر تکان داد و با تعظ گانیا

 کین  یشده سوم را هم ساخته بود، دست دراز    یدهندهکه کار خون  نیستیکر
 . دادندینشان از قدرتش م را گرفت و نشست. عضالت سرشانه و پشتش،

و    کرد ی گرد شده نگاه م  یهادر دست داشت، با چشم  یشلوارکه کت   ایسوف
از نظرش قدرتمند بودند، مرد    کیو ن  کل ی . اگر هلن، مادی بلعیرا م  ر یهر تصو
ا  ینشسته وجود  با  تابوت،  خواب   نکهیداخل  مهنوز  نظر  به  از   د،یرسیآلود 

  ی هادر آن چشم  راینگاه گ  کیمحض ساخته شده بود.    ی رگذاریقدرت و تاث
  ی . آن قدر صحنهکرد یرا وادار به زانو زدن م  ایآلود وجود داشت که سوفخواب

 .رد یقدرت نداشت چشم بگ یبود که حت یزیبرانگ ر یتاث

 گفت:  یسرورش را نوازش کرد و با مهربان  یهاشانه یمبه آرا کین

 بود؟ یکاف  -

 گنگ گفت:   کرد،ینگاه م کیتنگ ن یشلوار زغالکه به کت  نیستیکر

 لباس بپوشم. یشکل نیا دینگو منم با -

 و زمزمه کرد:  د یخند ینرم به  کین



 .ستین ی افعال عجله -

  ی کی از حسادت،    یک ی.  ایدورتر، سه نفر از حسادت مردند؛ آدام، هلن و سوف  آن
 بود.  دهینرم و عشق را تاکنون ند  یخنده  نیا  کدامچیاز ترس. ه  یکی از عشق و  

 گفت:   کرد،یم یشاهش را بررس ستمیمدل قرن ب یکه موها  کین

 سرورم.  یکه برگشت  یشب، نشون بد  یایوقتشه به تمام دن  -

 .یشتخوش برگ -

خلوت را برهم زد. هلن سرش را با غرور باال    نیبود که ا  ی سوم   میمال  یصدا
سع و  بود  دارد. کر  کرد یم  یگرفته  نگه  عقب  را  ترس  چشمان    ن،یستیتا 
 یگوشه   یهلن بودند، چرخاند و با پوزخند  یهاله یبه ت  ه یبنفشش را که شب

 لب، گفت:

 خواهر!  -

لبان سرخش حفظ    یدر صورتش نشان نداد و لبخند را رو  یزیچچ یه  هلن
 زد:  هیکرد و کنا  یاو را بررس  یسرتاپا طور نشسته،همان نیستیکرد. کر

 نبودم خوب بهت ساخته!  -

 گفت:  ک یبه ن کنندهخ یو توب دیهلن جواب دهد، چرخ نکهیاز ا قبل

 کنه؟ یم کار یچ جانیاون ا -

مقبره هم بشنود.    رون یب  یعاد  یهاانسان  یقدر بلند بود که حتآن  شیصدا
 قصر خون شد. انداز نینفرت خالص که طن کی



 *** 

اصل  در  ز  یتاالر  به  موردعالقه  ییبایکه  قرمز  رنگ  و  بود  شده    ی دکور 
اصل  ها،آشامخون را تشک  یتم    یپادشاه  ر یسر  یرو  نیستی. کرداد یم   لیآن 

تر، گوش  گرسنه  یدر جمع و نگاه   یاز هر کس  تر ده یپررنگ   ی نشسته و با صورت
 چاپلوسان داده بود.  یهاکیبه تبر

متعلق به   یشلوار بر تن نکرده بود و با شنل و لباسکت  اصرار کرد،  کین  هرچه
 بود. دهیپر رونیها بکنت دراکوال که از قصه  کیحاضر شده بود.  ستم،یقرن ب

م   زدندیم  مردم خوش  دندیرقصیو  با  م  یحالو  جوانگرفتندیجشن  ترها  . 
مشغول اعالم    رترها،یابهت لرد خفته بودند و پ  ر یتحت تاث  دن،یاز رقص  شتر یب

 دادن.  هیوجود کردن و هد

هر چند که افتخار   گر،ی بود و آدام طرف د   ستادهیبا افتخار کنار سرورش ا  کین
 در چشمانش کمتر بود.

