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بارهکمی   بدانید : رمان فوریو در
 نهاده شده است. انیو عرضه محصوالت تلفن همراه بن دیبا هدف تول ویرمان فور 

 یفرهنگ کتابخوان یاعتال ریدر مس   زیهر چند ناچ یتالش دارد گام  ویفور  رمان
 کشورمان بردارد. یغن

و  تیحما ای یکمک مال چیبدون ه  ویرمان فور  تیذکر اس  ت وبس  ا انیش  ا
شت سو یبانیپ سات د یاز  س سازمان ها و مو  یمحتوا دیتول نهیدر زم گریادارات ، 

 .دباش یم تیتلفن همراه مشغول به فعال یبر رو یو اجتماع یمحصوالت فرهنگ
 wWw.Roman4u.ir  :  ویرمان فور  تیوبسا آدرس

 Roman4u@:  تلگرام کانال

 خون آشام یداریبنام رمان : 

 (یمانیمترجم: صبا ا) اورورک میتنویسنده : 

 طراحی و صفحه آرایی: رمان فوریو

 wWw.Roman4u.iRآدرس سایت : 
 @Roman4uکانال تلگرام : 

 تمامی حقوق این کتاب نزد رمان فوریو محفوظ است



 

 خون آشام یداریب
 

 (یمانیاورورک )مترجم: صبا ا میت

 

 :تهیه شده در
یو  وب سایت رمان فور

 



 

 خون آشام یدار یب

 یباسمه تعال
 

 فصل اول
 

 ها چی کیرا؟سوـ درمورد کاب
 

 ها چی؟سوـ کاب
 

 بینیشون؟ـ هنوزم می
 

 ـ آره.
 

ام را روی دامن های الغرش پروندهدکتر رو به رویم نشــســته بود و با دســت
 ریهای خاکستهای عینکش با چشماش نگه داشته بود. از پشت شیشهپشمی

به من نگاه کرد. چهره که روشــنش  به خاطر موهای بورش  بد نبود ولی  اش 
شکل گوجه سته بود، چهرهسفت و محکم به  سخت وای باالی گردنش ب  اش 

صبانی به نظر می سید. نمیتقریبا ع شر سال دا سی و پنج  شتر از  ست بی ته توان
اله ج سباشد ولی به خاطر عینکش و جوری که موهایش را بسته بود چهل و پن
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آمد ولی رســید. به نظر آدمی شـــایســته و خشـــی و رســمی میبه نظر می
 توانستم ببینم که چیزی بیشتر از این درمورد او وجود دارد.می

 
 «همیشه یه جورن؟» ی عینکش به من نگاه کرد و گفت:از پشت لبه

 
درمورد مامانم؟ آره » دانســتم منظورش چیســـت ولی پرســیدم:هرچند می

 «ورد مامانمه.اکثرشون درم
 

ــبت به هرکلمه ــتاق نس ــوال میای که میمش ــر هم س ــت س ــید. گفتم پش پرس
 «اکثرشون؟» پرسید:

 
 «اکثرشون.» تکرار کردم:

 
بقیشون چی؟ اونایی که » ام را باز کرد و خودکاری از روی میز برداشت:پرونده

 «درمورد مامانت نیستن؟
 

ـــ دکتر کیت  شما رو 1ـ شش ماهه که دارم میام  شو می من  بینم. خودتون بقی
 دونین.می

 
 ـ خون آشاما؟

 



wWw.Roman4u.iR  6 

 

 «آره.» بدون اینکه چشم ازش بردارم گفتم:
 

 «درموردشون بهم بگو.» خودکارش را روی کاغذ نگه داشت و مصرانه گفت:
 

 ـ چرا؟ چه اهمیتی داره؟
 

 کنی...تو که حرفمو باور نمی» کردم که عصـبانی نشـوم. ادامه دادم:سـعی می
کنه. این دلیل اینه که من اینجام، درســته؟ مرکز فرماندهی باور نمی هیچک 

خواد بدونه من صــیحیت اینو دارم که ام؟... میخواد بدونه که من دیوونهمی
 «ی اینا به خاطر همین نیست؟دوباره به عنوان پل  تو خیابونا باشم. واقعا همه

 
 اطر شی کردن بهت مقصرتونی کارفرماهاتو به خمی» با صدایی آمرانه گفت:

 «بدونی، کیرا؟
 

 دونمشون. اونا کسایی بودن که منو فرستادن رگد کوو.ـ البته که مقصر می
 

بینم تو خودت داوطلب اینجور که من دارم می» پرونده ام را ورق زد و گفت:
 «کسی مجبورت نکرد.» بعد سرش را باال گرفت و گفت:« شدی بری کیرا.

 
 بعد حرفم را قطع کردم.« دونستم...یولی اگه م» تشر زدم:
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 «دونستی؟چیو می» دوباره با همون صدای آمرانه گفت:

 
دونســتم خون آشــاما به اون شــهر هجوم آوردن اون پســت رو قبول ــــ اگه می

 «کردم.نمی
 

ــش میمثل مادری که بهترین ــرکش خواهد به من لبخند زد. ها را برای فرزند س
اما کیرا، خون آشـــاما وجود » اد و گفت:ســرش را به چو و راســـت تکان د

 «ندارن.
 

ـــدم و گفتم:در چشــم نازهپ  فکر می» هایش خیره ش مه ج ی کنی اون ه
 «سوزونده شده توی کلیسا واسه چی بودن؟

 
ـ یه تراژدی وحشتناک. اون آدمای بیچاره وقتی اول صبح داشتن مراسم عشای 

 «یر افتادن.کردن توی یه آتیش وحشتناک گربانی رو برگذار می
 

 «کنی؟کنی، میبیخیال، تو که واقعا اینو باور نمی» نالیدم:
 

 تونه افتاده باشه؟ای میـ چه اتفاق دیگه
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توانم متقاعدش کنم که آن اجســـاد با علم به این موضــوک که هیچوقت نمی
ست، گفتم: شام ها سکلت خون آ شده متعلق به ا پ  درمورد اون » سوزانده 

 «که از اونجا ناپدید شدن چی داری بگی؟ همه پلیسی
 

هر روز مردم زیادی ممکنه ناپدید بشن کیرا. این به این معنا نیست » لبخند زد:
 «که تبدیل به خون آشام شدن.

 
ستم چند روز یا نگاهی به دیوارهای خالی و بی رنگ دفترش انداختم و نمی دان

های همیشــگی را تکرار آمدم و همین حرفی دیگر باید اینجا میچند هفته
ستانم را کردیم. او هیچوقت حرفهایم را باور نمیمی کرد و من هم هیچوقت دا

 ی صندلی ام تکیه داده بودم، برداشتم وکردم. پ  کیفم را که به پایهعوض نمی
 ایستادم.

 
 تونم ادامه بدم، پ  خداحافظ دکتر کیت .ـ واقعا دیگه نمی

 
 یدم.این را گفتم و به سمت در چرخ

 
ــخگ بود گفت: ــندی در آن مش ــدایی که ایری از خودپس دونی که می» با ص

 «جوری از اینجا بری.تونی همیننمی
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 «تونم؟چرا نمی» برگشتم، به او نگاهی انداختم و گفتم:
 

فت: که می» گ تا وقتی  جهنه  هادســون.خوای در بازرس  عد « ات برگرده  ب
ــد و با لبخند گفت ــورتم خیره ش ــتقیما در ص نه اگه بخوای مادرتو پیدا :» مس

 «کنی.
 

 «دونی؟تو چی درمورد مامانم می» کنار در این پا و آن پا کردم و گفتم:
 

دونم که تنها راهی که دستت ـ فقط همونایی که خودت بهم گفتی. ولی اینو می
ات برسه اینه که برگردی اداره و تنها راهی که این های شخگ گمشدهبه پرونده

 ه اینه که من امضا کنم تو برای کار مناسبی.اتفاق بیوفت
 

 «مثل یه جور باج گرفتنه!» هایم را به هم فشردم و گفتم:دندان
 

س» اش هل داد و گفت:لبخندی زد و عینکش را به انتهاب بینی ت نه این باج نی
ـــه. مردم یه عالمه مالیات به خاطر نیروهای  سمش "حفاظت از عموم"ـ کیرا. ا

 «خوان...کنن و من مطمئنم که اونا نمیخت میپلی  شهرشون پردا
 

 خوان؟ـ چیو نمی
 

 ـ پلیسی توی خیابونای شهرشون خدمت کنه که...
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ــاما که انقدر دیوونه» حرفش را تمام کردم: ــه خون آش ــته باش اس که باور داش

 «وجود دارن؟
 

آوردم و به دستش نگاه کردم که مرا  دستش را به سمتم دراز کرد. نگاهم را پایین
صندلی سمت  شین. بیا حر» کرد. گفت:اش راهنمایی میبه  ف بیا کیرا. برگرد ب

 «بزنیم.
 

 «درمورد چی حرف بزنیم؟» دوباره نشستم و گفتم:
 

 «لوک بیشاپ.» ای زد و گفت:لبخند نصفه نیمه
 

 ـ قبی درموردش حرف زدیم.
 

 «دوباره بهم بگو.» داشت و گفت: دوباره خودکارش را روی کاغذ نگه
 

 خوای بدونی؟ـ چی می
 

 ـ اون یه خون آشام بود، درسته؟
 



 11 خون آشام یداریب

 «یه ومپایرس.» حرفش را تصحیح کردم:
 

 «فرقشون چیه؟» از باالی قاب عینکش به من نگاه کرد و پرسید:
 

صبانی می ستش ع شتم از د شون رو می» شدم. گفتم:دا . دونیخودت تفاوت
های معمولی ها خون آشــامن. اونا مثل خون آشــاماز نژاد خفاش هاومپایرس

 «نیستن... مجبور نیستن کسیو بکشن...
 

ــی از » حرفم را قطع کرد: ــتن. گفتی بعض ــی از اونا آدم کش ولی تو گفتی بعض
 «مردم شهر رگد کوو رو کشتن.

 
ــــ ومپایرس ــون نمیـ ــتن که دیگه دلش خواد زیر زمین زندگی کنن. هایی هس

 ن روی زمین زندگی کنن، مثل ما.خوامی
 

ی ولی تو قب» خواست چیزی به یاد بیاورد:هایش را ورق زد، انگار مییادداشت
ستن کنن. گفتی بعضی از اونا تونها بین ما زندگی میگفتی بعضی از ومپایرس

 «های باالی جامعه کار کنن.توی بعضی از منصب
 

 «ان...خو. بیشتر از این میـ درسته. ولی این برای بعضیشون کافی نیست
 

 «خواست؟خب، بیشاپ چی می» مستقیما به من نگاه کرد و گفت:
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 خواست مثل ما زندگی کنه.ـ می

 
درحالی که داشــت به خط خرچنگ قورباغه روی دفتری که روی دامنش بود 

شت می سید:چیزی یاددا ست، » کرد پر سانها پ  چطور ما... منظورم از ما ان
 «ها وجود دارن؟یم که ومپایرسچطور متوجه نشد

 
 ـ چون اونا درست شبیه خودمون هستن.

 
 از این گفتگوی تکراری با دکتر کیت  خسته شده بودم.

 
 «اما کیرا، تو گفتی لوک بیشاپ بال داشته.» به من نگاه کرد و با لبخند گفت:

 
 ـ ببین من واقعا خسته شدم از...

 
 ای با بیشــاپتو رابطه» پرســید:نوک خودکارش را روی دفترش نگه داشــت و 

 «داشتی؟
 

 ـ منظورت چیه؟
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 ـ عاشقش بودی؟
 

شم از او گرفتم و به پنجره سمان چ سرش بود نگاه کردم. آ شت  ی بلندی که پ
نده عذاب ده یاد روزهای خی  و  ته و ابری بود و مرا  که در رگد کوو گرف ی 

اش را چهرهها سـخت بود که حتی انداخت. گاهی وقتسـپری کرده بودم، می
توانســتم در نهنم ببینم پاتر بود که بدن ی چیزی که میبه خاطر بیاورم. همه

ی پلی  ی روی زمین ادارهداد و بعد داخل حفرهلوک را به دســـت مورفی می
که رگد کوو را ترک کرده بودم  مانی  ماه از ز ند شــش  ند. هرچ پدید شـــد نا

 ت.آمد که یی عمر گذشته اسگذشت ولی به نظر میمی
 

 ـ کیرا؟
 

 «ها؟» به سمت دکتر کیت  برگشتم و زمزمه کردم:
 

 ـ تو عاشق لوک...؟
 

 ـ فکر کنم بودم.
 

 صدایم کمی بلندتر از زمزمه بود.
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ـــ ولی االن مطمئن نیستم. وقتی با اون بودم... مثل این بود که منو طلسم کرده 
سی شتم که هیچوقت به ک سی دا سا شه. اح شتم و تجربه با ودم. اش نکرده بندا

اون زمان خیلی تند و آتشــین بود ولی حاال که از هم جدا شــدیم، انگار اون 
 شن.احساسات دارن ناپدید می

 
ی فیزیکی هم باهاش رابطه» هایم دوخت و گفت:هایش را به چشــمچشــم
 «داشتی؟

 
 «ی اول؟گردیم سر نقطهبیخیال، چرا همیشه برمی» نالیدم:

 
 همه.ـ م
 

 ـ چرا؟
 

اشناخته ی نـ کیرا، تو گفتی با کسی میقات کردی و عاشقش شدی که یه گونه
هاست. یه نوک خفاش که شبیه انسانهاست ولی توانایی اینو داره که برای انسان

ساله که بال سال یا احتماال هزاران  صدها  شو باز و پرواز کنه. اینم گفتی که  ها
کان اون موجودات دارن دزدکی از ز ما. پ  بنظرت این ام یان بین  یر زمین م

وجود نداره که تو و بیشاپ، یه انسان و یه ومپایرس که عاشق هم شدن بچه دار 
 کنی ارزش بررسی کردن رو داشته باشه؟بشن؟ اگه اینطور باشه فکر نمی
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خوای اینو بدونی. من یه نژاد جهش یافته که تو ازش ـ من حامله نیستم، اگه می

 ی رو به دنیا نمیارم!ترسمی
 

ند زد: باره لبخ کارو نکنی، ولی کی می» دو نه این  نه کســی توی تو ممک دو
یا نکرده؟ چطور می نایی که کنارمون گذشــته این کارو کرده  تونیم بفهمیم ای

ی بین انســانها و اون چیزایی که تو بهشــون هایی از رابطهکنن بچهزندگی می
 «گی ومپایرس، نیستن؟می

 
ببین دکتر، من هیچ چیزی در این مورد » ام گفتم:ن دندان های بهم فشردهاز میا
دونم. اینجوری نبود که من و لوک تموم روز بشینیم و باهم حرف بزنیم، ما نمی

 «خیلی سرمون شلوغ بود...
 

 «مشغول چه کاری؟» وسط حرفم پرید و گفت:
 

 ـ جنگیدن برای زندگیمون!
 

 بکشم. کردم دوست دارم جیغاحساس می
 

ست می اندازد نزدیی بود از جایم بپرم و آنجا را وقتی فهمیدم دوباره دارد مرا د
 هایش را به هم گره زد.ترک کنم که کیت  پرونده را بست و دست
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کنه پ  در مورد یه ـ باشه کیرا. فهمیدم که حرف زدن در این مورد ناراحتت می

 زنیم.چیز دیگه حرف می
 

 «مثی چی؟» آه کشیدم:
 

 «خون.» لبخند زد:
 

 خواهد برسد.دانستم به کجا میولی می« خون؟!» پرسیدم:
 

 بینی.ـ تموم این مدت تو به من گفتی که معموال یه چیزایی می
 

 «آره.» ی تایید تکان دادم و گفتم:سرم را به نشانه
 

تونی نم، میتونم ببیـ ولی تو گفتی بیشتر از... خب، بیشتر از چیزی که من می
 ببینی.

 
مه مه» ها را برایش توضــیح دهم:ی اینســعی کردم ه که من ه نه  ثل ای ی م

ردم بینم که بیشــتر مکنم. چیزایی میبینمو به خودم جذب میجزئیاتی که می
 «شن.حتی متوجهشون هم نمی
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 ـ ولی حاال بیشتر از قبل شده؟

 
ــرم را تکان دادم و گفتم: ــی وقتا چیزایی می» س ونم ببینم. بت بینم که نبایدبعض

 «چیزایی که حتی هنوز اتفاق نیوفتادن.
 

 ـ مثل یه غیب گو؟
 

 ی لبش را کش داد، شدم.ی نیشخندی که گوشهمتوجه
 

 «تونم توضیح بدم...نه. نه مثل یه غیبگو. نمی» با تنفر گفتم:
 

 بینی از چشم چپت خون میاد، درسته؟ـ ولی تو گفتی وقتی این چیزا رو می
 

ــ مطمئن نی گه تونه به خاطر یه چیز دیستم که این دوتا به هم مرتبط باشن. میـ
 باشه.

 
 ـ تومور مغزی؟

 
 «تو بهم بگو. تو دکتری!» پوزخندی زدم و گفتم:
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 ی آزمایشا رو دادی. هیچ مشکلی نداری.ـ کیرا، تو همه
 

 «گم.من دروغ نمی» مصرانه گفتم:
 

 ـ نظرت درمورد یه جور تست دیگه چیه؟
 

 تی؟ـ چه تس
 

خب، تو گفتی می یه چیزایی درمورد مردم ببینی. پ  بهم بگو من ـــــ  تونی 
 صبحانه چی خوردم.

 
 «کنه.یه لحظه صبر کن. اینجوری که کار نمی» آه کشیدم:

 
کنه؟ زودباش، یه چیزی درموردم بهم بگو که نباید ـــــ پ  چطوری کار می

 بدونی.
 

 «خواد من این کارو کنم.لت نمیتو واقعا د» مستقیما به او نگاه کردم و گفتم:
 

 ـ چرا دلم نخواد؟
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به او که آن طرف اتاق رو به رویم نشــســته بود نگاه کردم. کمرش را صــاف، 
ست اش به هم گره زده هایش را روی دامن پشمیپاهایش را کنار هم جفت و د

 کرد از من باالتر است.ای شده بود که فکر میبود. شبیه مدیر مدرسه
 

 «مطمئنی؟» با هشدار پرسیدم: تقریبا
 

ند زد: باورش نمی« مطمئنم.» لبخ ظه هم  یی لح که من حتی برای  ـــد  ش
 توانم هر چیزی را درموردش ببینم.می

 
شت از این کار لذت می سمت کوچکی از من دا شم از او ق برد. بدون اینکه چ

ازدواج کردی ولی خوشحال نیستی و بچه هم نداری. همسرت » بردارم گفتم:
اس. برخیف ظاهر جدی و ســنگینت عاشــق هیجان و رات خســته کنندهب

ی نامشــروعت با ماجراجویی هســتی. این هیجان و ماجراجویی رو با رابطه
مردی که حدودا ده سال ازت کوچکتره پیدا کردی. قد بلند، الغر و قوی هیکله. 
موهاش بلوند و چشماش آبیه، کامی برخیف شوهرت. دوست پسرت ازدواج 

که توام ازدواج نکردی. ولی من فکر کرده و تو مین نه  باور ک که اونم  خوای 
کنم که اون واقعا به این مســئله اهمیت بده. اون احتماال خوشــش میاد که نمی

تو متاهل باشــی... چون این براش هیجان انگیزتره. تو این حقیقت که ازدواج 
حفاظت کنی، بلکه کردی رو ازش مخفی کردی نه به خاطر اینکه از شـوهرت 

ــمتی از وجودت می ــتباهه. دونه کاری که داری میبه این خاطر که قس کنی اش
به شــوهرت خیانت نمی . زنیکنی بلکه داری خودتو گول میپ  تو درواقع 
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یاهای ســـادهتونی بیفقط نمی خواد به دســـت بیاری ای که دلت میخیال رو
 «بشی.

 
صندل شدم که کیت  با ناراحتی روی  شد. لبهیکتوجه  منش ی دااش جا به جا 

شید و گفت: شتر روی زانوهایش ک فا ب  شه لطکیرا، می» را یی یا دو اینچ بی
 «کنی...

 
سته. واقعا فکر می شید. فکر کردم این یه جور ت ـــ وای ببخ امه کنم که باید ادـ

 بدیم.
 

 حاال نوبت من بود که لبخند بزنم.
 

امروز یکساعت » فش را قطع کردم:ولی حر« کیرا...» شروک به حرف زدن کرد:
شوقه سپری کردی، از وقتتو برای نهار با مع صوص تعطییت  ات توی متل مخ

ست دو خیابون اون طرف سریع و باعجله بوده، ولی تر. رابطهدر سیتون  ی جن
 «اون وقت کافی داشته تا... بذار ببینم... آره تا جلوتو بگیره که...

 
سرخ  اش پایین افتاد. صورتشاز روی صندلی تقریبا« بسه دیگه!» جیغ کشید:

ست  کنم برایفکر می» لرزید. گفت:ی دامنش میهایش روی لبهشده بود و د
 «باید بری.» آمد:رسید نفسش باال نمیبه نظر می« امروز کافیه.
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تادم و گفتم: ـــایلم را جمع کردم، ایســ ندی زدم. وس هر جور » با خودم لبخ

 «مایلی.
 

گاه که ن فت:بدون این ند گ باهم فکر می» م ک که ممکن بود  جایی  تا  کنم 
 «کنم.ات رو به یکی از همکارام پیشنهاد میمیقات داشتیم. پرونده

 
 «ر.کنی بهتره رو بکن دکتهر کاری که فکر می» در دفترش را باز کردم و گفتم:

 
 یی قدم که برداشتم و وارد راهرو شدم صدایم زد.

 
 اس، درسته؟دونستی؟ این یه جور حقهی اینا رو میـ چطور همه

 
 «اس و نه جادو.نه حقه» سرم را تکان دادم و گفتم:

 
 ـ پ  چطوری؟

 
شه.  سرت با ــــ اون مردی که توی اون عک  روی میز کنارت ایستاده باید هم

سی از بچه شی پ  باید عک شته با شوهرت دا سی از  شته اگه عک هات هم دا
سری  شی. از اونجایی که نه عک  پ شون میمیبا ده که بینم و نه دختری پ  ن

بچه نداری. کیفت روی زمین کنارت بازه و باالی ســوییچ ماشــینت یه آیینه 
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سافرخانه شته م سفیکوچیی و یه کلید کارتیه که روش نو . 2لدی تعطییت هون
باید مال همین امروز باشــه چون اگه در غیر این صــورت بود ته کیفت بود نه 

شون میروش. این که کلید تو شتی متل رو ترک کنی وی کیفته ن  ده تو عجله دا
تباه ی باالی لباست اشفراموش کردی کلید رو به پذیرش تحویل بدی. دو دکمه

شدن، می سته  شه حلقهب شیو مردونه رو ح  کنم و مثل همی ی تونم بوی افتر
ده که با عجله از قرار نهارت ی اینا نشــون میازدواجتتو دســتت ننداختی. همه

ــت که تو رو بدون حلقه ــتی. این اولین باری نیس نم. تو بیی ازدواجت میبرگش
صبح شه وقتی  ستته ولی این هفتمین باره که توی ها قرار داریم حلقههمی ات د

ات ده تو حلقهات دستت نیست، که این نشون میقرارهای بعدازظهرمون حلقه
ــتت رو موقع نهار درمیاری. چرا باید اینکارو بکنی؟ تو ه ــتبند دس یچوقت دس

یه دایره قرمز رنگ روی مچ نمی بار قبلی متوجه  کردی ولی امروز مثل چهار 
ــم و هر موقعی  ــر پلیس ــدم. فراموش کردی دکتر کیت ؟ من یه افس ــتت ش دس

 مونه رو تشخیگ بدم.تونم جای دستبند که روی دست میمی
 

 «چه شکلیه؟ باشه. باشه. منظورتو رسوندی. ولی از کجا فهمیدی اون» غرید:
 

سه هفته پیش » لبخند زدم و گفتم: سون ماجراس.  سمت آ چرا دکتر؟ این که ق
ی کوچیی ی همین توی باغچهمن زودتر ســر وقت میقاتمون رســیدم، واســه

اون طرف خیابون نشستم و ساندویچ خوردم. خیلی اتفاقی سرمو باال گرفتم و 
ــدی. ولی قبل ا ــی پیاده ش ــی تو رو دیدم که از یه تاکس ز اینکه کامل خارج بش
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شبیه  سیدی. اون  شدی و یه مرد جوون و موبلوند رو ب*و* سی هم  داخل تاک
شبیه  سیدیش  شته بودی نبود و اونجور که تو ب*و* سی که روی میزت گذا عک

هات یه مقدار طوالنی ای نبود که به دوســتت یا برادرت بدی... لبب*و*ســه
 «بود.میات هاش مکث کرد. اون باید معشوقهروی لب

 
سرم  شت  شتم و در را پ بدون اینکه به عقب و به او نگاه کنم قدم به راهرو گذا

شدم هایش رو به رو نمینشستم و با سوالبستم. اینکه دوباره رو به رویش نمی
اس داشـــت... مثل ح  آزادی. همانطور که از ســـاختمان ح  فوق العاده

شتم، به ایبعد از ظهر می شدم و قدم به خیابان آفتابی و دلگیرخارج می ن گذا
 فکر کردم که او هم از اینکه مجبور نیست باز هم مرا ببیند خوشحال است.

 
 فصل دوم

 
سفیلد رفتم.  شهر هون سمت مرکز  سمان گرفته و ابری بود، به  با وجود اینکه آ

ی کتم را به آورد. یقهباد ســرد آشــغال ها را داخل جوی آب به حرکت در می
های ســاخت دوران ملکه ویکتوریا به ال کشــیدم. ردیم مغازهســمت گردنم با

مت  به ســ ند  غازه دارها داشــت ند و م حال بســتن بود مام روز در  خاطر ات
رفتند. شــهر ســاحلی بود، مرغان دریایی در آســمان جیغ هایشــان میخانه

شده بود آب دهن را راه می سی که در هوا پراکنده  شیدند و بوی ماهی و چیپ ک
 انداخت.می
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صر دیگر را هم با  شته بود و من از اینکه یی ع صر گذ ساعت پنج ع کمی از 
سط دکتر کیت  هدر داده بودم ناراحت بودم. دلم نمی شدنم تو سآنالیز  ت خوا

انیتش کنم و به خاطر حرفهایی که زده بودم ح  بدی داشــتم ولی با خودم 
نه؟» گفتم: گه  ـــت، م چه « خودش خواس که من  ند  بدا ـــت  خودش خواس

توانم ببینم... پ  من هم گفتم. ولی الزم بود انقدر زهایی را درموردش میچی
خودپســندانه درموردش رفتار کنم؟ به هرحال، هرچه که بود گذشــته بود و 

 ام با دکتر به اتمام رسیده باشد.امیدوار بودم جلسات هفتگی
 

م قبل خواستتر برداشتم و به سمت روزنامه فروشی رفتم. میقدم هایم را سریع
شور بخرم. ی روزنامهها را ببندند یی کپی از همهاز اینکه مغازه سر ک سرا های 

شده بودم، هر روز تا جایی که  شته بودم و از کار معلق  از وقتی از رگد کوو برگ
ــتم روزنامه میمی ــبکهتوانس ــدای موزیکی که دائما از ش ی خبر خریدم. با ص

تاق نشــیمنتلویزیون پخش می ـــد کم زمین ا نه ش جارهخا ای کوچکم ی ا
ــفحه از روزنامهمی ــتم و هر ص ــس ــدن نش ــتانی از ناپدید ش ها را به دنبال داس

که  تل  با ق تانی مرتبط  بال هر داســ هانی مردم ورق میزدم. ولی در واقع دن ناگ
 گشتم.مقتول با زخمی روی گردنش پیدا شده باشد، می

 
سپری می شمساعتها را بی حرکت  را که ممکن بود به  هایم هرچیزیکردم و چ

شام شتن خون آ سی میبرگ شد برر شامها مرتبط با ی ها جایکردند. اگر خون آ
ها هم جایی همان نزدیکی هســتند و این به این کردم ومپایرسبودند، فکر می
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معناست که لوک هم ممکن است با آنها باشد. مورفی گفته بود که دنبال تیلور 
ستند  شبیه او ه سی که  سان و نمیو هر ومپایر شیدن خون ان توانند در مقابل نو

توانســتم دوباره لوک، مورفی یا پاتر را پیدا کنم روند. اگر میمقاومت کنند، می
کردند، آنها مرا به سمت تیلور و شاید مربی سابقم گروهبان فیلیپ  هدایت می

 البته اگر هنوز زنده باشد.
 

کارهای فتن انتقام یا کمی به همای به پیدا کردن تیلور و فیلیپ  برای گرعیقه
ســابقم برای نابود کردن آنها نداشــتم... امیدوار بودم بتوانم لوک، مورفی و پاتر 
را متقاعد کنم که آنها را حداقل تا وقتی که بتوانم بپرســم واقعا چه اتفاقی برای 
 مادرم افتاده، زنده نگه دارند. از وقتی رگد کوو را ترک کرده بودم فکر اینکه چه
ستری رنگ هنری بلیی  سرد و خاک ستان  صویر د اتفاقی برای مادرم افتاده و ت

ــبکه موهای او را چنگ زده بود، مرا رها نمی ــا و کرد. ش ها تقریبا طاقت فرس
ه کشیدم و بی هدف به شبکشدند وقتی روی کاناپه دراز میغیر قابل تحمل می

کارم پر از تصـــاویری ی خبر خیره می ها و اف یا مادرم و شـــدم. رو از 
 کردم، بودند.هایی از وقتی که در رگد کوو زندگی میکاب*و*س

 
ــب و روز به مادرم فکر می ــتم قولی که به پدرم کردم و بیش از حد میش خواس

شتم داده بودم را حفظ کنم. می شی دا ست و به این  ستم که او هنوز زنده ا دان
کردم، به ادرم فکر نمیکه تیلور و فیلیپ  جوابش را داشــته باشــند. وقتی به م

ــوختگیکردم. به این فکر میلوک فکر می انم ای که وقتی جکردم که از پ  س
را در آسمان باالی کلیسای سنت ماری نجات داد دچارش شد، برآمده و االن 
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قات دکتر کیت  می به می بارها وقتی  نه.  یا  ـــت  به حالش خوب اس رفتم 
ای کردم که آیا لوک جایی زیر پکر میکردم و به این فسنگفرش خیابان نگاه می

کردم که شـــاید زیر زمین من و در اعماق زمین اســـت؟ بعد، به این فکر می
نیست، شاید حالش خوب شده و االن روی زمین است و همانطور که مورفی 

 گردد.گفته بود دارد دنبال تیلور و فیلیپ  می
 

ها بودند که مرا و همین فهمیدمچیزهای زیادی وجود داشت که من آنها را نمی
شعور خودم دیوانه می ساتم با کیت  از عقل و  کردند. گاهی اوقات، بعد از جل

واقعا اون چیزایی که توی رگد کوو دیدم اتفاق افتاده بودن؟ من » پرســیدم:می
شام بودن کار میواقعا کنار مردایی که از نژاد خفاش کردم؟ اگه این های خون آ

داد که کیت  نشــون گفتم همون واکنشــی رو نشــون میحرفها رو به کســی می
 «داد؟

 
سانه و چیزهایی بودند که در کتابمنظورم این بود که این شت اف ها و ها یی م

مهفیلم ند. ولی ه ناک وجود داشــت ند، هیچ ی اینهای ترســ ها واقعی بود
ی کشیدم و وقتها وقتی در تاریکی دراز میکدامشان تصورات من نبودند. شب

ی خانه سوسو میزد، به لوک و اوقات کوتاهی که درکنار ور تلویزیون در گوشهن
که درمورد او داشــتم هم ســپری کرده بودیم فکر می ـــاتی  ـــاس کردم. احس

گشــتند، به همان شــدت و پر حرارتی زمانی بودند که لوک مرا به خودش برمی
 کرد.ب*و*سید و در میان بال هایش محصور میکرد، مینزدیی می
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من واقعا عاشــقش بودم؟ یا فقط به خاطر موقعیت غیر قابل تصــوری که در آن 
قرار داشــتم این احســاســات را داشــتم؟ ممکن بود فقط ه*و*س باشــد؟ لوک 

به او فکر می فه بود ولی وقتی  یا هات و خوش ق یاه مردی  های ســ کردم، مو
ــمپرکیغی ــبش... میاش، چش ــبز براقش و هیکل متناس ــتم چیز های س دانس

ــیح ب ــده بود او را بخواهم. توض ــت که باعث ش ــتری درمورد او وجود داش یش
شتم  سخت بود پ  چطور انتظار دا اتفاقاتی که افتاده بود حتی برای خودم هم 

 کیت  آنها را درک و باور کند؟
 

ها ام در هونسفیلد برگشتم کاب*و*ساز وقتی از رگد کوو خارج شدم و به خانه
شدند. عجیب بود، چون شتر از آنچه  شروک  برخیف اینکه وقتی بیدار بودم بی

توانســتم ببینم، رویاهایم تیره و تار بودندت تصــاویری درهم خواســتم میمی
شدند و ویرانی و مرگ. نتیجه ی دور شنیده میشکسته، صداهایی که از فاصله

شــدم. البته بیشــتر اوقات همیشــه یی چیز بود، روی تختم از خواب بیدار می
شدت میپه میروی کانا نکه آوردم. تا ایکوبید و نف  کم میخوابیدم. قلبم به 

سته بودم و نف  نف  زنان هوا را داخل می ش شب هنگامی که ن شیدم،یی   ک
نه که روی گو ـــدم  جه چیز گرم و مرطوبی ش با نوک متو ـــد.  جاری ش هایم 

هایم پاکش کردم و وقتی متوجه شـــدم چشــم چپم خونریزی کرده انگشـــت
 ترسیدم.
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ــمت حمام رفتم و به آیینه نگاه کردم. متوجه  ــرعت س از روی مبل پریدم، به س
شتم و  ستمال کاغذی بردا شده بود. د شمم جاری  شدم که از چ شکی خونین  ا

سرخ رنگ روی گونهپاکش کردم. لکه شته بود. اولش کاری ای  ام به جای گذا
شده بنکردم، با خودم گفتم احتماال وقتی خواب بودم بدون اینکه متوج شم ه  ا

ــمم را مالیدم و ناخن ــب بعد هم چش ــمم را خراش داده اند. ولی ش هایم چش
تکرار شد، و شب بعد از آن هم اشی خونین از چشمم جاری شد. برای هفته 

 ها این را پیش خودم نگه داشتم و به کیت  چیزی نگفتم.
 

ــی ــدند. ولی فقط بعد، اش ــمم جاری ش های خونین در طول روز هم از چش
ــتر از "دیدن"  همین ــروک به دیدن چیزهایی کردم... منظورم چیزی بیش نبود، ش

شمی زن در نهنم آن ها را می ست. مثل چراغی چ صاویری زودگذر ا دیدم. ت
اند و خون ریزی دارند در حالی ی جرم، اجسادی که روی زمین افتادهاز صحنه
 هایشان به سمت من چرخیده است.که چشم

 
بودند، مثل دیدن کاب*و*س در بیداری بود. مثل یی تر شده تصاویر ترسناک

شکل  شده بودند، تیر آهن ها از  ساختمان ها آوار  عک  فوری از یی فاجعه. 
تاده بودند، هواپیماها از آســمان ســقود کرده بودند، قطارها همه در هم  اف

سان ساد ان سته بودند، اج ستانشک شده ها بلندتر از کوه شته  ها روی هم انبا
ها مثل پازلی عجیب غریب و نامتناســب در هم پیچیده عضــای بدنبودند، ا
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شم کار می که  شدکرد ردیم به ردیم قبرهایی دیده میبودند و تا جایی که چ
 همگی باز شده بودند.

 
صی  شداری و وقتی که ا سریع بودند ولی بدون هیچ ه صاویر هرچند که  این ت

شتم می شان را ندا ضربه می آمدند و مثل ییانتظار سرم، بهم  شت به  د. زدنم
داد. شـدم و حالت تهوک بهم دسـت میکردند گیج و منگ میوقتی مرا رها می

ها می آمدند، ضخیم و قرمز... تقریبا سیاه رنگ. انگار به خاطر درد بعد اشی
کردم داخل مغزم زخمی باز و رنجی که به خاطر دیدن آن تصــاویر تحمل می

 کرد.شده بود و خون ریزی می
 

درمورد  گفتم. اولشدر نهایت مجبور شدم به کیت  بگویم... باید به کسی می
صاویری که می شیت  ها گفتم. فورا مرا برایدیدم چیزی نگفتم، فقط درمورد ا

ها را به او فرســتاد ولی چیزی پیدا نشــد. هروقت اشــی MRIو  CATآزمایش 
شکوک مییادآوری می صدایش عکردم به من م شد. برای وض میشد و لحن 

دیدم به او گفتم. اینکه چطور اول همه همین در مورد تصاویری که در نهنم می
شـــد و چیز تاریی اســـت و بعد با نوری ســفید رنگ، تاریکی روشــن می

 کرد.های وحشتناک درونش را نمایان میصحنه
 

دی کی دیهایی که میکیرا، اون قربانی» خواست:کیت  اطیعات بیشتری می
 «ن؟بود
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 «دونم.نمی» سرم را تکان دادم و گفتم:
 

 دیدی کجا بودن؟هایی که میـ این جنازه
 

 دونم.ـ اینم نمی
 

 گم؟کردن رو میـ هواپیماها چی؟ همونایی که دیدی از آسمون سقود می
 

 ـ اونا چی؟
 

 کردن؟ اون اتفاقا قبی افتادن یا هنوز رخ ندادن؟ـ چرا از آسمون سقود می
 

 دونم!ـ نمی
 

 ـ چی باعث شد اونا سقود کنن؟
 

له گاه ی بین ســوالفاصــ بازجویی در داد یاد  تاه بود و مرا  هایش خیلی کو
 انداخت.می

 
 توانستم جواب دهم.دانم ولی نمیکردم جواب سوال آخرش را میاحساس می
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 «خب؟ کی باعث این کارهای زشت و زننده بود؟» دوباره پرسید:

 
همشــون کار خون » اســتم این بود که جیغ بکشــم:خوی چیزی که میهمه

ها باعث شــدن هواپیماها از آســمان ســقود کنن. خون آشــاماس! خون آشــام
شام ساختمانآ شتن!ها اون  ولی هیچ کدام از « ها رو ویران کردن و مردم رو ک

 شان شی داشتم.توانستم بگویم... چون خودم هم به درستیاین ها را نمی
 

دانستم که باید نهنم را معطوف چیزی کنم، پاشید، میم میدنیایم داشت از ه
کردم. به یی چالش نهنی نیاز داشــتم... یی جور انگیزه. باید ســرم را گرم می

یی پازل که حل کردنش نهنم را از اتفاقاتی که برایم افتاده بود دور نگه دارد. 
شتم...  سر کارم برگردم، جایی که به آن تعلق دا شتم که  ستم ولی نمینیاز دا دان

افتاد؟ به همین خاطر افتاد یا اصــی همچین اتفاقی میچه موقع این اتفاق می
 ی محلی اضافه کردم:آگهی کوچکی به روزنامه

 
 
 
 
 

کنم! دچار مشــکلی شــدین که باید بررســی شــه؟ من هر مشــکلی رو حل می
 kierahudson91@aol.comایمیل: 
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ضح تر و  ه دادم. اولین ایمیلی کدقیق تر آگهی میخیلی زود فهمیدم که باید وا

کرد پول زیادی برای برق پرداخت دریافت کردم از طرف مردی بود که فکر می
ند و از من میمی که ک یل دومی از طرف زنی بود  ـــت بفهمم چرا! ایم خواس

شریفی بود که... گربه سومین ایمیل هم از طرف پیرمرد  اش را گم کرده بود! و 
 این را بگویم که مشکل پزشکی داشت!!خب بگذارید فقط 

 
ی ازدواجش را جای مورد چهارم کمی جالب تر بود. از طرف زنی بود که حلقه

پیرزنی هفتاد و هشت ساله بود  3دیگری گذاشته و گم کرده بود. خانم الوِلی 
سال از ازدواجش می صت  ش شش ماه اخیر فوت که  سرش در  شت و هم گذ
شکنند ضعیم و  سید و برای همین قبول کردم که ه به نظر میکرده بود. زنی  ر

 کمکش کنم.
 

ــیدن چندین فنجان چای  ــنبه و بعد از نوش در طی بعدازظهر طوالنی روز یکش
رقیق، از او خواستم که به گذشته برگردد و بگوید دقیقا چه کاری کرده و روزی 

آمد که صــبح پنج  اش را گم کرده کجا بوده اســـت. باالخره یادشکه حلقه
ه گذاشته ی آشپزخانی پنجرهی پیش انگشترش را بیرون آورده و لبهی هفتهشنبه

 است.
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رف خوام ظانگشــتام الغر تر از قبل شــدن. همیشــه وقتی می» با لبخند گفت:
شورم حلقه ستم درمیارم. میب شتم لیز بخوره و دونی، نمیامو از د خوام از انگ

شویی بی سینی ظرف شدم و یادم توی چاه  شکار  وفته. ولی این روزا خیلی فرامو
 «کرد.همیشه بهم یادآوری می 4مونه که دوباره دستم بکنمش. فرانینمی

 
 ـ فرانی؟

 
 ی اون از من دقیقتر بود.ـ شوهر سابقم... حافظه

 
 اش سایه انداخت.وقتی به شوهرش فکر کرد ناراحتی روی چهره

 
 شــه یه نگاهی بهمی» قرار دادم و پرســیدم: فنجانم را روی میزی که بینمان بود

 «آشپزخونه بندازم؟
 

 «تونی عزیزم.البته که می» اش بلند شد و گفت:با زحمت از روی صندلی
 

ی ای روی طاقچهبازویش را گرفتم و او را به ســمت آشــپزخانه بردم. به نقطه
شاره کرد. پنجره بپنجره که آخرین بار حلقه ساش را آنجا دیده بود ا یم از بود، ن

کرد. خم شدم و محلی ی دلگیر را خنی میوزید و آشپزخانهمییمی داخل می
 اش را آنجا گذاشته بررسی کردم.که گفته بود حلقه
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 ـ خانم الولن  یادتونه پنج شنبه پنجره باز بود یا نه؟
 

»  گفت: اش خاراند وموهای کم پشت خاکستری رنگش را با انگشتان پینه بسته
 «نارم.بینم... آره باز بود. من همیشه وقتی هوا گرمه پنجره رو باز میبذار ب

 
 تونم یه نگاه بیرون از خونه بندازم؟ـ می

 
 «بیرون خونه؟ واسه چی؟» با دقت و کنجکاوی نگاهم کرد و گفت:

 
 «دونم. کنجکاوم.نمی» با لبخند گفتم:

 
 ـ پ  مستقیم برو جلو.

 
 را گفت و لخ لخ کنان پشت سرم به سمت در آشپزخانه آمد. این

 
چه باغ گذاشــتم،  باغ کوچکش  خل  به دا بایی زیر پنجره ی قدمی  گل زی ی 

شتانم گل شپزخانه بود. زانو زدم و با نوک انگ سنبلی که آنجا بود را لم  آ های 
 کردم.

 
 ای هستین.ـ باغبون عالی
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 را بگردم. زدم تا زمینبه آرامی گلها را کنار می

 
ــت. یکی از مردای محل هفته ــــ کار من نیس ای دوبار میاد و این کارا رو برام ـ

 اس.ده. اون یه مرد فوق العادهانجام می
 

نتون آخرین باری که باغبو» به اندازه کافی گشــته بودم، پ  ایســتادم و گفتم:
 «اینجا بود کی بود؟

 
 «ود.ی پیش ب. فکر کنم هفتهبذار ببینم..» دوباره موهایش را خاراند و گفت:

 
 ـ مرد خوبیه؟

 
 ـ یه مرد دوست داشتنیه.

 
 ـ اسمش چیه؟

 
یا یه همچین چیزی. یادم نیســـت، امروز صــبح  5ِدیو» لبخندی زد و گفت:

 «باهاش حرف زدم.
 

 ـ چرا؟
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شیا سید میخوام گل فو ـــ تلفن زد و پر شتری برام بیاره؟ ظاهرا توی میدان  6ـ بی

 رسیدن.باغبانی به فروش می
 

 ـ شمارشو دارین؟
 

 ـ یه جایی نوشتمش.
 