شدند و    یچه به دروغ و چه راست، در مقابلش خم م  گر یمناطق د   ی لردها
 !یدار چه دروغ شاخ  ک،یاو تنگ شده است و از نظر ن  یکه دلشان برا  گفتندیم

مرتبه  یاعضا هم    یجامعه  یبلندتر  ادب  ی کییکیشب  و    کردندیم  یعرض 
بعض  ها یبعض  رفتند،یم و  از   یم یچنان صم  هایچنان خشک    کیکه هردو 

 بودند.  طرف بام، افتاده

 کردند؛ ینم  شیرها  ی الحظه  دند،ییپایرا م  کیآشام محافظ که نخون  شش
 نداشت. یهم قصد کار کین یول



  یشب بود. کس  یا یدن  یملکه  به کامش زهر شده بود،  یهمان یکه م  یکس  تنها
تنها لطف کرده بود و او   نیستی. کرگرفتینم  لیدر حضور برادرش، او را تحو

  یا یدن  ی میموجودات قد  ی نشانده بود و همه  ی گرید   ر یاز خود در سر  تر نییرا پا
 ؟ یچ ای ماندی. ملکه مدیآ یشب، کنجکاو بودند تا بدانند که چه بر سر ملکه م

را پر    گانیا  یی دستور داده بود، جام جادو  ایبه سوف  کیکه ن  یدر زمان  درست
مع و  خون گرم کرد  ناز  دوم  آن  تایکیجون  اضافه کرد.  هم  سررا  که   عیقدر 

 . دیند کسچیمطمئنا  ه

چه؟ استرس   رفتیم   شیبد پ  ز یچ. اگر همه ساندیخشکش را با استرس خ  لبان
را به حلق حس    اشیخال   یمعده  دیهجوم اس  ی افشار آورد که لحظه  یبه قدر
 .امدین رونیب یزیجز عق، چ  یکرد؛ ول

  ی لرزان و دستان  یرا بکند. پس با لبخند  کار نیا  توانستیخودش نم  مطمئنا  
بودند،  خیکه   حکاک  ییجام طال  یمحتو  ییطال  ینیس  بسته  در    یو  را  شده 

 گر او، گفت: گذاشت و در جواب نگاه پرسش  نیدستان مارت

 نخوردم.  یزیاز صبح چ -

 ا یارج شد، سوفدست دور شد. از درگاه که خ  به  ین یسر تکان داد و س  آشامخون
فرو بپاشد و اشک به چشمانش    ز،یم  یرو  یبه خودش اجازه داد تا پشت صندل

 د؟یفهمیم کیمن! اگر ن یخدا  کرد؟یهجوم آورد. او داشت چه م

که به جان    یسکیچنگ زد و خودش را لعنت کرد. ر   شیموها   ان یم  ی دودست
که هر طرفش، مهم نبود کدام طرف،    ماندیدو لبه م  ییبود، به چاقو  دهیخر
 .دیبریم



سمت حلقش حس کرد. با    را به   یزیاش آشوب شد و هجوم چ معده  دوباره
هر    یچنگ زد؛ ول  ز یم  ر ینشست و به سطل آشغال ز  نیزم  یرو   ،یادیسرعت ز

 آمدن نبود. رونیب یبرا یز یچ چه عق زد،

 کرد؟ یشدند. داشت چه م یجار شی هاعق آخر، اشک با

رو   سطل و  زد  عقب  را  ب  نی زم  یآشغال  آن  همه  شد.  مشغول   ای  رون یولو 
ا  نیا  ایبودند    یگذرانخوش از  غافل  تدارک.  مشغول  زود  نکهیداخل    ی به 
 .شدیخراب م ز یچهمه

و    کیمچاله شده بود، پاک کرد. ن  یطور که پشت صندلرا همان  شیهااشک
 آورد.  اد ینگاه مشتاقش را به 

رو  آن نوازش  و  لبخند  نیستیکر   یهاشانه  یلمس  صحبت    ی و  هنگام  که 
جادوگر احمق    نیا  ک ین  شد،یم   یقربان  ا، یخاطر سوف  به  نی ستیداشت. اگر کر

 د؟ یبخشیرا م

 تکان داد. قطعا  نه!  یحالیسرش را با ب ایسوف

رفته بود،    رونیاز آن ب  نیکه مارت  یبه در  رهی. خستاد یا  ،یآن  میتصم  کی  در 
 زد.  ایو دل به در  دیکش  یقیعمنفس 

  ،یاز آن معجون لعنت   نیستیزد تا نگذارد که کر  رون یبود که با سرعت ب  آنجا
 بنوشد. 