مه داد: ـــت و ادا نه برگش خا خل  به دا نان  جا » لخ لخ ک بذار ببینم... ک
 «گذاشتمش؟

 
نه که کیم زنا گاه کردم  به او ن بال کردم و  نه دن تا آشــپزخا نهاو را  ای را ی که

ــتش را داخل کیم چرخاند و گفت: ــت. دس دونم یه جایی تو این می» برداش
های کوچولو که روش شـماره تلفنشـو نوشـته بود رو فه... یکی از اون کارتکی

 «بهم داد. وای عزیزم، فکر نکنم بتونم پیداش کنم...
 

 ـ نگران نباشین خانم الولی .
 

ــت رفتم.  ــمت راهرو، جایی که تلفن روی میز گرد کوچکی قرار داش بعد به س
 «امروز زنگ زد؟ای هم ک  دیگه»سرم را به عقب برگرداندم و گفتم:
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 «نه فکر نکنم.» از داخل آشپزخانه گفت:

 
ی آخرین تماس را فشــار دادم و شــماره را گوشــی تلفن را برداشــتم و دکمه

یادداشت کردم. به سمت آشپزخانه برگشتم، پیرزن هنوز داشت داخل کیفش را 
 گشت.می

 
 ـ نگران نباشین خانم الولی . مهم نبود.

 
 ؟خواستیـ چرا شمارشو می

 
تم، خواسام یه کم شلوغ پلوغ شده و یه باغبون واسه این کار میی خونهـ باغچه

 فقط همین.
 

 «ی ازدواجتون دارین؟عکسی از حلقه» بعد موضوک را عوض کردم و گفتم:
 

 ی شومینه برداشت و دستم داد.به اتاق نشیمن برگشت، عکسی از روی تاقچه
 

 عکساییه که با همدیگه انداختیم. ـ این عک  من و فرانکه. یکی از آخرین
 

 های آبی روشنش خی  شد.متوجه شدم که چشم
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ضعیم  شوهرش حلقه کرده بود، هر دویشان  داخل عک ، بازو هایش را دور 

رســیدند. دســت چپش روی بازوی فرانی و نحیم ولی خوشــحال به نظر می
ییی ای طحلقهاش را ببینم. ی گمشدهتوانستم حلقهقرار داشت و به وضوح می

شت. حدس می شفافی رویش دا سنگ زرد  سنگ کوارتز لیمویی بود که  زدم 
 رنگ باشد. هر طرف سنگ چند الماس کوچی قرار داشت.

 
 ی خوشگلیه.ـ واقعا حلقه

 
 «تونی پیداش کنی؟می» با صدایی لرزان گفت:

 
شــه این عک  رو چند روزی کنم. میی تیشــمو میهمه» دســتش را گرفتم:

 «خودم نگه دارم؟ پیش
 

 «آره ولی چرا؟» دوباره با کنجکاوی خیره نگاهم کرد و گفت:
 

 ـ فقط یه حدسه.
 

 کنیباشــه. اگه فکر می» خودش را روی صــندلی راحتی انداخت کرد و گفت:
 «فهمم چطوری.کنه ببرش. هرچند نمیکمکت می
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رم ونم بتگردم. خودم مییکی دو روز دیگه برمی» به ســمت در رفتم و گفتم:
 «بیرون واسه استقبالم نیاین.

 
ضه شین مینی قرا شهر رفتم. پارک کردم و سوار ما سمت  ستقیما به  شدم و م ام 

ستم بود و از پنجره داخل را وارد مغازه شدم. عک  در د ی گرو برداری محلی 
شمم حلقهنگاه می ست جلوی چ شت. بدون کردم. در ی خانم الولی  قرار دا

نســتم حلقه را توقیم کنم، پ  به غذاخوری آن طرف توانشــان پلیســم نمی
خیابان رفتم و به تنها کســی زنگ زدم که از وقتی از کار معلق شــده بودم و از 

 لحاظ روانی توسط دکتر کیت  ارزیابی شده بودم، هنوز با او در ارتباد بودم.
 

سته بود و به خاطر این 7بازرس جان مایلز ه کهمزمان با من به نیروی پلی  پیو
ــپارکی ــت لقب اس ــانی نداش را به او داده بودند. جان مردی  8خدمات درخش

یه ند بق فادار بود. هر چ ـــادق و و ماد، و دوســتی ص بل اعت قا ی دلنشــین و 
 همکارهایم از من دست کشیده بودند ولی اسپارکی کنارم مانده بود.

 
کرد ار میام با اداره بود. هرچند در واقع مرا از شــایعات خبردجان راه ارتباطی

شغلی که آرزو می ستش ولی همین هم برای حفظ ارتباطم با  کردم دوباره به د
کرد. هیچوقت در مورد خون آشـــام ها که باعث باال رفتن آورم مرا کمی می

شــد، از من ســوالی های زیر لبی و ســرزنش داخل نگاه ها میابروها، خنده
 نپرسیده بود.
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مواقع عجیبی که من به اطیعاتی در  در حقیقت، جان پســر باحالی بود و در

ت گذاشهایم نیاز داشتم، آب دستش بود زمین میها و بازجوییمورد استعیم
چی می کامپیوترهای پلی  را برایم  که چیزی بیشــتر از کرد. میو  دانســتم 

ستی میرابطه شتم. ی دو سبت به او ندا سی از آن نوک ن سا خواهد، ولی من اح
ساسی داشتم لوک بود، و مطمئن نبودم که آن احساسات تنها کسی که به او اح

 هنوز هم وجود داشته باشند.
 

نده حل پرو به  می  جان برای ک که  عاتی  به من میبرای جبران اطی داد هایم 
الغر  بردم. جانپختم یا او را برای تماشای فیلم بیرون میگاهی برایش شام می

ردم از کیی داشتم از او استفاده میو بدقواره و خجالتی بود و از اینکه یی جورا
باره از او خودم متنفر بودم، ولی این تنفر باعث نمی شـــد به او زنگ نزنم و دو

 کمی نخواهم.
 

ساعت بعد از اینکه با  ساعت الی یی  شت و حدود نیم  صی دا او آن روز مرخ
نه جان زده گو ـــت. هی به من پیوس ـــاپ  کافی ش ماس گرفتم در  هایم را او ت

ای ندلی را عقب کشید و نشست. با وجود اینکه بیست و خوردهب*و*سید، ص
هایش قرار داشت هایی روی پیشانی و گونهها و لیسال سن داشت ولی جوش

شمکه به او چهره ستری تیره بود. ای وفادار و هیجان زده داده بود. چ هایش خاک
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 هاش قرار داشــت و به خاطر این همیشــه بعینکش همیشــه کج روی نوک بینی
 رسید سرش کج است!نظر می

 
 ـ این بار چی شده؟

 
نده که او را وارد یکی از پرو با از این به نظر تقری جان زده  هایم کرده بودم هی

 رسید.می
 

 ـ الزمه که از کارت شناساییت بخاطرم استفاده کنی.
 

 دانستم که الزم نیست تیش زیادی کنم تا او را راضیاین را با لبخند گفتم. می
ی خانم الولی  و اینکه ی گمشــدهبه کمی به خودم کنم. بعد، درمورد حلقه

ی گروبرداری آن طرف خیابان پیدا کردم، صحبت چطور او را در ویترین مغازه
شان پلی  هرگز نمی ضیح دادم که بدون ن صاحب مغکردم. برایش تو ازه توانم 

ای هط شده از دوربینرا قانع کنم که حلقه را پ  دهد و اجازه دهد به فیلم ضب
 مدار بسته نگاه کنم تا ببینم چه کسی حلقه را به مغازه برده است.

 
ــد، جان را تا آن طرف خیابان همراهی کردم و بعد از اینکه قهوه هایمان تمام ش

ــایی ــناس ــدیم. جان با یی حرکت کارت ش اش را از جیبش باهم وارد مغازه ش
صاحب مغازه سردی به  ستم و » گفت: بیرون آورد و با خون من بازرس مایلز ه

 «ایشون هم بازرس هادسون از پلی  هونسفیلد.
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بدون اینکه فرصتی به صاحب مغازه دهد تا درمورد کارت شناسایی من سوالی 

 بپرسد دوباره شروک به صحبت کرد. تحت تاییر قرار گرفته بودم.
 

قه نگ زرد داره رو میـــــ حل که ســ نه، همونی  که توی ویتری هش گمت بای 
 مشکوکیم که دزدی باشه.

 
اش را رو ی شیی پوش مغازه که موهای خاکستریصاحب حدودا پنجاه ساله
 «از کجا مطمئنین؟» به باال شانه کرده بود گفت:

 
شانش دادم و زیر بینی سی که خانم الولی  بهم داده بود را ن دم اش تکان داعک

 «از اینجا مطمئنیم.» و گفتم:
 

 ون آورد، به چشمش زد و عک  را بررسی کرد.عینکی از جیب کتش بیر
 

باشـــه. » گفتم: به قربانی بنداز. ممکن بود پیرزن توی عک  مادرت  یه نگاه 
 «اس؟هنوز زنده

 
 ـ خب، بله...
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خوش به حالت. پ  االن مثل این پیرزن تنها نیســت. » حرفش را قطع کردم:
 «بینی؟این پیرمردی که توی عکسه رو می

 
 ی تایید تکان داد.سرش را به نشانه

 
ـــ اون شوهرشه. بهترین شصت سال عمرشونو کنار هم بودن. ولی همین شش 

قه یه نفر حل ید. کی ماه پیش فوت کرد و  به این پیرزن داده بود رو دزد که  ای 
 تونه همچین کاری کنه؟می

 
 دونم...ـ نمی

 
 این بار اسپارکی بود که حرفش را قطع کرد.

 
 که اینو ازش گرفتی نداری؟ ـ پ  فیلمی از مردی

 
این واقعا بی دقتی تو رو نشــون » بدون اینکه منتظر پاســخش باشـــد گفت:

 «ده.می
 

کنی از پ  اگه فیلمی ضــبط نمی» بعد، به دور تا دور مغازه نگاه کردم و گفتم:
ی وســایلی که اینجان دزدی نباشــن؟ فکر کنم تونی مطمئن شــی بقیهکجا می
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ضایی کنی ی اینا رو توقیم کنیم، تو چی فکر میبگیریم و همه بهتره یه حکم ق
 «بازرس مایلز؟

 
عجب، یه عالمه وسایل اینجاس » اسپارکی به صاحب مغازه نگاه کرد و گفت:

کشه که همشون بررسی بشن... منظورم اینه که ها طول میرسه ماهو به نظر می
 «پلمو شه!فکر کنم اینجا باید تا وقتی که فقط خدا ازش خبر داره 

 
شید و گفت: شنبه» مرد آهی ک شه. پنج  شه. با لقه ی پیش اون با یه حی هفتهبا

 «اومد اینجا.
 

 «کی؟» پرسیدم:
 

 ـ اسمشو نگفت.
 

 «دوربینای مداربسته؟» جان پرسید:
 

 ی تایید تکان داد.مرد سری به نشانه
 

 «پ  اونا رو بده. همینطور حلقه رو.» دستم را دراز کردم و گفتم:
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ام برگشتیم و مدتی که جان داشت برای هردویمان دو فنجان ایی اجارهبه خانه
ماده می ندویچ آ های دوربین را کرد، داخل دی وی دی پلیرم فیلمقهوه و ســـا

ضحی از  صویر وا شت و ت شخوان قرار دا شا کردم. دوربین درست باالی پی تما
سی که نزدیکش می شان میهرک ور تند زدم تا به روز داد. فیلم را روی دشد را ن

ظهر آن روز، مرد مورد نظرم وارد مغازه شد و  15:22پنج شنبه رسیدم. ساعت 
 ی خانم الولی  را نشان داد.حلقه

 
 «گیرش انداختم!» ام به جان نگاه کردم و گفتم:از سرشانه

 
ماره به شــ که  عد از این به من داده بود زنگ زدم، روی ب خانم الولی   که  ای 

ام کنار پنجره نشــســتم، جان هم رو به رویم نشــســته بود. مورد عیقه صــندلی
 ی آیفون رامنتظر آمدنش شدیم. نیم ساعت بعد، زنگ در به صدا در آمد. دکمه

باره روی  باز رها کردم و دو مه  ید. در را نی یا باال ب به او گفتم  ـــار دادم و  فش
 ام نشستم.صندلی

 
سال چاقی که لب شیده اس کار و چکمهلحظه ای بعد، مرد میان ی گل آلودی پو

بود قدم به داخل خانه ام گذاشـــت. دســـت هایش زبر و کثیم بودند و زیر 
 هایش گلی بود.ناخن
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؟ صاحب 9آقای دیوید ایوان » ام بلند شوم گفتم:بدون اینکه از روی صندلی
ــه با آدرس تیدی گاردنز دات کام باهاش تماس گرفت و تیدی گاردنز که می ش

 «حل کارش هم هونسفیلد، خیابان ِهی فیلدز پانزدهمه؟آدرس م
 

 بله. درسته. شما برای یه سری کار باغبونی» به من و اسپارکی نگاه کرد و گفت:
 «باهام تماس گرفتین؟

 
 «درسته.» بدون اینکه چشم ازش بردارم گفتم:

 
فهمم... شــما ولی من نمی» موهای بهم ریخته و نامرتبش را خاراند و گفت:

 «ای ندارین که.کنین... باغچهآپارتمان زندگی می توی
 

 کنن رو تماشا کنم.ـ نه. من فقط دوست دارم مردمی که قبر خودشونو می
 

 «این یه جور شوخیه؟» با گیجی نگاهم کرد و گفت:
 

ی خانم الولی  را روی میز قهوه خوری کوچکی که بین خودم و اسپارکی حلقه
کنم دزدی از یه پیرزن هفتاد و هشـت کر نمیف» قرار داشــت گذاشــتم و گفتم:

 «ساله شوخی باشه.
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باغبان به حلقه و بعد به من نگاه کرد. رنگ صــورتش ســفید شــده بود... رنگ 
 کاغذ. مثل یی ماهی در حال خفه شدن دهنش را باز و بسته کرد.

 
 «چی داری درموردش بگی؟» پرسیدم:

 
 «بی اینو ندیدم.دونم... قمن... من نمی» تته پته کنان گفت:

 
هرجور مایلی آقای ایوان ، ولی این آقایی » حلقه را از روی میز قاپیدم و گفتم:
 «اس که تو رو ببره بازداشتگاه.که اینجاس یه افسر پلیسه و آماده

 
این را که شنید جلوی پاهایم روی زانوهایش افتاد و مچ پایم را چنگ زد. با ناله 

امو و کنم! این منو... خانوادهالتماســـت می کنم.خواهش می» و زاری گفت:
 «کنه!شغلمو نابود می

 
خودتو جمع و جور کن مرد. فقط » با لگدی او را عقب زدم و فریاد کشــیدم:

خودتو باید به خاطر این موقعیتی که توش گیر افتادی مقصــر بدونی. حاال که 
سه شکات وا شماته... پ  ا سم توی چ شی تا  ولی ی خانم الگیر افتادی ا

 «کجان؟
 

من » هنوز روی زانو هایش بود. از پِ  اشــی هایش به من نگاه کرد و گفت:
سه سفم. من یه احمق بودم. این چند ماه اخیر وا سخت واقعا متا ی من خیلی 
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شکیت مالی ست داده بود. با این م شو از د شغلم رونق ای که به وجود اومدن 
ونو به من بســپرن. اکثر مردم هاشــبود. مردم اســتطاعت اینو نداشــتن که باغچه

 «بضاعت مالی ندارن.
 

ها آدم از پایین و باالی کشــور زندگی واســه میلیون» بدون هیچ تاســفی گفتم:
شونو  شده، یعنی اونا باید مال پیرمردا و پیرزنا رو بدزدن تا درآمد خود سخت 

 «زیاد کنن؟
 

ــتآب بینی ــید، با دس ــی هایش را پاکاش را باال کش و  کرد های کثیفش اش
نه، نباید این کارو کنن... ولی تو باید درک کنی، من ناامید شــده بودم. » گفت:

شده بودن و بانی  سطای وامم پرداخت ن قبی هیچ چیزی ندزدیده بودم. ولی ق
 «شدن توی خیابون.ام پرت میامو توقیم کنه. زن و بچهخواست خونهمی

 
شتم که ایوان  حقیقت را می سابقهداگفت. میشکی ندا ستم که  رمی ی جن

نداشته ولی هنوز هم به خاطر کاری که با خانم الولی  کرده بود از او عصبانی 
مت کوچکی از وجودم برایش  قت انگیز بود و قســ گاهش کردم، ر بودم. ن

 کرد.احساس تاسم و دلسوزی می
 

 «بلند شو!» تشر زنان گفتم:
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ه هنوز روی صندلی نشست ای مطیع ایستاد، در حالی که من و اسپارکیمثل بچه
 از کجا فهمیدی» بودیم. دست هایش را به هم پیچاند، به من نگاه کرد و گفت:

 «من برش داشتم؟ چجوری به من رسیدی؟
 

صه و به خاطر همین هم خانم الولی   صو شغل من حل کردن موارد بخ ـــ  ـ
ی ســـاده بود. من از خانم باهام تماس گرفت... چطور فهمیدم؟ یه مســئله

اشو   خواستم به نهنش فشار بیاره و به یاد بیاره که دقیقا آخرین بار حلقهالولی
ی ی پنجره برد، همونجایی که پنج شــنبهکجا دیده. این منو به ســمت طاقچه

اشــو اونجا گذاشــت تا ظرفها رو بشــوره. بعد یه بررســی ی گذشــته حلقههفته
که  داد کسیون میخیلی کوتاه، روی پنجره یه رد انگشت گل آلود دیدم که نش
 خواســت تا بفهممحلقه رو برداشــته دســتای کثیفی داشــته. هوش زیادی نمی

کسی که دستاش مدت زیادی داخل ِگل هستن حلقه رو برداشته. بعد از اینکه 
ی آشــپزخونه رو بررســی کردم رد پاهای یه چکمه رو ی ُگل زیر پنجرهباغچه

 روی زمین دیدم.
 

البته که باید رد پاهام اونجا باشــن، من » گفت: اش را باال کشــید وآب بینی
 «باغبون خانم الولیسم.

 
دی؟ اونجا رد پاهای زیادی بودن که نشون ـــ تو کارهاتو روی نوک پا انجام می

دادن تو زیر پنجره روی نوک پاهات ایســتاده بودی. اونجا جایی بود که تو می
 وایسادی، دستتو دراز کردی و حلقه رو برداشتی.
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 «ولی... ولی... حلقه رو چطوری پیدا کردی؟» ج و واج گفت:ها
 

ــ این حقیقت که خانم الولی  گمشدن چیز با ارزش دیگه ای رو بهم گزارش ـ
ی آنی صورت گرفته. همونطور که ده که دزدی بر اساس وسوسهنداد نشون می

ــتی و وقتی حلقه رو دیدی، راهی رو برای  ــکل مالی داش خودت گفتی، تو مش
به حل م حل زودگذر بود، ولی  یه راه  که فقط  ند  تت دیدی... هر چ شــکی

شت و اینکه نتیجه ستگیری به خاطر اش میپیامدی که در دراز مدت دا شد د
سه بوده... یه جرمت ، فکر نکردی. می سو ساس و سرقت بر ا ستم که این  دون

 خواســتی که هرچه زودتر تبدیل بهراه ســریع برای پول گیر آوردن. پ  تو می
تات نمی به دوســ جا فروختیش چون ازت میپولش کنی.  که از ک یدن  پرســ

خواستی خودتو قاتی یه جرم کنی آوردیش... نه، تو یه دزد ناشی هستی... نمی
خواست که کسی متوجهش بشه. تو خیلی سریع به پول احتیاج و دلت هم نمی

اره... ه دداشتی پ  حلقه رو بردی تنها جایی که به خرید همچین چیزایی عیق
ی گروبرداری. قدم بعدیم اونجا بود و اونجا بود که حلقه رو پیدا کردم. یه مغازه

تو به اندازه ی کافی باهوش بودی که اطیعاتتو ندی، ولی دوربین مداربســته 
 یابت کرد که اون شخگ تو بودی.

 
دنبال کردن این اطیعاِت پشت سر هم، » بعد لبخند کجکی به او زدم و گفتم:

 «ر خیلی سختی نبود.کا
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ــت و گفت: ــس ــندلی کنار در نش فهمیدم. حاال چه اتفاقی » به آرامی روی ص

ی خانم هکنی؟ حلقمیوفته؟ من واقعا آسیبی به کسی نرسوندم، اینطور فکر نمی
 «الولی  برگشته.

 
ــر زدم: به لطم من و همکارم که اینجاس. اگه خانم الولی  باهام تماس » تش

شو گم کرده. بعدشاونوقت تو امیدوار بودی اون باور کنه که حلقه گرفتنمی  ا
های بعد وقتی پول کم میاوردی به حقوق بازنشــســتگیش چشــم چی؟ ماه

 «داشتی؟گردوند از تو کیفش پول برمیدوختی و وقتی سرشو برمیمی
 

 خورم. باید حرفمو باور کنی.ـ نه! قسم می
 

 خواست زیر گریه بزند.دوباره می این را باصدایی لرزان گفت، انگار
 

چرا باید حرف مردیو باور کنم که انقدر خودشــو » با اخم و ترشــرویی گفتم:
 «خوار و خفیم کرده که چیز باارزشی رو از پیرزنی مثل خانم الولی  بدزده؟

 
 کنم منو دستگیر نکنین!خواهش می» اش نشست و التماس کرد:ی صندلیلبه

 «ی پلی  نکشونین.به ادارهکنم کار رو خواهش می
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صورتش پریده و به نظر می شدم رنگ  سد همیبا نگاهی به ایوان  متوجه  ن ر
کند. ایســتادم، در اتاق قدم برداشــتم و به ســمتش رفتم. ســرم را االن غش می

کنم تو حالمو بهم میزنی ایوان ، ولی باور می» پایین گرفتم و به او نگاه کردم:
ست دادی. تو حلقه رو دیدی و یه راهی دیدی که اونروز توی باغچه  عقلتو از د

که بتونی مشکیتتو پشت سر بذاری. باور دارم که قبی زندگی خوبی داشتی و 
دونم تا قبل این لحظه آروم و بی تنش بوده رو از ای که میخواد زندگیدلم نمی

سیب زده م ستگیر کنه، فقط به افرادی آ شه که تو یبین ببرم. اگه همکارم تو رو د
کنی... زن و بچه احمقانه باور داشــتی داری اینجوری ازشــون محافظت می

سه. اون بدون اینکه به خاطر  شتریم خانم الولی صلی من م هات. ولی نگرانی ا
ــوک و  ــتادن توی دادگاه دچار ش ــیح دادن اظهاراتش به پلی  یا حتی ایس توض

شه هم می شو بگذرونه. از طرفی هم اضربه ب سی تونه زندگی گه در مورد تو، ک
زد و باور داشــت که دوســتشــه، بفهمه که با ارزش که به خوبی ازش حرف می

ــی دلم نمی ــو دزدیدی از پا درمیاد. من اص خواد قلب اون پیرزن ترین داراییش
بیچاره بشــکنه، اونم وقتی که داره با غم مرگ شــوهرش کنار میاد. از طرفی هم 

 «خواد این قضیه رو کش بدم.دلم نمی
 

ممنونم. »از روی مبل زمین افتاد، شــلوارم را چنگ زد و هق هق کنان گفت:
 «ممنونم!
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او را با لگد کنار زدم، لباس کثیفش را چنگ زدم و از زمین بلندش کردم. بدون 
ند در چشــمهایم نگاه کند گفت: تونم ازت تشــکر چطوری می» اینکه بتوا

 «کنم؟
 

لطم تو پونصد پوند از دست داده. ـــ هنوز موضوک صاحب مغازه مونده... به 
ن شم زنم تا مطمئباید پولشو بهش برگردونی. یکی دو روز دیگه بهش زنگ می

ناری. اون یه ی خانم الولی  نمیاین کارو کردی و دیگه هیچوقت پاتو خونه
 رسه باید یکی دیگه گیر بیاری.مشتریه که تو از دستش دادی و به نظر می

 
 «دم.دم. قول میقول می »با گریه و زاری گفت:

 
 «حاال از اینجا برو بیرون!» او را ول کردم، به سمت در هلش دادم و گفتم:

 
هایی فروافتاده و سری که پایین گرفته بود به آرامی از خانه ام خارج شد. با شانه

سپارکی را دیدم که هنوز  شتم و ا شنیدم، برگ ست زدن  صدای د سرم  شت  از پ
من  »زد. به من لبخند زد و گفت:نشسته بودو برایم دست می اشروی صندلی

 «باید ازت یاد بگیرم هادسون... کارت عالی بود.
 

 «چیز خاصی نبود.» ام نشستم و گفتم:روی صندلی
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ــــ می تونم بفهمم چطور هر قدم از این پرونده رو دنبال کردی، ولی چطوری ـ
 تو که فقط شماره تلفنشو داشتی؟ آدرس خونه و وبسایتشو فهمیدی؟

 
 ـ آسون بود. کنار ماشین َونی که باهاش اومد اینجا اینا رو نوشته بود.

 
 بعد به خودم لبخندی زدم و از پنجره بیرون را نگاه کردم.

 
غروب که شـــد با حلقه پیش خانم الولی  برگشــتم. یکبار دیگر به ســمت 

وانمود کردم که انگار تمام این  ی آشــپزخانه رفتم و جوریی زیر پنجرهباغچه
ُسراند و با  شتش  مدت حلقه همانجا افتاده بوده. حلقه را به او دادم. داخل انگ

 ی ازدواجش اشی شوق ریخت.آسودگی به خاطر برگشتن حلقه
 

فت: یه گ مه بخوای » با گر به عنوان حق الزح که  بانوی جوان، هر چیزی هم 
 «کافی نیست، چقدر باید بهت بدم؟

 
که هیچ باز به او گفتم  مایی کردم و  نه راهن خا خل  به دا ویش را گرفتم و او را 

خدام کردم و  بان دیگری برایش اســت باغ عد،  ند روز ب ندارد. چ به من  دینی 
ا اش را مستقیمام را به باغبان جدید دادم تا حق الزحمهاطیعات حساب بانکی

 از خودم دریافت کند.
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امه بستند. پسرک روزنرسیدم داشتند آن را میی روزنامه فروشی وقتی به مغازه
باز می کردم امروز فکر نمی» کرد گفت:فروش در حالی که در مغازه را برایم 

 «بیای.
 

 ـ دیر کردم جی.
 

ــته ــت و گفت:دس ــخوان برداش ــون » ای روزنامه از روی پیش یه کپی از همش
 «خوای؟می

 
 «مثل همیشه.» با لبخند گفتم:

 
ـــ من نمی شون که یه ر روز این همه روزنامه میفهمم تو هـ خوای چیکار؟ هم

 گن.چیز می
 

 «ای ندارم.من زندگی اجتماعی» روزنامه ها را از او گرفتم و گفتم:
 

 خوای باهم بریم سر قرار کیرا؟ـ می
 

 این را گفت و سعی کرد پیشنهادش شوخی به نظر برسد.
 

 ـ شاید چندسال دیگه.
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شمکی شتم، بقیه را  چ به او زدم و مغازه را ترک کردم. یکی از روزنامه ها را بردا

لوله کردم و زیر بغلم نگه داشتم. به تیتر بزرگ و سیاهی که باالی روزنامه چاپ 
 شده بود نگاه کردم و قلبم تقریبا ایستاد.

 
 هواپیمای مسافربری باالی اقیانوس اطل  سقود کرد!

 
شت  بعد، درست مثل دفعات پیش شیدن پ شروک به درخ شان  آن نورهای درخ

هایم کردند. در میان آن نورهای درخشــان، خلبان هواپیمایی را دیدم که چشــم
یاد می ید:در نهنش فر نا می» کشــ می! او می! ک کابین ک یاین توی  خوان ب

 «خلبان!
 

به همان ســرعتی که تصــاویر آمدند، به همان ســرعت هم ناپدید شــدند و 
ی برایم باقی ماند. بعد، صدای چی چی ریزش قطرات احساس گیجی و مست

ای که در دســتم بود شــنیدم. ســرم را پایین گرفتم و به تیتر باران را روی روزنامه
ــده روی کاغذ را  ــیاه رنگ پخش ش ــتم جوهر س روزنامه نگاه کردم. انتظار داش
که  ته، بل مه ریخ نا که روی روز باران نبوده  ـــدم قطرات  جه ش ببینم، ولی متو

 های من است.های خون آلودی از چشماشی
 

 فصل سوم
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ها جمع کرده بودم ای که طی هفتههای بریده شـــدهروزنامه را کنار روزنامه

نی را پر از آب کردم.  مام کوچی و دلگیرم شـــدم و ســی گذاشــتم، وارد ح
ست شیدم و باریکهد صورتم پا شت کردم و مقداری آب به  ی خونی هایم را م

هایم ریخته بود را شستم. مقداری از ی شده و روی گونهکه از چشم چپم جار
بد رخت چرک خل ســ ته بود، از تنم درآوردمش و دا تاپم ریخ ها خون روی 

 انداختم.
 

سرگیجه ساس  شت ناپدید اح شتم کم کم دا صاویر دا ای که بعد از دیدن آن ت
ــقیقهمی ــد، فقط ش ــتههایم با نبضش  کوبید. گردنم را به اینای میهایی آهس

شت شانیطرف و آن طرف چرخاندم، با نوک انگ ساژ دادم و از هایم پی ام را ما
 حمام خارج شدم. تاپ تمیزی از کمد بیرون آوردم و پوشیدم.

 
ــندلی مورد عیقه ــتم، خودم را رویش ولو کردم و روی ص ــس ام کنار پنجره نش

 ادترفتم. این عتلویزیون را روشن کردم. هر وقت نهنم آزاد شد سراغشان می
 ای از موزیینشــســتم و با پ  زمینهام بود که روی صــندلی راحتی میشــبانه

ــمت لوک، پاتر و  ــتانی که مرا به س اخبار تلویزیون، هر روزنامه را به دنبال داس
ستم بود هر چیز جالبی را مورفی هدایت کند، چی می کردم. با قیچی که در د

شیمن میمی سبابریدم و آن را به دیوار اتاق ن ه های زیادی بندم. تکه روزنامهچ
گذاشــتی و یی دیوار چســبانده بودم، به حدی که اگر پایت را داخل خانه می

 رسید اتاق با روزنامه تزئین شده است.کردی به نظر مینظر نگاه می
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سپارکی گفته قربانی شده بودند. ا سیده به من خیره  شده و به قتل ر های مفقود 

سبود این کمی او را می سیده بود چرا آنها را به دیوار زدهتر ام. اند و یکبار هم پر
خواهم تحقیقی درمورد های جنایی هســتم و میبه او گفتم که مجذوب پرونده

سم. اگر دکتر کیت  پایش را به خانه شت یام ممتخلفین و متجاوزین بنوی گذا
د وشــد! ولی دیگر نیازی نبشــان  برگشــتنم به اداره چیزی نزدیی به صــفر می

درمورد او نگران باشــم، او هم نیازی نبود در مورد من نگران باشــد... البته اگر 
 قبی نگران بود!

 
ــاویری از اقیانوس پخش می ــرعت به کرد. قایقتلویزیون تص های نجات با س

ها یرفتند. کوسن صندلسمت چیزی که شبیه هواپیمای تکه تکه شده بود، می
 آب شناور بودند. های نجات روی امواجدرکنار جلیقه

 
 ی تلویزیون پخش شد:ای پایین صفحهنوشته

 
ــله 281پرواز  ــقود کرد. همه 80ی اطل  با فاص ی مایلی از ایرلند در دریا س
 ی هواپیما کشته شدند.خدمه 12مسافر و  232

 
ام به ســمت جلو خم شــدم، صــدای تلویزیون را زیاد کردم و به روی صــندلی

شد، هواپیما در نمایشگر پشت سرش پخش میصدای گزارشگر که تصاویر 
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ها هنوز ادامه داره. علت ســقود هواپیما هنوز به طور بررســی» گوش کردم:
ست. اظهارات  شخگ نی سمی م شون می BEAر ده که آخرین ارتباد کیمی ن

عت  ـــا ته در س ما صــورت گرف با هواپی قت انگلی  بوده و  11:52که  به و
 «دند روشن و واضح نیست.هایی که در طی ارتباد گفته شحرف

 
توانستم آن صداها را در نهنم بشنوم. مثل این نبود که روی صندلی افتادم، می

صلهبا گوش شم، مثل امواجی رادیویی از فا شنیده با ی دور بود که خش هایم 
م شنیدپیچید. بارها و بارها آن صدای جیغ و فریاد را میخش کنان در نهنم می

 «وارد کابین خلبان شدن... اونا وارد کابین خلبان شدن!اونا » گفت:که می
 

شنیدم متعلق به همون هواپیمایی بود » با خودم فکر کردم: صدای خلبانی که 
ه؟ تونه اینطوری باشتونه اینطور باشه. چطور میکه توی دریا سقود کرد؟ نمی

 «و چه کسایی وارد کابین شدن؟
 

ه فهمم این تغییر و تحوالتی که درونم بکردم بزمانی که نشسته بودم و سعی می
 وجود آمده برای چیست، زنگ در به صدا درآمد و مرا از افکارم بیرون کشید.

 
صندلی  صدای تلویزیون را کم کردم. از روی  شتم و  روزنامه را روی زمین گذا

شت تاریی می شدم و از پنجره خیابان زیر پایم را نگاه کردم. هوا دا شد. بلند 
شکافی تیره داخل پیاده رو ی بلسایه ستاده بود مثل  شت در ای صی که پ شخ ند 

 شد. دوباره زنگ در به صدا درآمد.دیده می
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 «کیه؟» ی پیام گیر را فشار دادم و گفتم:دکمه

 
 «خانم کیرا هادسون؟» صدای زنی گفت:

 
 ـ بله.

 
 تواند باشد.کردم که او چه کسی میبه این فکر می

 
امیدوار بودم بتونم باهاتون صــحبت » ام گیر گفت:صــدا با حرارت داخل پی

 «کنم.
 

ــانه ها کم اتاق پخش ام انداختم، روزنامهام نگاهی به عقب و خانهاز باالی ش
صندلیشده بودند و توده شده هم ام بود و تکهای روزنامه هم کنار  های بریده 

 به دیوار اتاق چسبانده شده بودند.
 

 «شه برین و...من نیست. میاالن وقت خوبی برای » گفتم:
 

ــدا حرفم را قطع کرد و گفت: ــما رو بهم معرفی کردن. بهم گفتن که... » ص ش
 «چطوری بگم؟ بهم گفتن توی حل مشکیت کارتون خوبه.
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 «اممم...» زیرلب گفتم:

 
ــدا دوباره گفت: ــافت زیادی رو خواهش می» ص ــون. من مس کنم خانم هادس

 «کمی بخوام. سفر کردم تا بیام اینجا و ازتون
 

 «باشه. بیاین باال.» در را باز کردم و گفتم:
 

ها را با لگد به زیر به ســرعت دور تا دور اتاق چرخیدم، تعدادی از روزنامه
ستم. قبل از  سبی ب ستادم و موهایم را هم جمع کردم و دم ا صندلی و کاناپه فر

دِر باز خانه ایســتاده  اینکه فرصــت کنم موهایم را کامل جمع کنم، زن در میان
 بود. در را پشت سرش بست و قدم به داخل خانه گذاشت.

 
ممنونم که قبول » ی بریده شـــده انداخت و گفت:نگاهی به صـــدها روزنامه

 «کردین منو ببینین خانم هادسون.
 

سته سمتش راهنمایی د صندلی راحتی کنار زدم، او را به  ای روزنامه را از روی 
ــون ح  پیر » گفتم: کردم و با لبخندی ــدا بزنین. خانم هادس لطفا منو کیرا ص

 «ده.بودن بهم می
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ــم از من بردارد گفت: ــی » او هم لبخندی زد و بدون اینکه چش ــخص البته. ش
 «جوان و زیبا ولی با دانشی که از سنش بیشتره.

 
 «ببخشید؟» ام نشستم و گفتم:روی صندلی

 
 .ـ من چیزای خیلی خوبی درموردت شنیدم کیرا

 
هایش صــاف کرد و آســتین کتش را پایین چین و چروک شــلوارش را با دســت

مه ید. ه باسکشــ که ی ل خاکســتری رنگی  به جز پیرهن  یاه بود  هایش ســ
ستم زیر کتش ببینم. ولی این تمام چیزی بود که میمی ستمتوان درموردش  توان

ی از رببینم... منظورم این اســت که برخیف دکتر کیت  این زن هیچ چیز دیگ
اش باشــد، پوســتش زدم اوایل چهل ســالگیداد. حدس میخودش بروز نمی

ــت قهوه ــن بود. موهای پرپش ــت که روی عالی و روش ای مایل به قرمزی داش
هایش آبی شــفاف بود و تقریبا هیچ آرایشــی هایش ریخته بود. چشــمشــانه

های ُپرش مالیده بود. هیچ نداشــت، به جز رژ لب ســرخ رنگی که روی لب
 ای، نه گردنبندی و نه دستبندی.زیور آالتی نداشت. نه حلقه

 
 تونم چیزی براتون بیارم؟ یه فنجون چای یا...ـ می
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هســتم...  10نه ممنون. بذار خودمو معرفی کنم. من بانو هانت» زن لبخند زد:
ــحال می ــم الیزابتولی خوش ــته  11ش ــدام کنی. به نظرم عناوین یه کم خس ص

 «کنی؟فکر نمی کننده هستن، اینطور
 

 ـ فکر کنم.
 

 کردم که احتمال دارد چه جور کمکی از من بخواهد.به این فکر می
 

شوهرم لرد هانت ـــ  صنایع راوِن  12ـ شون . نمی13مالی  دونم چیزی درمورد
 شنیدی؟

 
شوهرتون  مطمئن نیستم چیزی شنیده باشم. شرکت» سرم را تکان دادم و گفتم:

 «نه؟کای فعالیت میتوی چه زمینه
 

فهمیدم مایکل گم که میــــ با ژنتیی قابل احیا و تجدید ســرو کار دارن. نمی
 دادم.کرده، ولی شاید باید توجه بیشتری نشون میواقعا چیکار می

 
 کرد؟ـ می

 
سه شد. وا ـــ مایکل... چطور بگم؟ چند ماه پیش گم  سفر کاری رفت ـ ی یه 

 نیویورک و دیگه از اون به بعد دیده نشد.
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 شنوم.واقعا متاسفم که اینو می ـ

 
شد و گفت: ستقیما به من خیره  صه افتادم. » م لطم داری. ولی من توی مخم

کردم و باید بگم که از وقتی مایکل ناپدید شــد من باید کاراشــو مدیریت می
ــهخیلی کم درموردش می ــهام دارا توی نیویورک دونم. دو روز دیگه جلس ی س

 «م.شه و من باید بربرگذار می
 

ــیدم: ــما ازم می» با گیجی پرس ــید ولی ش ــدن ببخش خواین در مورد ناپدید ش
دونم و از اون کمتر شــوهرتون تحقیق کنم؟ من خیلی کم درمورد تجارت می

 «دونم.های ژنتیی قابل احیا میهم درمورد پیچیدگی
 

صدای خنده سعی کرد  شاند و  ستش پو اش را خفه کند، به من دهانش را با د
نه کیرا. یه نفر دیگه رو برای تحقیق در مورد ناپدید شــدن » و گفت: نگاه کرد

 «خوام حلش کنی.مایکل استخدام کردم. این مشکلی نیست که من ازت می
 

 «پ  چی؟» اخمی کردم و پرسیدم:
 

 .14ـ مشکل دختر شانزده سالمه، کایی
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 ـ چطور؟
 

 شود.کردم که این حرفها به کجا کشیده میبه این فر می
 
ــمت پنجره رفت و بیرون را نگاه کرد. بدون اینکه به من نگاه ز ــتاد، به س ن ایس

ید: ند پرســ بایی چطوری می» ک کایی رو توصــیم کنم؟ عیوه بر زی تونم 
ستثنائی شه.ا سمتم چرخید و گفت:« اش خیلی هم باهو ور و همینط» بعد به 

 «غیر قابل کنترل.
 

 ـ چطور مگه؟
 

ــد  ــکل این نباش ــده و من از امیدوار بودم مش که :" دخترم درگیر مواد مخدر ش
 گذرونه خوشم نمیاد."!پسری که باهاش وقت می

 
ــه بهترین ــوهرم همیش ــــ تو باید درک کنی کیرا که من و ش ها... بهترین توی ـ

هرچیزی رو بهش دادیم، هیچ پولی رو ازش مضـــایقه نکردیم، اون به بهترین 
ــی می ــوص ــت. بهترین توی همه  رفت، بهترین تعطییتمدارس خص رو داش

 چیز.
 

 پ  توجه و عشق چی؟ به این فکر کردم ولی جرات نکردم بپرسم.
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ـ ولی این چند سال اخیر خودسر شد... نسبت به من و پدرش سرکش شد. از 
ــه ــتادیمش اخراج میای که میهر مدرس ــرمندگی پدرش فرس ــد و باعث ش ش

بر داد مدیر مدرســـه ی دوبراشـــد. حتی وقتی مایکل پیشــنهاد شــهریهمی
پیشنهادشو رد کرد و گفت مسئله پول نیست، نگرانی اصلیش سیمت جسمی 

سه سیمت روانی کارکنان مدر ضیح داد که دانش آموزا و  سه تو اس. مدیر مدر
ی دانش آموزا مزاحمت ایجاد کرده به حدی اخیق و رفتار کایی چطور واســه

درسه بردن و اون یه لیستی از والدینی که چند تا از پدر و مادرها بچه اشونو از م
ــه بچه ــه اخراج نش ــونو میداره که تهدیدش کردن اگه کایی از مدرس برن یه اش

سه سهمدر شد که هیچ مدر شهور  ـــ هر ی دیگه. در نهایت کایی به این م ای ـ
کنن. چقدر هم که بهشــون پول زیادی پیشــنهاد داده باشــیم ــــ اونو قبول نمی

شمردم توی این یی باالخره براش معلم  صی گرفتیم و آخرین باری که  صو خ
 سال اخیر هفت تا معلم براش گرفتیم.

 
صندلی سمت  ستبه  شت، د های الغرش را در هم حلقه کرد و روی اش برگ

 «ده.دیگه عقلم به جایی قد نمی» اش نشست. گفت:صندلی
 

 تونم کمکتون کنم؟ـ ولی من چطور می
 

 بودی.ـ شنیدم که تو یه افسر پلی  
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والنی ی طهنوزم یه افســر پلیســم. بهتره بگیم که فعی یه وقفه» اصــیح کردم:
 «توی کارم افتاده.

 
 فهمی؟ـ خب این که بهتر شد، نمی

 
 ای از ناامیدی و استیصال در صدایش شدم.متوجه نشانه

 
 فهمم!ـ برای اولین بار توی زندگیم نمی

 
یورک و به کسی نیاز دارم که حواسش ـــ همونطور که گفتم من فردا باید برم نیو

 به...
 

مهحدس می لهزدم ادا ـــت، حرفش را قطع کردم و گفتم:ی جم » اش چیس
 «تونین دخترتونو با خودتون ببرین؟ باید خوشش بیاد که...نمی

 
کنی؟ امکان نداره بتونم کایی رو با شـوخی می» با ریشـخند و تمسـخر گفت:

 «ن؟کنخودم ببرم... اونا چه فکری می
 

 دونم. ولی شاید اینکه مدتی رو با مادرش بگذرونه براش خوب باشه.ـ نمی
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تونم باهاش وقت ها شــلوغه نمیـــــ ولی من ســرم با جلســات و کنفران 
بگذرونم، و از فکر اینکه وقتی من تمام روز ســرم شــلوغه اون توی نیویورک 

 لرزم.شه هم از ترس به خودم میدرگیر چه چیزایی می
 
 خواین چکار کنم؟خب ازمن می ـ

 
ــ لطفا تا وقتی نیستم بیا و مراقب کایی باش. سنت خیلی ازش بیشتر نیست و  ـ
اینکه یه پلی  دور و برش باشــه ممکنه تاییر بزرگی روش بذاره. خدمتکارهام 

 کنن و...هم خوب بهت توجه می
 

تکارا خدم:» ای لوس و ننر را قبول کنم. گفتمخواست پرستاری از بچهدلم نمی
 «تونن مراقبش باشن؟نمی

 
ی امور خونه کار دارن دیگه نیازی ی ادارهـــــ خدمتکارا به اندازه کافی واســه

هم هست، مرد گوشه  15نیست خودشونو نگران کایی کنن. باغبونمون مارشال
نداره. اگه گیر و آرومیه و کوچکترین عیقه یاغی و ســرکش  به نوجوونای  ای 

 ده.نصیحت کنه فراریش میبخواد کایی رو 
 

 ـ فرار؟
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 های نرده دار را تصور کردم.ای با پنجرهاین را گفتم و خانه
 

ی فرار زیاده رویه، ولی کایی تا حاال چند بار از خونه ـــــ احتماال گفتن کلمه
گاه خصوصی کردیم تا رفته. می رفته لندن. ما صدها... نه هزاران پوند خرج کاآ

ــو پیدا کنه. آخر ــتگاه ردش ــت مثل آدمای بی خانمان توی ایس ین بار وقتی داش
کرد پیداش کردیم. خیلی برامون نگران کننده و ناراحت کننده مترو زندگی می

 بود.
 