 *** 



فرا   لیزودتر از انتظار دن  یلیاش را داده بود، خوعده  گانی که ا  یگریروز د   دو
که    یشماریاز هزاران اتاق ب  یکیدر    یدر چه حال بود؟ زندان   لیاما دن  دیرس
 بود. یها زندانمدت در آن نیا

  ک،یو رو کرد. ن  ر یرا ز   یاابلهانه  یهابار هزارم اتاق را متراژ کرد و نقشه  یبرا
  رون یدراز کرده بود، آن ب  شیکه دست کمک به سو  یکه در اصل تنها کس  یکس

 یه رونجاتش دهد. چشمانش را از غص  توانستینم  لیو دن   شدیم  یسالخ
حداقل به   ای  د،انسان ساده بو  کیفرستاد. او    رونیهم فشرد و نفسش را ب

جادوگران    لیس  نیا  انی. در مدانستیرا نم   شیهاکه قدرت   یزبانیها مقول آن
 انجام دهد؟ توانستیم  یآشامان واقعا چه کارو خون

 یچه قدرت   زبان یم  کی به عنوان    قا  یکرده بود بفهمد دق  یسع  یلیمدت خ  ن یا  در 
  ب ی. نه با کلمات عجچیبه ه  چیرا امتحان کرده بود؛ اما ه  ز یدارد. هزارجور چ

را    ایاش  توانستینه م  آمدیم   رونیب  یز یچ  شیهااز دست  گانیمثل ا بیو غر
 بود.   یانسان  اد یز  یلیخباشد. همچنان    عیتکان دهد و نه مثل خون آشامان سر

  ی و رو  دیکش  یوجود نداشت. آه  یخاص  ز یچچیه  ل،یدن  یاصل در کل زندگ   در 
پرت   یحالیرفت. خودش را با ب  نیینشست. تشک از وزنش پا  یتخت چوب

 نیتشک زندانش، او را در خود ببلعد. حداقل ا  یکرد به عقب و اجازه داد نرم
 حق را که داشت. 

زندان وجود داشت    نینشست. انقدر سکوت در ا  خیس  د،یچرخش کل   یصدا  با
در ماند   یرهیدستگ  ی  رهیشده خ  ز یر  یرد توهم زده. با چشمانکه ابتدا فکر ک

صدا دوباره  شد.  منتظر  دستگ  دیچرخش کل  یو  بعد  و  با  دیچرخ  رهیآمد   .



ا به    ار   کیبود؟ قرار بود ببرنش تا مرگ ن  ی. چه کسستاد ی وحشت و انتظار 
 .افتدیبه دلش ب یفکر باعث شد چنگ نیا ند؟یچشم بب

نشست و    شیابروها  انیم  یشخص پشت در، اخم   دنیدر باز شد، با د   یوقت
 :دیغر

 ؟ یخوایم یچ -

 را تا بناگوشش باز کرد.  ششین جس

 .یخشن شد ل،یاوه دن -

 تخت نشست. یرو لیشد و دن داخل

 باهات حرف بزنم.  خوامینم -

اتفاقات بد بود. رز و... اشک به چشمانش نشست و نفسش   ادآور یجس    دنید 
 تند شد. 

 در کمال قباحت داخل شد.  جس

 کم؟ ی  میحرف بزن -

 و اشاره کرد:   ستاد یا عایسر لیدن

 تو؟ یایگفته ب  ی! کایجلو ن -

 زد. هیدر را بست و به آن تک جس

 . میباالخره تنها شد -



 : دیکش  غیج بایتقر لیدن

 . رونیبرو ب -

 جا بود که کنترلش را از دست داد: آن سپس

 .شیو کشت یشناختیقاتل کثافت! تو رزو م -

 :دیکش  اد یو بدتر فر ختندیر نییبالفاصله پا شیهااشک

 عاشقت بودم.  یزمان هی شهیباورم نم -

متفاوت    یبا لحن  بار نیگرفت و ا  ی گریرا برداشت. نگاهش رنگ د   اشهیتک  جس
 حرف زد. 