ی چشــمش را پاک کرد و بعد دســتمالی از جیب کتش بیرون کشــید و گوشــه
شاید به اندازه» گفت: شده...  شتعجبی نداره که مایکل ناپدید   یده وی کافی ک

دونم، خواد برگرده خونه. من کایی رو به خاطرش مقصــر نمیدیگه دلش نمی
 «ولی اون این چند سال اخیر خیلی باعث استرس و نگرانیمون شده.

 
 کنه؟کنین چرا اینطوری رفتار میـ فکر می

 
 «دونم. همونطور که گفتم ما همه چیز براش فراهم کردیم.نمی» نالید:

 
 «و مشکل هم همینه!» خودم فکر کردم: با
 

 «خواد کمی کنم ولی...دلم می» شروک به بهانه آوردن کردم:
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ــندلیخودش را لبه ــید و گفت:ی ص کنم کیرا. من بهت خواهش می» اش کش
 «دم...پول خوبی می

 
 ـ مسئله پول نیست.

 
که واسه چند هفته بیای  خوام اینهی چیزی که ازت میکنم، همهـ خواهش می

 ام و حواست به دخترم باشه...خونه
 

ـ من واقعا منظورم از حل کردن مشکیت همچین چیزی نبوده. و بعیوه، باید 
ای هم باشـــه، یکی از اعضـــای خانواده و فامیل واســـه مراقبت از ک  دیگه

شین.  شته با سینش و بهش اعتماد دا شما بشنا سب ترن. کسی که  دخترتون منا
 گر اینکه...م
 

 ـ مگر اینکه چی؟
 

مگر اینکه نگرانیتون بیشــتر از رفتارهای » به چشــمهایش نگاه کردم و گفتم:
 «ی دخترتون باشه. شاید همه چیز رو بهم نگفتین.شرورانه

 
شت و گفت: ستمالش را داخل جیبش گذا شهرتت واقعا برازنده اته. به نظر » د

 «رسه سخته چیزی ازت پنهون کرد.می
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 »یده خاطر از اینکه از همان ابتدا همه چیز را برایم تعریم نکرده، گفتم:رنج

 «منو دست انداختین بانو هانت؟
 

 تر از اونیه که اولش گفتم.ـ مسئله یکم پیچیده
 

 رسید ممکن است از حال برود.رنگش پریده بود و به نظر می
 

 ـ چطور؟
 

 ود.ام به این موضوک به طور ناگهانی زیاد شده بعیقه
 

 «یکی دخترمو زیر نظر داره.» با صدایی به آهستگی زمزمه گفت:
 

 ـ کی؟
 

بینمش. توی مون میها اون طرف امیک خونهدونم. ولی شــبـــــ اینو نمی
 زنه و اتاق دخترمو زیر نظر داره.تاریکی شب پرسه می

 
 ـ امیک؟
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ــ آره. ما توی یه عمارت اربابی زندگی می  بدیه. خیلی کنیم. واقعا جای خیلیـ
برامون بزرگه و گرم کردنش توی زمستون به شدت سخته. سالهاست که نصم 

ی شوهرمه و اون هاست که متعلق به خانوادهخونه بی استفاده مونده، ولی نسل
ی آبا و اجدادیش زندگی کنه. اطراف امیک با خندق آرزوشـــه که توی خونه

 متحرکه. محاصره شده و تنها راه ورود و خروج بهش یه پل
 

 «خندق؟ مثل اینکه بیشتر شبیه یه قصره.» با نفسی بریده گفتم:
 

ــت. در واقع،  ــــ احتماال زیادی بزرگش کردم. به اون بزرگی که گفتم هم نیس ـ
شتر عمارت داره تخریب می ی خونه رو تمیز و مرتب کرد. شه همهشه و میبی

بکی که ساخته خواد خونه با همون سولی مایکل آدمی سنت گراس . دلش می
خواد روی خونه کار کنه خیلی وسواسی شد باقی بمونه. نسبت به کسی که می

صرانه می شه م سنده. اگه حرفی از بازسازی زده ب سخت پ گه که خونه خوب و 
ساخته شده. شمارش از دستم در رفته، تا حاال چند تا معمار آوردیم و حتی در 

 یمشون رو استخدام نکرد. همهمورد قیمت هم توافق کردیم ولی اون هیچکدو
یاد ها مخونه به سیم کشی مجدد و لوله کشی احتیاج داره... صدایی که از لوله

شه. توی این مدت کوتاهی که شوهرم ناپدید شده مقداری گاهی کر کننده می
 کنن.از کارا رو انجام دادم. االن چندتا کارگر دارن توی عمارت کار می

 
 اون یه مرده؟دونین که ـ از کجا می
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 ـ ببخشید؟

 
 انگار سوالم غافلگیرش کرده بود.

 
 «شما گفتین کسی که چشمش به دخترتونه یه مرده.» به او یاد آوری کردم:

 
های اونطرف خندق قایم شده ها و سبزهــــ مارشال باغبونمون وقتی پشت بوته

 بود مچشو گرفت.
 

 ـ مارشال تونست صورتشو شناسایی کنه؟
 

 16ها با همه جا فاصله داریم، اعماق ولش مورزیی بود. ما مایلــــ نه هوا تار
شــه منطقه کامی تاریی زندگی میکنیم. صــرف نظر از نور ماه، وقتی شــب می

ــد و می ــریع بلند ش ــت نگاه خوبی بهش بندازه و اونم س ــال نتونس ــه. مارش ش
 ها توی تاریکی شب ناپدید شد.اونطرف صخره

 
 ن مرد ممکنه کی باشه و چرا حواسش به دخترتونه؟ای ندارین که اوـ هیچ ایده

 
شده  شنا  شی دارم که کایی توی یکی از فرارهاش به لندن باهاش آ ـــ به این  ـ
باشه. فکر کردن به اینکه وقتی اونجا بوده با کی ممکنه معاشرت کرده باشه منو 



wWw.Roman4u.iR  74 

 

ترســونه. شــاید کایی درمورد مقام و جایگاهی که توش بزرگ به حد مرگ می
بهش گفته و اونم اومده که از خونمون دزدی کنه. شــایدم به دالیلی که  شــده

کنم درموردشون فکر کنم اومده تا کایی رو ترغیب به برگشتن حتی جرات نمی
کنم کایی توی به لندن کنه. ولی دلیلش هی چی که باشـــه کیرا، من ح  می

 خطر بزرگی از جانب اون مرده.
 

 شناسه یا نه؟ن اون غریبه رو میـ با کایی صحبت کردین ببینی
 

ـ آره. اولش طفره رفت و بعدشم عصبانی شد و شروک به بدخلقی و بهانه گیری 
 کرد. به کمی مارشال توی اتاقش حبسش کردیم تا آروم بگیره.

 
اش پیدا ـ بهم بگین، اون غریبه قبل از ناپدید شدن ناگهانی شوهرتون سر و کله

 شد یا بعدش؟
 
 «پرسی؟بعدش. چرا می» من نگاه کرد و گفت: به
 

سوالش را نادیده بگیرم: بعد بحث را عوض « دلیل مهمی نداره.» سعی کردن 
 «چرا به پلی  خبر ندادین تا ازش بازجویی کنه؟» کردم:
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زنه ولی ــــ اون هنوز کار اشــتباهی نکرده، اون شــبها دور و بر خونه پرســه می
ــتم چهرههمونطور که که قبی گفتم من  ــو ببینم. اون نه ورود غیحتی نتونس ر اش

سیبی به من یا دخترم یا خدمتکارام رسونده. ولی باید  شته نه آ مجاز به منزلم دا
رسه حرفمو باور کنی کیرا، یه چیزی این وسط خیلی اشتباهه و هرچند بنظر می

سه. ما مایلکه کایی نمی سه ولی قلب من پر از دلهره و هرا ین تریها با نزدیتر
اس، در غیبت من اون ی دورافتادهشــهر فاصــله داریم، عمارت توی یه منطقه

ــی پیدا می ــترس کنه و من از فکر اینکه چه اتفاقی ممکنه مرد به داخل خونه دس
سه سم. پ  بهت التماس میی دخترم بیفته خیلی میوا ستر ون، کنم کیرا هاد

یا خوخواهش می باهام ب هادمو قبول کن و  کاییی عزیزم نهکنم پیشــن ام و از 
 کشه.مراقبت کن... نهایتا یی هفته طول می

 
گری ی دیهایش نگاه کردم و توانســتم ترس را در آنها ببینم. چه برنامهبه چشــم

ــب ــتم؟ ش ــینم، روزنامهداش ها را ببرم و آنها را به دیوار ها جلوی تلویزیون بنش
خوب بود، نهنم را از لوک،  ام بچسبانم؟ سفر به خارج شهر احتماال برایمخانه

 ی اینها، ازکرد. ولی بیشــتر از همهپاتر، مورفی و دنبال مادرم گشــتن آزاد می
ای وقتی که... از وقتی که به رگد کوو فرستاده شده بودم این جالب ترین پرونده

 بود که به دستم رسیده بود.
 

 ـ باشه میام.
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ــودگیبرای یی لحظه ــر آس ه کند. بکم زمین غش می ی کوتاه فکر کردم از س
فت کرد و بی هایش را بهم چ عا کردن دســت لت د فت:حا ممنونم! » نف  گ

 «ممنونم!
 

 ـ آدرستونو بهم بدین فردا میام اونجا.
 

شد و گفت: صبح زود » به طور ناگهانی بلند  شب بیای کیرا چون فردا  باید ام
 «کنم.اینجا رو به مقصد آمریکا ترک می

 
 وسیله جمع کنم. ـ ولی من باید یه کم

 
 «ام بیرون منتظره. باید همین االن بریم!راننده» مصرانه گفت:

 
 فصل چهارم

 
کردم ممکن است نیاز داشته باشم را در عرض پنج دقیقه هر چیزی که فکر می

شنهاد بانو هانت فکر  شتری در مورد پی شتی ریختم. اگر مدت بی در یی کوله پ
ــتاقمی ــاید به این اندازه مش د ام از وقتی از رگرفتن نبودم، ولی زندگی کردم ش

بل نبود. لوک حفره ته بودم مثل ق ای جایی درونم ایجاد کرده بود، کوو برگشــ
سراغم ما خواب شب و روز کاب*و*س به  صاویری از مادرم بود،  هایم پر از ت
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آمد و به جز اســپارکی، هیچ ک  اتفاقاتی که در رگد کوو افتاده بودند را باور 
 .کردنمی

 
شده و هزاران تکه کردم و روزنامهوقتی به اطرافم نگاه می شته  های روی هم انبا

ــبانده بودم را میروزنامه ــتم که باید از دیدم، عمیقا میای که به دیوار چس دانس
شتر از آن، برای اولین بار بود که از وقتی رگد کوو را ترک  شومت ولی بی اینها دور 

کردم ـ و این مشکل برایم وسوسه داشتم ـ که باید حلش می کرده بودم مشکلی
 برانگیز بود.

 
شتی شانهکوله پ ام انداختم، المو اتاق خوابم را خاموش کردم و در ام را روی 

ستاده بود و به روزنامه ستم. بانو هانت ای سرم ب شت  شده نگارا پ ه های بریده 
 چرخید و به من لبخند زد.کرد. وقتی صدای وارد شدنم به اتاق را شنید، می

 
 ـ حاضری؟

 
 ـ فکر کنم.

 
 ـ پ  بریم.

 
در آپارتمانم را قفل کردم، به دنبال بانو هانت از پله ها پایین رفتم و وارد خیابان 
شــدم. هوا تقریبا تاریی بود، کنار جدول خیابان یی رولز روی  ســیاه براق 
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عکاس توانستم اند و میدرخشیاش مثل آیینه در تاریکی میپارک شده بود. بدنه
ــغال  ــین کوچکم یا بقول پاتر یه تیکه آش ــویرم را داخلش ببینم. مقابل ماش تص

ی دیگر آمده. بانو رســید رولز روی  از یی ســیارهپارک شــده بود و به نظر می
 کردم.هانت یروتمندتر از چیزی بود که اولش فکر می

 
ــته بود و بانو هان ــس ــت فرمان نش ت به جای او در عقب عجیب بود! راننده پش

های داخل ماشــین نرم و از جن  چرم و به ماشــینش را برایم باز کرد! صــندلی
ها آویزان ای به پنجرههای ملوانی تیرهرنگ سفید مایل به خاکستری بودند، پرده

 ها کمی رنگی بود و تلویزیونی از سقم ماشین آویزان بود.ی پنجرهبود، شیشه
 

شــت ســرم بســت، از عقب ماشــین را دور زد و کنارم بانو هانت در را محکم پ
نشست. ماشین روشن شد و به آهستگی از جدول خیابان دور شد. برگشتم و 
به خانه و ماشــین کوچی قرمزم نگاه کردم که داشــتند از دیدرســم ناپدید 

شتم که به من میمی ساس عجیبی دا ست هیچوقت شدند. اح گفت ممکن ا
من فقط از این ترسیدم که از محیط آرومی » ودم گفتم:دوباره آنها را نبینم. به خ

برگشــتم و به رو به رو نگاه « که خودمو توش مدفون کرده بودم اومدم بیرون.
 کردم.

 
 «های بریده شده؟روزنامه» بانو هانت پرسید:
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 ـ اونا چی؟
 

 ـ چرا انقدر زیاد بودن؟
 

تم: ف گ می» به دروغ  کار  پروژه  یه  حدارم روی  ت نم، دارم  قی روی ک ی ق
 «متخلفین...

 
 «گردی.من فکر کردم داری دنبال کسی یا چیزی می» وسط حرفم پرید:

 
مهمی که روی کل یدی  تاک با  که  به خون دانســتم  ماال دارد  ی چیزی کرد احت

 کند. فقط به او خیره شدم و سعی کردم خودم را آرام کنم.ها اشاره میآشام
 

ـــ تو که واقعا فکر نکردی من بدون ای سابقهـ سه نکه درمورد  ات تحقیق کنم وا
 کنم، مگه نه؟مراقبت از دخترم استخدامت می

 
 ـ چی پیدا کردین؟

 
 «تو بهم بگو.» لبخند زد:

 
ند زدم: بت کرده » من هم لبخ با کی صــح که  به این بســتگی داره  فکر کنم 

 «باشین.
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رد رمومن از داستانات د» های رنگی نگاهی به بیرون انداخت و گفت:از پنجره

 «خون آشاما خبر دارم.
 

هام حرف باید» به نیم رخ تقریبا عالی و بی عیب و نقصــش نگاه کردم و گفتم:
 «درمورد اینکه چه اتفاقی واسم افتاده رو باور کرده باشین.

 
 «چی باعث شده فکر کنی من باورت دارم؟»بدون اینکه نگاهم کند گفت:

 
منو واســـه مراقبت از دخترتون کردین من یه دروغگوام ـــــ چون اگه فکر می

 کردین.استخدام نمی
 

سمتم چرخید، نگاهم کرد و گفت: ستان من به خاطر توانایی» به  هات توی دا
ستخدامت کردم که از دخترم در  سون. من ا ستخدامت نکردم کیرا هاد گفتن ا

شب پرسه می زنه و اونو زیر نظر داره محافظت مقابل هرکسی که توی تاریکی 
 «کنی.

 
 تونم از دخترتون مراقبت کنم؟چی باعث شده فکر کنین میـ 
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فرض کنیم که تو » چشــمهایش در تاریکی عقب ماشــین درخشــید. گفت:
 «دروغگو نیستی.

 
 «درسته.» با حالتی دفاعی گفتم:

 
خب پ ، حرفهات در مورد اتفاقاتی که توی رگد کوو واست افتادن »لبخند زد:

ــن و اگه این ــته باش ــه، کی میباید حقیقت داش ــی کطور باش ه تونه بهتر از کس
 «تونسته در مقابل اون همه خون آشام زنده بمونه، از دخترم مراقبت کنه؟!

 
قبل از اینکه فرصتی داشته باشم جوابش را بدهم سرعت ماشین کم شد و کنار 
ایستگاه راه آهن هونسفیلد توقم کرد. بانو هانت در سمت خودش را باز کرد و 

 ود.خواست پیاده ش
 

ستیم. گفتم:می ست که داخل جاده ه ستم که فقط ده دقیقه ا ه این نباید ب» دان
 «رسیدیم.زودی می

 
 «من باید برم.» اش به من نگاه کرد و گفت:از سرشانه

 
یاین؟ دخترتون چی؟ » گیج شـــده بودم. گفتم: با من نم ما  چی؟ شـــ

 «مستخدمین...
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 گن و هرچیزیبهت خوشامد می اونا منتظرتن. مستخدمینم» به من لبخند زد:
 «کنن.که نیاز داشته باشی برات فراهم می

 
 دونستین باهاتون میام؟ـ چطور منتظر منن؟ از کجا می

 
و دونستم که تـ همونطور که گفتم کیرا من قبی کارای خونه رو انجام دادم و می

 تونی این مشکلی که من درگیرشم رو رد کنی.نمی
 

 رین؟ـ شما کجا می
 

 »داخل پیاده رو ایســتاد و به من که داخل ماشــین بزرگش نشــســته بودم گفت:
سوار می شنایی با شم و میاولین قطار رو  سه آ رم لندن، اونجا یه قرار کاری وا

باهم پرواز می عد  تهکنیم و میکســی دارم و ب یه هف گه ریم نیویورک.  ی دی
 بعد در را بست و رفت.« بینمت.می

 
دستم را به سمت دستگیره دراز کردم تا در را دوباره باز  روی صندلی خم شدم،

ــه ــیش ــروک به رانندگی کرد. از ش  هایکنم ولی راننده گاز داد و داخل خیابان ش
عقب ماشین بیرون را دید زدم ولی در نهایت غافلگیری، بانو هانت از دیدرسم 

ش ناپدید شـــده بود. ولی باالخره، علی رغم ظاهر بی عیب و نقگ و مطبوع
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به نیویورک  ته بود  به من گف که  یدم. او برخیف چیزی  چیزی را درموردش د
 رفت.نمی

 
صندلی عقب  سر راننده نگاه کردم. روی  شت  شدم و به پ سمت جلو خم  به 
شین تاریی بود  سعی کردم نگاه بهتری به او بیندازم. داخل ما شدم و  جابه جا 

شــدند کمی فضــا را د میهایی که از کنارمان رو فقط نور چراغ جلوی ماشــین
ــن می ــیده بود که تا روی روش ــتری رنگی پوش کرد. راننده کیه نوک تیز خاکس

هایش آن را پایین کشــیده بود. خط ریش پرپشــت و ســفید رنگی روی چشــم
های ســیاه به چشــم زده بود. یی جفت هایش بود و عینکی با شــیشــهگونه

فرمان ماشین را محکم ای مخصوص رانندگی پوشیده بود و دستکش چرم قهوه
 چنگ زده بود.

 
 «خب، اسمت چیه؟» خودم را روی صندلی ولو کردم و پرسیدم:

 
 هیچ جوابی نداد.

 
خب!» پیش خودم فکر کردم: به او گفتم:« خیلی  جا » و  قا داری منو ک دقی

 «دونم یه جایی توی ولش مورزه ولی...بری؟ میمی
 



wWw.Roman4u.iR  84 

 

صت کنم جمله شد و دکمهام را تمام کنقبل از اینکه فر سمت جلو خم  ی م به 
ای بینمان باال آمد و من در عقِب ای شــیشــهروی داشــبورد را فشــار داد. پنجره

 ماشین محب*و*س شدم.
 

مرتیکه! پ  از اون آدمای پرحرف نیســتی. باشــه، » با صــدای بلندی گفتم:
 «جواب های هوی است!

 
ــتی ــتم را داخل کوله پش ــن کردم. در  ام کردم، آیپادم را بیروندس آوردم و روش

به آهنگ  کردم، گوش می Ne-Yoو  pitbullاز  Give Me Everythingحالی که 
صندلی ساعت مچیبه  ساعت ام تکیه دادم و به  شان میداد  20:07ام که  را ن

نگاه کردم. از پنجره به تاریکی شب خیره شدم و به این فکر کردم که چه چیزی 
ولی هرچه که بود هیجان آور بود، اینطور در این تاریکی پیش رویم اســـت؟ 

 نیست؟
 

 فصل پنجم
 

کردیم و من تنها ی بی نام و نشــان در جاده حرکت میداشــتیم توســط راننده
توانســتم با آیپادم آهنگ گوش کنم و از پنجره به تاریکی نگاه کنم. داشــتم می

انت در شــدم؟ و چرا بانو هکردم؟ به کجا برده میخودم را درگیر چه چیزی می
مورد رفتنش به نیویورک به من دروغ گفت؟ بیشتر مردم اگر جایم بودند دلشان 
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هایشــان برگردند، ولی من خواســت از ماشــین فرار کنند و به امنیت خانهمی
ــتم. ح  می ــی نداش ــتی نامرئی دل و رودههمچین حس ام را محکم کردم مش

شده بود  شویش باعث  ساس دلهره و ت ساس زنده چنگ زده ولی همین اح اح
هایم از فکر اینکه چه چیزی پیش رویم اســت به کار ی ح بودن کنم و همه

 افتاده بودند.
 

که در آن حرکت می گاه کردم، مســیری  کردیم را در وقتی از پنجره بیرون را ن
رد شــدیم و در ســاعت  A30و  A390  ،A39ی نهنم یادداشــت کردم. از جاده

سیدیم. تا ی M5ی به جاده 21:34 ساعت و پانزده دقیقهر ی بعد که به جاده ی 
سیدیم، در جاده M6ی  خارج  M6ی راندیم. بعد از پنج دقیقه از جاده M5ی ر

سر  شت  ست و نه دقیقه حرکت کردیم تا اینکه اتوبان را پ شدیم و به مدت بی
ــتیم و از طریق جاده ــمت مکانی به نام مرییر جایدفیل A470ی گذاش  17به س

رســیدیم و آنجا بود که  18ی بعد به برکنت و یی دقیقهحرکت کردیم. بیســـ
 دور شدیم. 19های برکن بیکنی بدون نام شد و از دشتراننده وارد چند جاده

 
سرعت  شت و راننده مجبور بود با  ستی و بلندی و پیچ و خم زیادی دا جاده پ

ها که هر دو طرف جاده را مثل دیوار ســنگی کوتاهی کمی بین تخته ســنگ
حاصــر مهم یی بود و ه تار ند. بیرون  ند، حرکت ک که ه کرده بود ی چیزی 

 بود. ی ماشینام در شیشهی کم رنگی از انعکاس چهرهتوانستم ببینم سایهمی
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رفتیم. هر لحظه مناظر خشی و لم یزرک با نور بیشتر و بیشتر در دشت جلو می
 و بی آبشد. مکانی خشی تر میماهی که پشت ابرها پنهان شده بود، روشن

م، ایکردم تمدن را پشت سر گذاشتهای و متروکه بود. ح  میو علم، صخره
 ام چنگ زد.تر به دل و رودهآن مشت نامرئی محکم

 
دوباره ماشــین از جایی باال رفت و بعد زمین زیر پایمان صــاف و هموار شــد. 

شته بومی سر بر افرا شب  سمان  ساختمانی را ببینم که تا آ ستم جلوتر  . دتوان
ندگی می یا قصــر ران به ســمت آن ســـاختمان...  نده  کرد صـــدای وقتی ران

 شدند تقریبا کر کننده بود.های ماشین خرد و له میهایی که زیر چرخسنگریزه
 

ی داخل ماشین را فشار دادم تا پنجره را پایین تر شد، دکمهحرکت ماشین آهسته
نار را به شکل فنجانی ک هایمبدهم. صدایی بلند شد ولی پنجره باز نشد. دست

شتم و به تاریکی بیرون نگاه کردم. می سهم قرار دادم و روی پنجره گذا تم خوا
ــتاده ــدای بفهمم چرا ایس ــیده بودیم. ص ــته رس ایم. مثل اینکه به پلی نیمه بس

چرخیدن و جرینگ جرینگ چیزی را شــنیدم، مثل صــدای کشــیده شــدن 
حکم. بعد آن را دیدم، همان زنجیرهایی سنگین و فلزی روی جسمی سفت و م

سیاه رنگ و عظیمی از  پل متحرکی که بانو هانت درموردش گفته بود، مثل بال 
آســمان به ســمت پایین آمد. مقابل ماشــین فرود آمد و زمین را لرزاند. به 

 آهستگی از روی پل رد شدیم.
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باره آن صـــدای جیرینگ  زمانی نگذشـــت که به آن طرف پل رســیدیم و دو
گوش رســید. برگشــتم تا باال آمدن پل متحرک و مســدود کردن  جیرینگ به

ــی به دنیای بیرون را ببینم. رو به رویم، دروازه ــترس ه ی آهنی بزرگی دیدم کدس
ای قرار داشت و کنارش هم چیزی شبیه به یی اتاقی روی دیوار سنگی قدیمی

 نگهبانی کوچی وجود داشت.
 

سایه شبیه به جانوری عجیاز میان  سمت ها چیزی  ب بیرون آمد، ولی وقتی به 
هایش دروازه آمد متوجه شــدم که در واقع یی مرد اســت. در یکی از دســت

ــت. در نور فانوس دیدم که با کمر کج فانوس قدیمی و از مد افتاده ای قرار داش
تر اش از اتاقی نگهبانی بیرون آمد، ولی وقتی نزدییو کوله و از شــکل افتاده

ای که قدش تا زانوهایش بود اســت. کت بلند تیره شــد متوجه شــدم قد بلند
ای باز شـــد. در حالی که روی پوشــیده بود. دروازه را فشـــار داد و در با ناله

ــندلی ــعی کردم نگاه بهتری به او بیندازم. راننده از میان ص ــته بودم س ــس ام نش
 دروازه رد شد و در همان حال، من از پنجره به نگهبان نگاه کردم.

 
 های کیه را تا رویای پوشــیده بود. لبهدار بزرگ، قدیمی و پاره پورهکیه لبه 
شانی صورتش را ببینم پی شدم تا از زیر کیهش  اش پایین داده بود. به جلو خم 

و چیزی که دیدم باعث شــد نفســم بند بیاید و عقب بپرم. بیشــتر صــورتش با 
شده بود. ریش صلهبانداژ کثیفی پوشانده  رون زده ن بانداژ بیهای بیهایش از فا

شم شده بود. وقتی به من نگاه کرد بود و فقط یکی از چ شانده ن ها و دهانش پو
سناک بود دهانش بود،  شمش در حدقه چرخید. ولی چیزی که عجیب و تر چ
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باالیی گاه میلب  به من خیره ن یل بود و وقتی  ما باال مت مت  به ســ ، کرداش 
 .غردزند یا میفهمیدم به من لبخند مینمی

 
ــت دروازه را می ــت و بدقیافه داش ــترویم را برگرداندم، وقتی نگهبان زش ، بس

شین  شد. راننده جلو رفت، هر دو طرف ما صدای جیغ مانندی از دروازه بلند 
های وسیعی قرار داشت که عمارت داخلشان بنا شده بود. برای مدتی که زمین

سید میبه نظر می سیر ر شد داخل م  سنگفرش پرپیچ وخواهد تا ابد طول بک
 خم حرکت کردیم تا اینکه به ورودی ساختمان رسیدیم.

 
به جلو نگاه کردم و  نده ســرعت ماشــین را کم، و موتور را خاموش کرد.  ران

شین به من هرچند که عینی دودی زده بود ولی می ستم که از آیینه جلوی ما دان
 کند.نگاه می

 
 «چیه؟» من هم به او خیره شدم و گفتم:

 
 نگفت. چیزی

 
آمد. کســی را دیدم که به ســپ ، متوجه نوری شــدم که به ســمت ماشــین می

سمت من حرکت می شتم و وقتی در سمت در  کرد. آیپادم را داخل جیبم گذا
 باز شد کیفم را محکم چنگ زدم.
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 «شبتون بخیر خانم هادسون.» صدای نرمی گفت:

 
سنی را دیدم. در نور ف صورت زن م انوس چهره اش گرم، سرم را باال گرفتم و 

 رسید.دوستانه و مهربان به نظر می
 

 خواین کیفتونو بیارم؟ـ می
 

به نظر  که  حدی چروک بود  به  فت و دســتش را دراز کرد. دســتش  این را گ
 رسید با خمیر کاغذی پوشیده شده.می

 
نه ممنونم. فقط » شــدم لبخندی زدم و گفتم:در حالی که از ماشــین پیاده می

 «یم رو دارم.همین یدونه ک
 

 ـ باشه.
 

ــورت گوجهموهای نقره ــته بود. لباس ای رنگش را به ص ــت گردنش بس ای پش
 ای و رویش هم پیشبند سفیدی پوشیده بود.خاکستری ساده

 
 هستم. خدمتکار بانو هانتم. 20ـ من خانم ِپین
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ندازه یان بود گفتم:گیج و مبهوت از ا ما قابلم ن تاریکی م که در  مارتی   »ی ع
 ی سنگفرش برگشت.رولز روی  به آرامی حرکت کرد و داخل جاده« سیم.

 
 «من دقیقا کجام؟» به سمت پیرزن چرخیدم و گفتم:

 
 .21ـ عمارت هالووید

 
چرخید و با نور فانوســش مرا به ســمت در ورودی راهنمایی کرد. او را دنبال 

ساعت مچی ساعت کردم. نگاهی به  ساب و  بود. یی 00:13ام انداختم،  ح
کتاب سریع در نهنم کردم و فهمیدم سفرمان از هونسفیلد تا عمارت هالووید 
چهار ساعت و شش دقیقه طول کشیده و من حدود دویست و بیست و پنج و 

 ام فاصله داشتم.نیم مایل از خانه
 

خل  مایی کرد. دا خل راهن به دا خانم پین مرا  باز بود،  نه  خا در چوبی بلوطی 
ــیرین و میعمارت بوی عجیبی  آمد، بویی مثل بوی کپی ولی در عین حال ش

شخیگ دهم که بومطبوک. نه بوی گل بود و نه بوی کپی ولی نمی ستم ت ی توان
شمع ست. راهرو با نور  شده بود و من فقط میچی شن  ستم از میان ها رو توان

باال انداختم و چلچراغ زیبایی تاریکی پله به  های عریضــی را ببینم. نگاهی 
که از ســقم بلند خانه آویزان بود. حیم که روشــن نبود چون حدس دیدم 

 زدم وقتی روشن باشد خیلی زیباست.می
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 «برقا رفته؟» وقتی خانم پین در را پشت سرمان به هم کوبید گفتم:

 
شه و کارگرا فیوز المپا رو پروندن. مارشال با نه. خونه داره تعمیر می» آه کشید:

 «یکی دو روز دیگه میاد ظاهرا سرشون شلوغه. یه برقکار تماس گرفته. تا
 

 ـ مارشال؟
 

 ده.ـ نگهبان عمارت که کارای باغبونی رو هم انجام می
 

 اش را تصور کردم و از ترس بخودم لرزیدم.های کج و کولهلب
 

 ی برقا قطعن؟ـ پ  همه
 

 «نه فقط المو ها.» به من لبخند زد و گفت:
 

مایی ک له راهن مت راه پ به ســ مان نزدیکی مرا  فانوســش را روی میزی ه رد. 
شتی شت و یکی از آنها را به من داد. کوله پ شمع بردا شت، دو  ام را روی گذا

ستش گرفتم و به دنبال پیرزن از پلهشانه شمع را از د فتم. ها باال رام انداختم، 
شـــد و ی زیر پایم صـــدای غیژ عیژ بلند میداشــتم از پلههر قدمی که برمی

خورد و نور نارنجی ی که دســتم بود به جلو و عقب تکان میی شــمعشــعله
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کرد. دیوارها پوشــیده از تابلوهای رنگ روغن رنگش را در تاریکی پخش می
 بزرگی بودند.

 
هانی ناگ فت:خانم پین متوجه هراس و نگرانی  خانم » ام شـــد و گ نترســین 

ــون. می ــبا میهادس ــه ولی تدونم که اینجا ش ــناک باش وی روز تونه یه کم ترس
 «ی فوق العاده ایه.بینین که چه خونهخودتون می

 
 مونه.ـ حرفهاتون یادم می

 
و یه  »ســعی کردم جلوی رویم که در تاریکی فرو رفته بود را ببینم. ادامه دادم:

شــه ح  کنم معلم چیز دیگه، منو کیرا صــدا کنین. خانم هادســون باعث می
 «ام. شما چی؟مدرسه یا یه همچین چیزی

 
 «ببخشید عزیزم؟» های آخر رسیده بود. پرسید:پله به
 

 ـ اسم کوچیی هم دارین؟!
 

نم خا» درخشید از پشت شمعش به من لبخند زد و گفت:هایی که میبا چشم
 «پین عزیزم. منو فقط خانم پین صدا کن.
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 «باشه هر جور مایلین.» آهی کشیدم و گفتم: 
 

شدم درواقع  کردم آخرینبه جایی رسیدیم که فکر می ست، ولی متوجه  طبقه ا
ایم که به ســمت چو و راســت راه داشــت. خانم پین مرا به به پاگردی رســیده

ــت و جایی که  ــمت راس ــمت چو راهنمایی کرد. رویم را برگرداندم و به س س
 شدند، نگاه کردم.ای تاریی میها منتهی به حفرهپله
 

ون ا» ســمت چو کردیم پرســیدم: هایوقتی دوباره شــروک به باال رفتن از پله
 «پشت چیه؟

 
 ی ورود بهش نیست.اس. ولی اجازهـ اونجا قسمت شرقی خونه

 
 «چطور مگه؟» به شدت کنجکاو شده بودم پرسیدم:

 
ـ همونطور که گفتم چندتا کارگر آوردیم اینجا کار کنن. دارن اون قسمت خونه 

 کنن.رو بازسازی می
 

 هایش محو شده بود.درخشش چشمبعد ایستاد و به سمتم چرخید. 
 

 ـ اون قسمت خونه نرو... ممکنه خیلی خطرناک باشه.
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 ـ خطرناک؟
 

سردی بهم کرد و گفت: ستن. همهپله» نگاه  سمت خونه هاش امن نی ی اون ق
 «هر لحظه ممکنه فرو بریزه.

 
 «ره؟پ  هیچک  اون قسمت خونه نمی» برای اطمینان پرسیدم:

 
 «هیچک . ورود به اون قسمت ممنوعه.» ت:رویش را برگرداند و گف

 
چه اجباری بود این حرف را بزند؟ منظورم این اســـت که حرفش مثل تکان 

چه پار نه ام دادن  ـــت دیوا کاوی ام داش گاو نر بود... کنج یی  ی قرمز برای 
باشـــه، خیلی خب... مثل اینکه اون » کرد. به خودم لبخندی زدم و گفتم:می

ی خانه ترسناک بود. در حقیقت همه« چندش آور و ترسناکه. پشت یه جورایی
ستانه شنایی روز خانه دو شاید همانطور که خانم پین گفته بود در رو تر و ولی 

 شد.خوشایندتر می
 

ی دوم که رسیدیم، خانم پین مرا به سمت راهروی باریکی ی طبقهبه آخرین پله
دانستم هایی قرار داشت. نمیهدایت کرد. روی دیوارهای هر دو طرف راهرو در

پشــت این درها چیســت، شــاید اتاق خواب بودند. همینطور هرکســی هم که 
شت این درها بود حتما خواب بود چون هیچ نوری از چهارچوب درها بیرون  پ
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ستگیره را با نمی ستاد. د سفید رنگی ای شت در  آمد. خانم پین انتهای راهرو پ
 کرد. های نحیفش چرخاند و در را بازدست

 
فت: گاه کرد و گ به من ن تاریکی  تاد، از  تاق ایســ باز ا م فکر کن» بیرون در 

شتی  شی رو برات فراهم کردم ولی اگه چیزی نیاز دا شته با هرچیزی که الزم دا
 «زنگ رو به صدا دربیار.

 
 «زنگ؟» با گیجی گفتم:

 
تونی کنار تختت پیدا کنی. اگه چیزی خواستی فقط بکشش. ـــ طنابش رو می

 «کنه.گ منو خبر میزن
 

 «شم.نگران نباشین شبا مزاحمتون نمی» قدمی به داخل اتاق گذاشتم و گفتم:
 

بی ی قنهن کوچولوتو نگران من نکن عزیزم. من به اندازه» لبخندی زد و گفت:
 «فهمی که بیشتر شبو بیدارم.خوابم. بعدا خودت مینمی

 
 ز پ  خودم بربیام.ـ بعیوه، من دیگه بزرگ شدم. فکر کنم بتونم ا

 
 ـ هرجور مایلی.
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 خانم پین این را گفت و قبل از خروج از اتاق تقریبا به من تعظیم کرد.
 

سی کردم. بزرگ بود. آن طرف  شمع را جلویم گرفتم و اتاق را برر ستم،  در راب
اتاق بزرگترین تختی که تا بحال دیده بودم قرار داشــت و بیشــتر فضــای اتاق را 

هایی پر نقش و نگار قرار داشت که ی تخت ستون. چهار گوشهاشغال کرده بود
شبیه به پرده با روبان ید رنگ به های سفدر تاریکی اتاق باال رفته بودند. چیزی 

شت. ستون شده بود. کنار تخت میز توالتی چوبی و یی آیینه قرار دا صل  ها و
شتم و لبه شی تخت فوق العشمع را رویش گذا ستم. ت ش ده ای تخت بزرگ ن

 نرم بود.
 

پتو  ای که مثلبلند شدم و در اتاق حرکت کردم. نور شمع فقط کمی در تاریکی
به روی تخت چند پنجره مرا احاطه کرده بود، نفون می تاق رو  کرد. آن طرف ا

رمی ی سفید نهایم در قالیچهقرار داشت، وقتی به سمتشان حرکت کردم چکمه
ــده بود فرو رفت. پنج ها به بزرگی یی در بودند و به یی رهکه کم اتاق پهن ش

شــدند. پنجره را باز کردم، نســیم خنکی مرا در بر گرفت و باعث بالکن باز می
 ها بلند شود.ای از پردهشد صدای آهسته

 
م توانســتی دور میداخل بالکن ایســتادم و به تاریکی نگاه کردم. از فاصــله

خندقی که دور تا دور زدم صدا از صدای شلو شلو آب را بشنوم، حدس می
شت، میزمین شمهای عمارت هالووید قرار دا سرم را به آید. چ ستم،  هایم را ب
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شب لذت می سکوت  بردم اجازه دادم باد مرا عقب خم کردم و در حالی که از 
با کردم میلیونآرام کند. احســـاس می یل از آپارتمان کوچی و دلگیرم  ما ها 

های چســبانده شــده به و بریده روزنامه های تلمبار شــده روی زمینروزنامه
 دیوارش فاصله دارم.

 
سنگریزه شدن  ست. روی بالکن صدای خرد  شک سکوت را  سی  ها زیر پای ک

ی کســی را دیدم که آن پایین راه ی تیرهخم شــدم و به پایین نگاه کردم. ســایه
شن میمی شت راهش را رو ست دا سی که در د کرد. از جایی که رفت و با فانو
ان شده بودم او را نگاه کردم، به محض اینکه چشمانم به تاریکی عادت کرد پنه

 دانستم که مارشال است.شخگ خمیده و گوژپشتی را دیدم، می
 

سرش نگه  ستاد. فانوس را باالی  سرجایش ای شداری بی حرکت  بدون هیچ ه
رنگ  داشت، سرش را به سمت باال چرخاند و به من نگاه کرد. در نور نارنجی

توانســتم ببینم که با یی چشــم ســالمش با نگاهی نافذ به من نگاه فانوس، می
 کند.می

 
 ـ به چی زل زدی پاسبان؟

 
 اش به حالت غرش به سمت باالغرد. لب باالییرسید که میبیشتر به نظر می
 متمایل شده بود.
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 اتاقبدون هیچ حرفی و با قلبی که توی دهنم آمده بود دزدکی خودم را داخل 
عقب کشیدم. پنجره را بستم و پرده را کشیدم. به سمت میز توالت رفتم و شمع 

ساس امنیت می شتر اح ستم بود بی شمع در د از  کردم. ولیرا قاپیدم. حاال که 
ساس امنیت کنم؟ او مرد بیچاره شتم که اح سیده بودم؟ و چرا نیاز دا ای چه تر

سال مردم به او خیره  سالیان  شان میبود که احتماال  شت او را ن شدند، با انگ
سخرهمی کردند. اینجا احتماال پناهگاهش بود و حاال من هم اش میدادند و م

 به او خیره شده بودم.
 

سمتش رفتم و  شت. به  ست پنجره دری داخل اتاقم قرار دا سمت را ست  در
پایه ی بازش کردم و حمام بزرگی دیدم. داخل حمام وان بزرگی بود که چهار 

ی کافی بزرگ بود که بتوان داخلش شنا کرد. یی توالت، اشت. به اندازهفلزی د
ام را روی زمین انداختم و روشــویی و یی دوش هم در حمام بود. کوله پشــتی

بد رخت چرک بال ســ مهدن باس زیرم ه یه جز ل باسها گشــتم.  هایم را ی ل
ا . پتو رهایم را مسواک زدم و روی تخت رفتمدرآوردم. صورتم را شستم، دندان

ام باال کشیدم یکمرتبه احساس خستگی کردم. شمع را فوت کرده و که تا شانه
سنگریزه شدن  صدای خرد  شیدم و به   ها زیرخاموش کردم، در تاریکی دراز ک

 زد، گوش دادم.ی اتاقم قدم میپای مارشال که زیر پنجره
 

 فصل ششم
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را پشت سرش بست تا از در آپارتمانم با فشار باز شد. مردی داخل خزید و در 
ــم ــت، پردهچش ــید و های کنجکاو در امان بماند. در اتاق قدم برداش ها را کش

هایی که در اش را روشــن کرد. نور چراغ قوه را پایین و روی روزنامهچراغ قوه
 اتاق پخش و پی بودند، انداخت.

 
های روی هم انباشــته شــده زد. خم شــد و لگدی به یکی از دســته روزنامه

شتی از خودش به وزنامهر ستکش پوشیده بود، اینطوری ایر انگ ها را ورق زد. د
ی دیگر چرخید، همان کار را کرد گذاشت. به سمت یی دسته روزنامهجا نمی

 و آنها را هم روی زمین پخش کرد.
 

ستم بپرسم:می صدایی از گلویم خارج نمی« کنی؟چیکار می» خوا د. شولی 
تاریکی صــنمی ند چیزی درموردش وجود توانســتم در  ورتش را ببینم، هرچ

 داشت که به طور مبهمی برایم آشنا بود.
 

 کنی؟تو کی هستی و اینجا چکار می
 

 کردم.ی در اتاق خوابم به او نگاه میاز میان سایه
 

ایسـتاد و به سـمت یکی از دیوارها رفت. نور چراغ قوه را روی دیوار انداخت و 
ــت های روزنامه نگاهبه بریده ــش به آنها کرد. با دس ــتکش ــیده در دس های پوش

چنگ زد و از دیوار کند. کاغذهای باریی ســیاه و ســفید کم زمین پخش 
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قتی کردم وخواستم به سمتش بروم و جلویش را بگیرم ولی ح  میشدند. می
 حواسم نبوده کسی پاهایم را گرفته و به زمین میخکوب کرده است.