 باش. . آرومیهنوزم هست -

که آرام نباشد که جس را    مرد یداشت م  لیآتش شد. دن  یآب رو  اشجمله
تر شد.  آرام گرفت و نفسش شمرده  نهیتکه کند؛ اما آرام شد. قلبش در ستکه

 گفت:  ی. با مهربانستاد یا لیدن ی قدم کی یجس جلو رفت و در فاصله

بهت    ی . واقعا  فکر کرد ی. تو مال منیمن  نی. تو بهتریمن  ز یتو عز  لی... دنلیدن  -
 زنم؟یم بیآس

زد. دست بلند کرد و    یتر قیکرد، لبخند عم  یزده نگاهش م که بهت  لیدن  به
صورت   یدست جس رو  یرا پشت گوشش زد. گرما  لیبلند دن  یموها  یاتره
 سوزاند و براند.  ل،یدن



. من  یارد   ییمن چه معنا  یکه تو برا  اد یب  ادتی.  اد یب  ادتیوقتشه    گهید   -
 تو. یبرا

از    یمیعظ  ی انرژ  ل یدستانش گرفت. ناگهان س  انیرا م  لیدو دست دن  سپس
از جا پراند. خواست عقب بکشد که   لیروان شد. دن  ل یطرف جس به دن را 

 تر دستانش را گرفت.جس محکم

 بذار خاطراتتو پس بدم بهت.  -

. او همراه جس که  یب یعج  ر یتصاو  دنی شروع کرد به د   لیدنبال حرفش، دن   به
در    لی. جس و دنکرد یم   گانیمثل ا  یجادوگر   ی. جس که کارهادندیخند  یم

  دهدیدست م   لیکه با دن  دیهلن را د   ی . حتبیعج  یهاو مکان  بیعج  یجاها
ا د و یکش  یبلند  نیه  لیکه تمام شدند، دن  ر ی. تصاوستادهی و جس کنارشان 

  افت یکه در  ییزهای چ  را ول کرد و اجازه داد تا   شیهاعقب رفت. جس دست
ثان زمزمه    رتیبا ح  لیاما بعد دن  دیطول کش  هیکرده بود را هضم کند. چند 

 کرد: 

 جس... . -

 ی را نشان م  لیدن  یجس گفتن اوج دلتنگ   نیهمراه با نفرت نبود. ا  بار نیا  البته
ه م  وقتچیداد. جس  را  هلن  بود.  نکرده  از   تر شیپ  یلی. خشناختیولش 

دن  جانیا  دنشید  خون.  قصر  تصم  لیدر  را   میخودش  هلن  بود که  گرفته 
کند. خودش داوطلبانه به قصر خون آمده بود. و جس... اوه جس   افتیدر

  ینیسازنده! لبخند غمگ  کی.  خیبود. مرد بزرگ تار  لیآشام نبود. او جس دنخون
 زد. یفراموش نیاز ا



 ازم. یام رو گرفتبود که حافظه یبد یدهیا یلیخ -

 کرد.   دییتاهم  جس

حفظ    تتیزبانیم  یدوره  یازت تا اتصالمون رو تو  گرفتمیم  یزیچ  هی  دیبا  -
 حافظه خوبه.   یکنم. خودت گفت

را دور گردن جس    شیهابه سمتش برداشت و همانطور که دست  یقدم  لیدن
 جواب داد:  یشمان یو پ یانداخت، با دلتنگ یم

 کردم.   یو چه اشتباه بزرگ  -

 را فشردند.   گر یکدیسخت    ،یمیو دو معشوق قد  دیهم او را در آغوش کش  جس

 *** 

 کیبود و    دهیزده بود. صورتش همچنان رنگ پر  هیتختش تک  یرو  نیستیکر
 بلند، تنها لباسش بود.  یتکه کی یردا

ن  با طن  یسکوت  ک،یورود  سالن  ن  انداز نیدر  ه  کیشد.  ابهت    بتیدر  و 
دو دستش گرفته بود و    انیرا م  یانقره  وانیل  کیقرار داشت.    اشیشگیهم

داشت تا   نیحالت نماد   شتر یهم پر از خون بود اما ب  یکی   نی. ارفتیجلو م
هم    هاهمانیرفت، م  یطور که جلوتر مکند. همان  لیرا تکم  نیستیکر  یداریب

 .کردندیرا به بعد موکول م نیستیبه کر کیو تبر رفتندیاز سر راهش کنار م 

 جام را به سمتش گرفت. یمی با تعظ دیشاهش رس ر یبه سر باالخره



و سف  یوقت بلند  ل  نیستیکر دیانگشتان  در    وانیدور  آدام  و  حلقه شد، هلن 
دن  گر ید   یجاکی در    گانیا  جا،کی در گوشه  لیو  را   یاو جس هم  نفسشان 

ا حاضر  نیحبس کردند.  از  چ  دانستندیم  ن، یچندتن  چه  شرف    یزیکه  در 
 وقوعست.