 
م. توانستخواستم حرکت کنم ولی نمیتم آمد. میمرد از دیوار دور شد و به سم

توانستم صورتش را ببینم. دلم زد نمیبه خاطر نور چراغ قوه که چشمهایم را می
م خواستم بدانخواست دستم را دراز کنم و چراغ قوه را از دستش بگیرم. میمی

ی گردد. نزدیکتر آمد، قلبم خودش را محکم به قفسهچه کسی دارد اتاقم را می
 کوباند.ام میسینه

 
شم و بگویم: شی و« برو از اینجا بیرون!» سعی کردم جیغ بک  ولی گلویم خ

 شد.دردناک شده بود و صدایی ازش خارج نمی
 

پیچید. جوری از کنارم رد شــد که مســتقیما به ســمتم آمد، شــکمم در هم می
نظر توانســتم صــورتش را  انگار اصــی وجود ندارم. وقتی از کنارم رد شــد یی

هایی کریه و ببینم و از ترس یکه خوردم. پوســـت صــورتش پر از جای زخم
شتناک بود. لحظه ست بلکه وح صورتش زخمی ا شدم نه تنها  ای بعد متوجه 

شی به او  ست. مثل این بود که حیوانی وح صورتش از بین رفته ا سمت چو 
صور ست. به  صورتش را دریده ا سمت چو  ت مورب از باالی حمله کرده و 

چشم چپش تا سمت راست صورتش و باالی لبش، صورتش از ریخت و قیافه 
 افتاده بود و میان شکاف زخمش پوست اضافه افتاده بود.
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شوم دلم می ست از او دور  ستش فرار کنم و تا جایی که ممکن ا ست از د خوا

سمت تختم رفت و میفهولی نمی ستم تکان بخورم. به  شیتوان . یکی داش را ک
شیدنش از بالش شید. وقتی بو ک صورتش نزدیی کرد و بو ک شت و به  ها را بردا

ای پرتاب کرد. خم شد و کشوهای کمد لباسی که کنار تمام شد بالش را گوشه
سریع و دقیق بود  شوها را زیر و رو کرد، حرکاتش  شید. ک تختم بود را بیرون ک

 گردد.دانست دنبال چه چیزی میانگار می
 

 دنبال چه چیزی؟ولی 
 

شت و بعد  شوی دومی را باز کرد. داخلش را گ شو را به کناری پرت کرد و ک ک
آن را هم به کناری پرت کرد. کشــو به زمین کوبیده شــد و مثل چوب کبریت 

زد و شکست. همین کار را با کشوی سومی و چهارمی هم کرد. نف  نف  می
هایم لگد زد و و ســی دیکرد. به ســی دی پلیرم به ســرعت در اتاق حرکت می

ها را توانستم صدای شکستن پیستییهایشان را زیر پاهایش له کرد. میجعبه
 که مثل صدای شکستن استخوان بود بشنوم.

 
ولی صدایی از « گردی؟دنبال چی می» خواست جیغ بکشم و بگویم:دلم می

 شد.گلویم خارج نمی
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شت. ا سمتم برگ شده بود، به  شبیه خرابه  ه ین بار نور چراغ قوه را روی باتاقم 
شود چیزی را هم ریختگی کم اتاق چرخاند، مثل اینکه می ست مطمئن  خوا

ست. وقتی نزدیی شته ا صورتش پیدا کردم. هر جا نگذا شد دید بهتری به  تر 
سی می شتناک بود ولی مرا یاد ک شکل افتاده و وح صورتش از  . انداختچند 

شد انگار وجود سگ هوا را  دوباره از کنارم رد  ستاد و مثل  سط اتاق ای ندارم. و
شامش خورده  شنایی به م شکش زد، مثل اینکه بوی آ سر جایش خ شید.  بو ک
بود. روی زمین چمپاتمه زد و چهار دســـت و پا وســط اتاق حرکت کرد و به 

با بینیســمت یکی از صــندلی راحتی اش لم  کرد. ها رفت. صــندلی را 
را به  اشبعد دوباره عقب کشــید. نوک بینی اش را به صــندلی فشــار داد وبینی

سته صندلی ، به د صندلی میهمه جای  شتی  سی را ها و به پ مالید. بوی چه ک
 شناخته بود که او را به صندلی چسبانده بود؟

 
نشــســتم. من همیشــه کنار من؟ نه من نه. من هیچوقت روی آن صــندلی نمی

تا بتوانم بیرون را ببینم. پ  پنجره می که رونشــســتم  ی کی؟ آخرین نفری 
 صندلی نشسته بود چه کسی بود؟

 
خواست با صدای بلند فریاد بکشم. ولی گلویم جوری بود بانو هانت! دلم می

 کردم.که احساس خفگی می
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شنیده بود  صدای چیزی را  شاید  شده بود.  مرد ایستاد، انگار چیزی مزاحمش 
شان می صدایی که ن شنیده بودم.  سی آمکه من ن ست. داد ک شده ا ده یا نزدیی 

بعد صدایی شنیدم که به وضوح او را آشفته کرد. مثل صدای چی چی آب از 
شیر آبی بود که خوب بسته نشده. صدا خیلی نزدیی بود. سرم را پایین گرفتم و 

تاریکی لکه پایم ای را دیدم که روی روزنامههای خون تیرهدر  هایی که پیش 
شیده ب شده بودند، پا سرم را باال گرفتم و مرد را دیدم که دوباره پخش و پی  ود. 

های خونینی که کشید. به سمت من نگاه کرد، گرمی اشیداشت هوا را بو می
ــم چپم می ــت آنها را پاک کنم و از کردم. دلم میآمد را ح  میاز چش خواس

شان از چانه ستام جلوگیری کنم ولی ح  میچکه کردن هایم به بدنم کردم د
 اند.دوخته شده

 
ام بود. آن اش تقریبا مماس با بینیمرد دوباره به ســمتم آمد. ایســتاد، نوک بینی

اند و چه کســی آنها را ایجاد کرده ها از کجا آمدهموقع بود که فهمیدم آن زخم
ست. به چهره شت گروهبان فیلیپ  نگاه کردم و به یاد ا ی از ریخت افتاده و ز

رد و او را در قبرستان کلیسای سنت ماری در آوردم که پاتر چطور به او حمله ک
 رگد کوو رها کرد تا بمیرد. هوا را بو کشید و لبخند زد.

 
 «گفتن حقیقت داشت.کیرا. پ  چیزی که درموردت می» زمزمه کرد:

 
 قبل از اینکه بتوانم چیزی بگویم به سمتم خیز برداشت و...
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کردم بفهمم کجا هســتم.  روی تختم نشــســتم. نف  عمیقی کشــیدم و ســعی
ــه ــینهقفس ام مثل یی قطار بخار قدیمی و از کار افتاده باال و پایین حرکت ی س

زد و گلویم هم خشی و زخمی شده بود. ی بدنم از عرق برق میکرد. همهمی
به اطرافم نگاه کردم و وقتی چهار ســتون چوبی که هر چهار طرف تختم قرار 

تاقم در عمارت هالووید هســتم. نور خورشــید از داشــتند را دیدم یادم آمد در ا
 تابید.ها داخل شده و با مییمت روی من میی پردهلبه
 

آمد. صـدای گنگ موزیی بود. صـدایی آمد... انگار از چندین مایل دورتر می
شت پخش  سمت کج کردم و گوش دادم، متوجه موزیکی که دا سرم را به یی 

بود. این آهنگ را روی  LMFAOاز ” Party Rock Anthem“شد شدم. آهنگ می
صدا از کجا می شنوم  سعی کردم ب شتم.  صدا نزدیکتر از آیپادم دا آید و فهمیدم 

کردم. خودم را با پتو پوشــاندم، تا ته تخت آن چیزی اســت که اولش فکر می
شسته بود. خودم را کشاندم و از لبه اش به اتاق نگاه کردم. روی زمین دختری ن

 کرد.کرد و با آیپادم آهنگ گوش میام را زیر و رو میتیداشت کوله پش
 

فکر کردی داری چکار » اش زدم و گفتم:از تخت بیرون آمدم، دســتی به شــانه
 «کنی؟می

 
ــر جایش پرید و هندزفری را از گوش ــید. به من نگاه کرد و س هایش بیرون کش

 «دونی از چشمات داره خون میاد؟می» گفت:
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 فصل هفتم

 
را مثل یی شـــال دور خودم پیچیدم، از یی طرف تخت پاهایم را آویزان  پتو

شی شتم و ا ستمال کاغذی بردا سمت حمام رفتم. یی تکه د  هایکردم و به 
ام خورد و تا چانهام ســر میچکید و روی گونهخونینی که از چشــم چپم می

 شد را پاک کردم.جاری می
 

 «ی؟پ  تو یه پلیس» دخترک از داخل اتاق گفت:
 

شیدم. به اتاق برگشتم و  سیفون را ک ستمال کاغذی را داخل توالت انداختم و  د
کرد یام را زیر و رو می تخت نشستم. به دخترک که هنوز داشت کوله پشتیلبه

 «برات مهمه؟» نگاه کردم و گفتم:
 

 «تفنگات کو؟» مرا نادیده گرفت و گفت:
 

 ـ من تفنگ ندارم.
 

 ـ تیزر؟
 

 ـ اونم ندارم.
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 «اسپری فلفل؟» با امیدواری گفت:

 
 سرم را تکان دادم.

 
 ـ دستبند؟

 
 «ُنچ.» دستم را برای گرفتن وسایلم دراز کردم و گفتم:

 
دوم پلیسی ک» ام را به طرفی پرت کرد، به سمت پنجره رفت و گفت:کوله پشتی

 «این چیزا رو نداره؟
 

ــید ولی نمی» با خودم لبخندی زدم. گفتم: اون  یمن به همه فهمم یعنیببخش
 «ها واسه پرستاری از تو نیاز دارم؟ یعنی تا این حد بدی؟اسلحه

 
 احتماال به نظرش این حرفها درست نبود چون برگشت و به من اخم کرد.

 
 ـ گوش کن خانم، یا هرچی که اسمت هست. من نیازی به پرستار ندارم.
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شتی شرتی از کوله پ شیدمش و تتی  سرم ک شتم، روی  » فتم:نم کردم و گام بردا
 «کنم توام کایییی.اسم من کیرائه. فکر می

 
 ـ آره. خب؟

 
شلوار جینش درآورد و داخل دهنش انداخت.  سی از جیب  این را گفت و آدام

ای مایل به ای جذاب داشــت. موهای پرپشــت و قهوهمثل مادرش بود، چهره
شانه صورت حلقه حلقه روی  شیطانهایش ریخته بود، تخ  قرمزش را به   و 

رسید و چشمهای سرد آبی رنگی داشت. پوستش کرمی رنگ بود و به نظر می
ــت. همین االنش هم زیبا های بینیها و لبههایی روی گونهکی و می اش داش

بایی خیره کننده تا چند ســـال دیگر از دید مردها زی یدا میبود ولی  د. کرای پ
اد بنفســی که داشــت نشــان داند یا نه ولی اعتمدانســتم خودش این را مینمی
 داند.داد که این را میمی

 
 بعد لبخند زدم.« خب چی؟» من هم به او خیره شدم و گفتم:

 
ــمت در اتاق یورش برد و گفت: این مزخرفات برام اهمیتی » اخمی کرد، به س

 «نداره.
 

 ـ چه خوب. چون برای منم اهمیتی نداره.
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سیده بود که چرخید و به من نگ اه کرد. متوجه حالتی از غافلگیری به در اتاق ر
شت به خاطر توهینش یا اینکه بی شاید انتظار دا شدم.  صورتش  کوله  اجازهدر 

شتی شته بود توبیخش کنم. میپ شت مرا امتحان میام را گ ستم که دا کرد. دان
ــد، ولی من  ــت که به قوانین پایبند باش ــختگیری را داش ــاید انتظار پلی  س ش

گذراندم و خیال داشــتم این مدت را با ه را باید با او میاینطور نبودم. یی هفت
سته  ش جنگ و درگیری نگذرانم. نگاهی به آیپادم که روی زمین جایی که قبی ن

سته صدای آه سپیکر بلند میبود، انداخت. هنوز  صدایش ی موزیی از ا شد، 
 شد.جوری بود که انگار داشت قطع و وصل می

 
 شه اینو قرض بگیرم؟ـ می

 
 «مال خودم شکسته.» ایش هنوز سرسخت و سرد بود. ادامه داد:صد

 
نگ زدم و از روی زمین برش داشــتم، برایش پرت کردم و گفتم: یا » چ ب

 «بگیرش.
 

روی هوا آیپاد را قاپید، چرخید و به ســمت در رفت. ولی قبل از اینکه از اتاق 
 «اینجا ساعت صبحونه کیه؟ من گرسنمه.» خارج شود گفتم:
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و بعد  «پایین توی سالن منتظرتم.» ینکه به پشت سرش نگاه کند گفت:بدون ا
 رفت.

 
به حمام رفتم، تی شــرت و لباس زیرم را درآوردم و زیر دوش پریدم. وان بزرگ 

شامد می ستمکردم. نمیگفت ولی بعدا باید امتحانش میحمام به من خو  خوا
با او رابطه ندازهی خوبی برقکایی را منتظر بگذارم. اینکه  به ا ی کافی رار کنم 

ــاویری از  ــکل بود. آب گرم بود و امیدوار بودم بتواند به من کمی کند تص مش
 کاب*و*سی که هنوز هم در نهنم بود را پاک کند.

 
نه کند؟ از وقتی رگد کوو را ترک ام را زیر و رو میچرا خواب دیدم فیلیپ  خا

ــد، هایم ظاهر میخواب کرده بودم این اولین باری نبود که مثل یی روح در ش
ند. و چرا چشــم قدر واضــح و واقعی نبود قت ان هایم خونریزی ولی هیچو

کرد؟ مثل همان تصاویری بود که دیروز در مورد سقود هواپیما دیده بودم؟ می
ها کشید که آنهمان که خلبان قبل از صقود هواپیما داخل دریا داشت فریاد می

 شوند؟وارد می شکنند ودارند کابین خلبان را می
 

ی تخیل و توهماتم ها فقط زیاده روی قوهخواســت به خودم بگویم ایندلم می
هســتند. شــاید اتفاقاتی که در رگد کوو افتاده بودند بیشــتر از چیزی که فکر 

که میمی قات کردم مرا آزار داده و این چیزهایی  فا مدهای آن ات یا دیدم فقط پ
شاید حق با دکتر کیت  بود.  ست دادم نه، او فکر میبود.  کرد من عقلم را از د

 دانستم که اینطور نیست.ولی خودم می
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دیدم پ  فیلیپ  هایم هم مثل همان تصــاویری بودند که میاگر کاب*و*س

نه به خا بال چه چیزی هم واقعا  ام رفته و آنجا را زیر و رو کرده؟ ولی چرا؟ دن
بود پ  به این معناست که  گشت؟ اگر این خواب یکجورایی از سر دلشورهمی

شند،  ست. و اگر آنها با هم با ست و تیلور هم نزدیی به او فیلیپ  هنوز زنده ا
پ  لوک، پاتر و مورفی هم به دنبال آنها هســتند. مگر خودشـــان نگفتند که 

 روند تا رد آنها را بگیرند؟می
 

کردم از زیر دوش بیرون آمدم و با حوله خودم را خشــی کردم. به این فکر می
ی خوبیست. از وقتی که برگشته بودم به مدت که آمدن به عمارت هالووید ایده

چندین ماه در هر روزنامه و هر گزارش خبری به دنبال هرچیزی بودم که نشــان 
 ی بازگشت آنها باشد...دهنده

 
فقط یی کاب*و*س « کنی؟کیرا داری به چی فکر می» به خودم تشــر زدم:

ک نهبود. اولین شــبی بود  خا عد از ترک رگد کوو از  به همین ه ب ام دور بودم و 
ام کردم. احساس ناامنیخاطر جایی در اعماق وجودم احساس نا امن بودن می

به خاطر این بود که چون هونسفیلد را ترک کرده بودم بدگمان شده بودم و اینکه 
که من نمی جایی برود  تاهی  مدت کو  نتوانســتم بروم. ملوک قرار بود برای 

دویست و پنجاه و پنج و نیم مایل از شهر دور، و وسط یی دشت متروکه بودم. 
 توانست مرا پیدا کند؟لوک چطور می
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ه پوشــیدم بدر حالی که داشــتم شــلوار جین، چکمه و بلوز آســتین کوتاهی می

 «ب  کن! انقدر خودتو انیت نکن!» خودم غریدم:
 

ودم ابی که درمورد فیلیپ  دیده بفهمیدم خوتوانستم ب  کنم. باید میولی نمی
نه خا مان ام را زیر و رو میکه داشـــت  یا یکی از ه یی خواب بود  کرد فقط 

ماندم فهمیدم؟ فقط یی هفته باید اینجا میالهامات و تصاویر بود؟ از کجا می
بال  ـــدم و دن خاطبین ش ـــت م بایلم را از کیفم بیرون آوردم، وارد لیس پ  مو

 ی پیام کوتاه زدم و نوشتم:ای روی دکمهضربه اسپارکی گشتم. با ناخنم
 

 ام سر بزنی؟شه به خونهواسه یه هفته باید از خونه دور بمونم. می
 

 ممنون، کیرا.
 

شتم و اتاق را به دنبال دکمه شلوار جینم گذا سال را زدم و موبایل را داخل  ی ار
 کایی ترک کردم.

 
 فصل هشتم

 
از اتاق خارج شــدم و وارد راهرو شــدم دوباره آن بو به مشــامم  به محض اینکه

شده بودم. خورد... همان رایحه شب متوجهش  شیرین و کپی مانندی که دی ی 
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حتی با اینکه ســاعت نزدیی به نه صــبح بود ولی راهرو تاریی بود، چون تمام 
شت.درهایی که در راهرو دیده می سته بودند و راهرو پنجره هم ندا نور  شدند ب

ز ای اتابید. ســایهها میی پایین روی پلهخاکســتری رنگ خورشــید از طبقه
 شخصی را دیدم که ته راهرو نشسته بود.

 
و راه  کشــیدمبرای اینکه راهم را در تاریکی پیدا کنم انگشــتانم را به دیوار می

شتمی ساس کردم انگ شد، انگار به دیواررفتم. اح سبناک   روغن جی هایم چ
ام نزدیی کردم و هایم را به بینیزده بودند و هنوز خشــی نشــده بود. انگشــت
شدم آن بوی عجیبی که در عمارت می آمد برای همین روغن جیست. متوجه 

ستفاده می سازی عمارت ازش ا شاید وظیفهشاید برای باز ا ی کارگرهکردند. 
کســی شــنیده که روی کاغذ  این بود که تمام خانه را روغن جی بزنند. ولی چه

 دیواری روغن جی بزنند؟
 

دستم را با شلوار جینم پاک کردم و به سمت آن نور و کسی که ته راهرو نشسته 
ــت که روی پلهبود رفتم. وقتی نزدیی ــدم کاییس ــدم متوجه ش ی ی آخرتر ش

 نشسته و منتظر من است.
 

 «ممنون.» به او نگاه کردم و گفتم:
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ــش  ــمتم گرفت و گفت:هدفون را از گوش ــه» بیرون آورد، آیپادم را به س ی واس
 «چی؟

 
مو تونی بیشــتر آیپادی اینکه منتظرم موندی. میواســه» لبخندی زدم و گفتم:

 «ای واسه پ  گرفتنش ندارم.پیش خودت نگه داری. عجله
 

فت: لب گ عث انیتش « ممنون.» جوری زیر  با گار گفتن این حرف  که ان
 شود.می

 
 «واسه صبحانه چی داریم؟ خب،» پرسیدم:

 
 دونم.ـ نمی

 
 ها پایین رفت.این را گفت و از پله

 
او را تا پاگرد بعدی دنبال کردم. قبل از اینکه به ســمت راهرو برویم متوجه راه 

هایی شدم که به سمت قسمت شرقی خانه، همان جایی که خانم پین به آن پله
لی قوی نبود ولی از نور رفت. هرچند نور خورشــید خیگفت ممنوعه، میمی

 کرد بهتر بود.هایی که دیشب اینجا را روشن میشمع
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شرقی خانه منظقه سمت  شدار داده بود ق ست برخیف اینکه خانم پین ه ای ا
سی واردش نمی سی را آن باال دیدم. نگاهی به کایی که ک ضور ک شود، ولی ح

که بود یی مرد  تواند او باشد. هر کسیانداختم و متوجه شدم آن شخگ نمی
 کرد. احتماالبود، دست راست بود و چیز سنگینی را با دست چپش حمل می

یی سینی صبحانه بود که یابت و بی حرکت نگ داشتنش مشکل بود. ولی چرا 
صبحانه باید به جایی که ممنوعه خوانده می سینی  شود؟ و برای یی  شد برده 

 بردند؟چه کسی سینی را می
 

 «اون باال چیه؟ »از کایی پرسیدم:
 

شنید روی پله سکندری خورد و برای حفظ تعادلش به نردهسوالم را که  ی ها 
فت: ند گ گاه ک به من ن که برگردد و  بدون این نگ زد.  کان چ باال » پل ما اون 

 «ره.ریم. هیچکسی نمینمی
 

 «واقعا؟!» با خودم فکر کردم:
 

 »با ســماجت پرســیدم: کردمدر حالی که در راهروی پیچ در پیچ دنبالش می
 «چرا؟
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ست، یا یه چیزی  ساختاری ایمن نی ـــ مامان گفته خیلی خطرناکه. از لحاظ  ـ
 ها.توی این مایه

 
 «تا حاال اون باال رفتی؟» خواستم موضوک را بیخیال شوم پ  پرسیدم:نمی

 
 ـ از وقتی بچه بودم نه. از اون موقع تا حاال خیلی گذشته.

 
 باره بری یه نگاه بندازی؟ـ تا حاال وسوسه نشدی دو

 
سر و کله شد  شته با سخ دادن دا صت پا ی خانم پین در راهرو قبل از اینکه فر

 پیدا شد.
 

ات اتو انجام بدی ولی هنوز صبحانهدونی که االن باید کارای روزانهـ کایی. می
 گه؟هم نخوردی. مادرت بفهمه چی می

 
 مانده و مستاصل بود.صدایش بیشتر از اینکه عصبانی به نظر برسد در

 
کایی بدون اینکه به او نگاه کند از کنارش رد شـــد، با بی اعتنایی شـــانه باال 

 «دم.دونم اهمیتی هم نمینمی» انداخت و گفت:
 

 «کایی این طرز حرف زدن نیست...» پیرزن سرزنش کنان گفت:
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 «کایی به خاطر دیر کردنش مقصر نیست.» حرفش را قطع کردم و گفتم:

 
 «پ  تقصیر کیه؟» انم پین از باال تا پایین مرا نگاه کرد و گفت:خ
 

ها و چیزهای ســفید رنگی کرد متوجه لکهوقتی داشــت اینطور به من نگاه می
 داخل موهایش شدم.