 سرد و بمش گفت: یجام را باال برد و با صدا  نیرو به حاضر نیستیکر

 .یداریب -

را به سمت لبانش برد. نفس    وانیل  نی ستیو کر  یداریآرام زمزمه کردند ب  همه
از سر راه    یبرا  نهیر ید   یاشان بود. نقشه حبس شد. نقشه   نهیدر س  شتر یب  لیدن

. دست جس را فشرد و جس هم در  نیستیمانعشان، کر  نیبرداشتن بزرگتر
شاد و    صورتافتاد. به    کیبه ن  یالحظه  لیمقابل دستش را فشرد. نگاه دن

به قلبش چنگ زد و    یزی. چشدیپاک م  یکه به زود   یلبخند شادترش. لبخند
پ لحظه  نگاه چند  برخالف  را رها کند. حاال  که   ششیباعث شد دست جس 

ن  رهیبود، خ  نیستیکر  یرهیخ به  که    دیبگو  خواستی. چقدر دلش مکی شد 
 ندارد.  یگرید   یمتٔاسف است؛ اما چاره 

وارد سالن شد. با وحشت نگاه کرد به    یبه آرام  ایسوف  ل،یدل دن   یاز غصه  دور 
بکشد. پا تندتر کرد تا    ی بود که باعث شد نفس راحت  دهی. هنوز ننوشنیستیکر
 در شرف وقوعست.  یزیچه چ دیبگو

د   دیناگهان کنارش کش  یدست دست  با   یرو  یگریو  قرار گرفت.  دهانش 
 : دیغر گانیو ا دیکش  یاخفه غیگرد شده ج  یچشمان



ندار  - حق  احمق،  جادوگر  خراب کن  ی زیچ  ی تو  ا  یرو  براش    نیکه  همه 
 .میدیجنگ

ب  ایصورت سوف  یتو  سپس   یصندل  ی رو  هوششیفوت کرد و اجازه داد بدن 
 شده. یزی. انگار نه انگار که چستاد ی. سپس لبخند زنان اندیبنش یخال

پا  یخال  وانیل  نیستیکر ن  نییرا  دست  به  و  مخلوق   ک یآورد  و  خالق  داد. 
. سپس  انشانیسرشار از عشق م  یلبخندزنان به هم نگاه کردند. لبخند  یالحظه

 : دیعوض شد و نال نیستیحالت صورت کر

 ...  کین -

 :دیپرس به جلو خم شد و با عجله کین

 بله سرورم؟ -

  انیدست او را م  کیبودن رفت. ن  یبه خاکستر   یدیاز سف  نیستیکر  صورت
 چه شده. دیفهمیدستانش گرفت. نم 

 س؟یکر  -

 شتر یو ب  شتر یب  نیستیکرد؛ اما در جواب صورت کر  شیدوباره صدا  ینگران  با
نگاهش    ی خال  یبا چشمان  نیستیحس کرد که کر  کیشد و سپس ن  یخاکستر

 ندارد. با وحشت دستش را رها کرد و او را تکان داد.  یو حرکت کندیم

 سرورم؟ سرورم؟  -

 هلن بلند شد.  یپاسخ صدا در 



 خب و باألخره! -

که لبخندزنان پشت سرش قرار داد. هلن با لبخند   دیو هلن را د   دیچرخ  کین
 : دیداد کش

 ب رو مسموم کرده!ش  یایکه پادشاه دن  دیکن  ر یکارو دستگ*نتایخ** نیا -

ا  قبل ا  انیدر جر  یزی چه چ  قایبفهمد دق  کین  نکهیاز  را    شیبازو  گان یاست، 
 گفت:  شخندیگرفت و با ن

 است. د یمحکوم به مالقات با خورش کی*نت، لرد نا یبه جرم خ** -

 شد. اهیس کین یایگردنش را شکست و دن  یکس  سپس

 *** 
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