 
صحبت » لبخندی زدم و گفتم: شتم باهاش  صر منم. توی اتاقم دا فکر کنم مق

 «کردم... فقط واسه اینکه باهاش آشنا بشم.می
 

 کایی چرخید و با شی و سوءظن به من نگاه کرد.
 

 «خب کیرا، کایی وظایفی داره که باید...» پیرزن گفت:
 

گیرن. من مشتاق آشنا شدن با ــــ مطمئنم بانو هانت این یه بار رو در نظر نمی
 خواد.کنم این چیزیه که مادرش هم میکاییم. بعیوه، من فکر می

 
انو بله. احتماال حق باتوئه. ب» بشــقاب گفت:با لبخندی شــبیه به ترک روی 

 «هانت ازت خواست بیای اینجا تا مراقب کایی باشی.
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من هنوز اینجااما! جوری حرف نزنین که انگار من » کایی تشــر زنان گفت:

بعد  «نیستم. بعدشم، بخدا من شونزده سالمه و نیازی ندارم کسی مراقبم باشه!
 «خصوص یه پلی  عصبی و مضطرب!ب» به من خیره شد و اضافه کرد:

 
ــدایم زده بودند، پ  بهش لبخند  ــنیده گرفتم. بدتر از این هم ص حرفش را نش

 زدم.
 

با خانم هادســون » خانم پین او را ســرزنش کرد: کایی این طرز حرف زدن 
 «اس باید بیشتر احترام بذاری!نیست. اون مهمون این خونه

 
 ـ حقشه. اینطور نیست؟

 
 ادبکنی انقدر بیچطور جرات می» دایی عصــبانی گفت:خانم پین با صـــ

 «باشی! همین االن عذرخواهی کن بانوی جوان!
 

ــت و  ــش گذاش ــید. بعد هدفون را روی گوش کایی به من نگاه کرد و پوف کش
 «سلیطه کوچولو!» آیپادم را روشن کرد. لبخندی با خودم زدم و در دل گفتم:

 
به نظر م لت زده  جا عا خ فت:یخانم پین واق ید. گ عذرت » رســ عا م من واق

 «خوام کیرا.می
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 شیم.ـ نگران نباشین. مطمئنم من و کایی بهترین دوستای هم می

 
شه یه کم صبحانه بخورم؟ دارم از گشنگی می» موضوک را عوض کردم و گفتم:

 «میرم!می
 

 «شه عزیزم. باهام بیا.البته که می» لبخند زد و گفت:
 

شپزخانه هم مثل بقیه شپزخانه میز چوبی بزرگی آ سط آ ی عمارت بزرگ بود. و
ستن یی تیم فوتبال به  ش شت. به حدی بزرگ بود که جای کافی برای ن قرار دا

ی کارکنان وجود داشت. کنار دیوار آن طرف آشپزخانه گاز و همراه مربی و بقیه
ــت، از همان ــتری رنگی قرار داش ــویی فلزی خاکس ــینی ظرفش هایی که در س

 شــد و بههای زیادی هم دیده میبینی. کابینتهای بزرگ میهتل یآشــپزخانه
 ایم.رسید ما سه نفر در عظمت این اتاق بزرگ گم شدهنظر می

 
زدم صدها نفر. ولی من به جز خانم خوردند؟ حدس میچند نفر اینجا غذا می

ی آشپزی پین ک  دیگری را اینجا ندیده بودم و تا جایی که فهمیده بودم وظیفه
با او بود، و اگر من اینجا نبودم وظیفه ی نگهداری از کایی و تمیز کردن خانه 

 شد.ی او گذاشته میهم به عهده
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ست. میز خیلی صندلی ش ستم، کایی هم روبه رویم ن ش شیدم و ن ای بیرون ک
ندازه به ا که ممکن بود دراز عریض بود  جایی  تا  مان را  های که اگر دســت ای 

سیدند. خانم پین ظرف بزرگ میوه، مقداری نان، م نمیکردیم باز هم به همی ر
 کره و چند نوک سریل روی میز گذاشت.

 
 «خواین چیزی براتون بپزم؟ مثی ماهی خشی؟می» از ما پرسید:

 
ای برداشــتم و پر از کورن فلک  کردم. دســتم را برایش تکان دادم و کاســـه

 «نه همینا خوبه.» گفتم:
 

شت و گاز زد. هنوز کایی بدون اینکه جوابش  سیبی از ظرف میوه بردا را بدهد 
کرد خودش را روی هدفون روی گوشش بود و در حالی که به موزیی گوش می

 داد.صندلی تکان می
 

 »ریختم به خانم پین نگاه کردم و پرسیدم:در حالی که شیر سرد روی سریل می
 «کنین؟ی به این بزرگی نگهداری میچطوری از خونه

 
شت. گفت: فنجانی ست. » قهوه برایم ریخت و جلویم گذا اونقدرها هم بد نی

 «اینجا هستن. 22فقط بانو هانت، کایی، آقای مارشال و جیمز
 

 ـ جیمز؟
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 ـ راننده.

 
این را گفت و لیوان آب پرتغالی جلوی کایی گذاشت. کایی باز هم او را نادیده 

 گرفت و هیچ تشکری نکرد.
 

ــ اسمش اینه؟ دیشب که خ یلی اهل حرف زدن نبود. ازش سوال پرسیدم ولی ـ
 جوابمو نداد.

 
 ـ جیمز یه کم مشکل شنوایی داره. شاید صداتو نشنیده.

 
 «خیلی هم خوب صدامو شنیده.» با خودم فکر کردم:

 
شدم، چون ادامه داد: شد که قانع ن ما خیلی خوب » احتماال خانم پین متوجه 

 «شناسیمش.نمی
 

 «چه طور مگه؟» پر از کورن فلک  گفتم: با دهانی
 



 121 خون آشام یداریب

ی قبلی رو مرخگ بعد از ناپدید شـــدن لرد هانت، بانو هانت راننده» گفت:
مه داد:« کرد و جیمز رو اســتخدام کرد. به من نگاه کرد و ادا عد  در واقع، » ب

 «ی خدمتکارها رو مرخگ کرد، به جز من.همه
 

 «رو نگه داشت؟ چرا شما» ای زدم و پرسیدم:لبخند نصفه نیمه
 

فت: خانواده» با غرور گ مارت و  ثل من این ع نت رو هیچک  م ها ی 
 «شناسه.نمی

 
 ی جدید؟ـ خب چرا یه راننده

 
ــد و گفت: ــوال می» به من خیره ش ــغول انجام چرا انقدر س ــی؟ االن مش پرس

 «ای؟وظیفه
 

 «نچ.» من هم به او خیره شدم و گفتم:
 

کردم پلیســا همیشــه در حال انجام فکر میمن » ای گفت:با لبخند کج و کوله
 «ان.وظیفه

 
 ـ این بار نه.
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ی قبلی گاهی خیلی خواســت. رانندهکنم بانو هانت یه تغییر میـــــ فکر می
ی خوبی باهاش نداشت. بعیوه، شد و بانو هانت هیچوقت میونهبداخیق می

 بانو هانت تمایل زیادی به انجام کارای خیرخواهانه داره.
 

کارای خیرخواهانه؟ با استخدام یه راننده چه کار » یجی و سردرگمی گفتم:با گ
 «ای انجام داده؟خیرخواهانه

 
که انگار من از قبل درموردش اطیک « تونه راه بره.جیمز نمی» جوری گفت:

بانو هانت کارای بزرگی واســه آدمایی که ناتوانی و معلولیت دارن » داشــتم.:
 «باید از شان  برابر برای استخدام برخوردار بشن.انجام داده و معتقده همه 

 
ــادفی چیزی » کایی حرفش را قطع کرد و گفت: ــال پیش یه تص ظاهرا چند س

 «تونه راه بره.براش رخ داده و از اون موقع دیگه نمی
 

شش بیرون آورده و  شدم که هدفون را از گو سوی میز نگاه کردم و متوجه  به آن 
 را خاموش کرده است. آیپادم

 
هت و حیرت گفتم: ندگی کرد و منو آورد »با ب مه راه ران عا؟ ولی اون این ه واق

ام را به کناری هل دادم و موزی از ی خالیاین حرف را زدم و کاســـه« اینجا.
 ظرف میوه برداشتم.
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ــخگ  ــه همین یه ش ــــ بانو هانت تغییراتی توی رولز روی  بوجود آورد واس ـ

 ونه باهاش رانندگی کنه.تمعلول هم می
 

شین  شب راننده برای من و بانو هانت از ما شنیدن این حرف فهمیدم چرا دی با 
پیاده نشد. تمام مدت وقتی که بانو هانت در ایستگاه قطار از ماشین پیاده شد و 
ــین مانده بود. ناگهان به طور باور  ــیدیم او درون ماش تا وقتی که به عمارت رس

ن*ا*ه کردم و با خودم فکر کردم شـــاید منصــفانه ای احســـاس گ*نکردنی
 درموردش قضاوت نکرده بودم. از اینکه او را عوضی نامیده بودم پشیمان بودم.

 
 ـ مارشال چی؟

 
 «یعنی چی مارشال چی؟» خانم پین جواب داد:

 
 ـ اونم اینجا تازه وارده؟

 
 ـ آره بانو هانت اونم بعد از ناپدید شدن لرد هانت استخدام کرد.

 
صورتم بلند کردم و گفتم: سمت  ستم را به  سه » د خب پ ... اون بانداژها وا

 «چین؟
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متوجه نیم نگاهی که به کایی انداخت شـــدم. « بانداژها؟» خانم پین گفت:
مکثی کرد... مکثش کمتر از یی یانیه بود ولی کامی محســوس بود. باالخره 

 «ده به دنیا اومده...خب اونا، مارشال با صورتی بدفرم و پشتی خمی» گفت:
 

شــه از ترس خودمو آره صــورتش باعث می» کایی حرفش را قطع کرد و گفت:
 «خی  کنم.

 
خیلی خوب کافیه دیگه. خیلی خیلی » خانم پین به کایی خیره شـــد و گفت:

 «ممنون.
 

 ی بانو هانته؟ـ اینم یکی دیگه از کارای خیرخواهانه
 

ها پیدا کرد. مارشال از پناهگاه بی خانمان ــــ بانو هانت بطور اتفاقی اونو توی
قانون وقتی که هم ســن و ســـال االن کایی بود توی خیابونا زندگی می کرد. 

شکنی کرده بوده و به خاطر ظاهر بدی هم که داشت هیچوقت مثل ما شانسی 
ــته. بانو هانت وظیفه ــت که اینجا بهش ی خودش میتوی زندگیش نداش دونس

هم مارشــال از زمینا مراقبت کنه و یه مســتخدم چندکاره پناه بده و در عوض 
ی عمل جراحیش هم تهیه کرد. این بانداژها تا بشـــه. حتی بانو هانت هزینه

 پوشونن.هاشو میوقتی که درمان بشه زخم
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 «وای خدا! مادرت واقعا زن مقدس و َخِیریه.» به کایی نگاه کردم و گفتم:
 

 «تونه آدم خوبی به حساب بیاد.یفکر کنم م» کایی متفکرانه گفت:
 

 «فقط خوب؟ بعد از اونهمه کاری که برات کرده؟» خانم پین گفت:
 

ــید، از جایش پرید و گفت: ــت میز عقب کش ــندلی را از پش ی تو چ» کایی ص
 «دونی؟ تو فقط یه خدمتکاری پ  دماغتو از تو کفش من بکش بیرون!می

 
جوری این» سرزنش کنان گفت:صورت خانم پین از عصبانیت سرخ شده بود. 

 «با من حرف نزن!
 

 «شه؟وگرنه چی می» کایی هم تشرزنان گفت:
 

 «صبر کن تا مادرت برگرده!» خدمتکار هشدار داد:
 

ـــ بعدش مگه چی می سه کنه اینه که منو میشه؟ کاری که میـ سته یه مدر فر
 ای توی کشــور منودونی بدون، هیچ مدرســـهشــبانه روزی دیگه؟ اگه نمی

 پذیره. پ  مثل اینکه تو و مامان باید با من بسوزین و بسازین!نمی
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ـ خیلی خب بانوی جوان. برگرد توی اتاقت و تا وقتی یاد نگرفتی جلوی زبونتو 
 بگیری بیرون نیا.

 
را تونی به من بگی چکار کنم. پ  چتو نمی» کایی آیپاد را برداشت و فریاد زد:

شپزخانه « شی؟نمی کنی و خفهیه لطفی به همه نمی شتی آ سمت در پ بعد به 
 های عمارت شد.یورش برد و وارد زمین

 
 «شه.از این بهتر نمی» آهی کشیدم و گفتم:

 
 «دونی اون چه جور آدمیه.تو نمی» خانم پین شکایت کنان گفت:

 
سیدم: شدم، یکی از ابروهایم را باال انداختم و پر صندلی بلند  گه م» از روی 

 «چه جوریه؟
 

 «اون کی مشکل داره.» با صدایی عصبانی گفت:
 

ش» رفتم با خودم گفتم:در حالی که به دنبال کایی می ست که م کل فقط اون نی
 «داره.
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ام. از کنار عمارت به سمت بیرون هوا سرد بود، خوشحال بودم که بلوز پوشیده
وزید. به سمت جلوی ساختمان جلوی ساختمان حرکت کردم. باد سردی می

شروک به حرکت کردم. پیش رویم، منطقهیدم و در جادهرس سنگفرش  از ی بی 
شت، کایی را دیدم که به درختی تکیه داده  ضی پوشیده از علم وجود دا و عری

 اش جمع کرده بود. به سمتش حرکت کردم.بود و زانوهایش را تا زیر چانه
 

رقی و قسمت ش رفتم سرم را برگرداندم و به ساختماندر حالی که به سمتش می
ــده خانه که بخش ممنوعه نامیده می ــب قبل متوجهش نش ــد نگاه کردم. ش ش

ه های ضخیمی بود کبودم، قسمت شرقی خانه پوشیده از تخته چوب و برزنت
مت را از دید مخفی می کرد. روی زمین، درســـت زیر تخته بیشــتر آن قســ

سنگچوب شت که پر از  سنگ  ها چهار کانتینر زرد رنگ بزرگ قرار دا و قلوه 
بودند. شاید آن قسمت ساختمان در حال بازسازی بود ولی من که هیچ کارگر 

 و بنایی ندیده بودم.
 

ــمت کایی رفتم. گفتم: ــمت جلو چرخیدم و به س خوای این می» دوباره به س
 «اطراف رو بهم نشون بدی؟

 
 هایش را باال انداخت.فقط شانه

 
سه یه هفته ـــ بهتره این کارو کنی. وا سعی ـ شیم پ  باید  ی کامل باید باهم با

 کنیم با هم دوست باشیم.
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آیپاد را برداشــت و داخل جیبش گذاشــت. فکر کنم االن دیگه آیپاد مال اونه، 

 «چرا از من طرفداری کردی؟» حداقل تا وقتی که هنوز اینجام. گفت:
 

 «شم.متوجه منظورت نمی» کمکش کردم بلند شود و پرسیدم:
 

ر ی پیر گفتی که تقصیر تو بود که من واسه صبحانه دینیکه بدقوارهـــ تو به اون ز
 کردم.

 
گی. مگه آهان اونو می» هایم را دورش حلقه کردم. گفتم:لبخندی زدم و دست

 «کنن؟دوستا گاهی از هم طرفداری نمی
 

سمت درختان راهنمایی کرد و از عمارت دور کرد. گفت: تو اونجوری » مرا به 
 «م نیستی.که انتظار داشت

 
 ـ مگه تو انتظار چه جور آدمی رو داشتی؟

 
ـــ نمی سون نگیره. من ـ شه. انقدر هم... همه چیز رو آ دونم... یکی که پیرتر با
 کردم پلیسا همیشه جدی هستن.فکر می
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م کنی که من یه پلیسم؟ منچرا واسه یه لحظه هم فراموش نمی» با لبخند گفتم:
 «آدمم.

 
 «باشه.» زد و گفت: او هم لبخندی

 
 دونم از این ناراحتی که مادرت از من خواسته...ـ می

 
 ـ جاسوسی منو بکنی.

 
دلیلی وجود » ای که آویزان بود برخورد نکنم، پرســیدم:خم شــدم تا به شــاخه

 «داره که من بخوام جاسوسیتو کنم؟
 

یع رتونی خیلی ســـ تو بهم بگو. مادرم گفت تو به خاطر هوشت زبانزدی و می
 ته توی همه چیزو دربیاری.

 
 ـ اینو گفت؟ دیگه چی درموردم بهت گفته؟

 
شدی ولی بهم نگفت چرا.» گفت: شمانی که « اینکه از کارت معلق  بعد با چ

تو یکی از اون پلیســـای » زد به من نگاه کرد و گفت:درخشــید و برق میمی
دردســر  هاشــونشــکنن و واســه مافوقای هســتی که همیشــه قوانینو مییاغی

 «کنن؟درست می
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 ـ نه فکر نکنم اینجوری باشم.

 
 ـ خب پ  چرا از کارت معلق شدی؟

 
 ـ من از کار معلق نشدم... من...

 
 ـ توچی؟

 
 ـ مرخصی اجباری بی حقوق بهم دادن.

 
ــ می اید دونه که بکنه تو خار توی چشمشی و نمیخوای بگی رئیست فکر میـ

 باهات چکار کنه؟
 

های را گفت و مرا به سمت محیط باز و عریضی راهنمایی کرد که پر از گل این
عاده با خودم فکر کردم:فوق ال یده بودم.  حال د تا ب که  خانوم » ای بود  گه  ا

 «شه.الولی  اینجا رو ببینه عاشقش می
 

 «از کجا فهمیدی؟» از کایی پرسیدم:
 



 131 خون آشام یداریب

ده. اگه با بقیه متفاوت ــــ چون دقیقا همین اتفاق واسه خودمم توی مدرسه افتا
ه کنن تو یه دردسری و براشون بهتره کباشی یا بی پرده حرف بزنی مردم فکر می

وانمود کنن وجود نداری یا حتی بیشــتر از اون ســعی کنن تو رو دور بندازن. 
 آدمایی مثل من و تو کیرا، جایی بین بقیه ندارن.

 
 کنی توی مدرسه جایی نداری؟ـ چرا فکر می

 
آمد نفون کرده و آن را از ها در بوی کپکی که از داخل خانه میش گلبوی خو

 بین برده بود.
 

 تونی مزاحم و مخل آسایش بشی.ـ مادرت بهم گفته که تو می
 

بایدم اینو بگه. من فقط ســعی کردم از خودم » دوباره عصــبانی شــد. گفت:
 «محافظت کنم.

 
 کنی الزمه که از خودت محافظت کنی؟ـ چرا ح  می

 
 «مامانم بهت نگفته، نه؟» چشمهایش را درشت کرد و گفت:

 
 ـ چیو؟
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اش به مسیری که آمده بودیم انداخت دستم را ول کرد و نگاه سریعی از سرشانه
تا مطمئن شــود کســی دنبالمان نیامده. بعد به ســرعت تاپش را در آورد و روی 

صبحگاهی روی  شید  ستاد. نور خور های شانهزمین انداخت. رو به رویم ای
هایم را جلوی تابید. یکی از دســـتای مایل به قرمزش میگرد و موهای قهوه

ــفید رنگ لباس زیرش  ــم بند آمده بود. از اطراف بندهای س دهانم گرفتم، نفس
 دو بال کوچی سیاه رنگ بیرون زده بودند.

 
 فصل نهم

 
سرعتی که تاپش را درآورد، آن را دوباره پوشید و بال اند. ا پوشهایش ربه همان 

تر های کایی کوچیهایی که پشـــت لوک دیده بودم نبودند، بالبه بزرگی بال
سمت پایین آویزان بودند. چرم مانند هم نبودندت به  سط کمرش به  بودند و تا و

سیاه رنگ بودند ولی ها. هرچند بالآمدند، مثل بال پروانهتر مینظر نرم هایش 
ــید مایعی نقرهبه نظر می ــده. در نور گرفته ای رنگرس ــیده ش ــان پاش  یرویش

 درخشند.رسید میخورشید به نظر می
 

ستاده بود و به من نگاه می سینه رو به رویم ای ست به  سیداز او که د »  م:کرد پر
تونی یه کاری کنی از روی کمرت ناپدید شن؟ منظورم اینه میاینا بسته هم می

 «بشن؟
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ضافی روی  نه. ولی خیلی» سرش را تکان داد و گفت: ست ا نرمن. مثل یه پو
 «خوابن.کمرم می

 
 «ه.باش» توانستم به چیزی برای گفتن فکر کنم پ  فقط گفتم:نمی

 
به من نشـــان داده بود احســـاس گیجی می کردم. مثل هنوز هم از چیزی که 

چیزهایی که قبی دیده بودم نبودند ولی این که فهمیده بودم کایی یی ومپایرس 
ست مثل پتکی ب شده بود. این آخرین چیزی بود که ا سرم کوبیده  ود که روی 

 انتظارش را داشتم.
 

پ  حاال فهمیدی چرا مامانم ازت » چرخید، به ســمت درختان رفت و گفت:
 «خواست بیای اینجا.

 
منظورت چیه؟ مامانت گفت یه نفر دنبالته. یکی میاد » به سمتش رفتم و گفتم:

 «زم خواست بفهمم اون کیه.گیره. اعمارت و تو رو زیر نظر می
 

این فقط نصم ماجراس. به خاطر » بین درختان شروک به حرکت کرد و گفت:
 «اون اتفاقاتی که اونجا واست افتاد ازت خواست بیای اینجا.

 
 ـ منظورت رگدکووه؟
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نداخت و گفت: به من ا آره همونجا. هنوز متوجه نشـــدی؟ تو قبی » نگاهی 
زنده موندی. حاال که بابام ناپدید شـــده مامانم کســـایی مثل منو دیدی... و 

 «دونه باید چکار کنه.نمی
 

 ـ پ  اگه تو یه ومپایرس باشی مادرت هم باید یکی از اونا باشه.
 

ای که شــب قبل از آن وارد عمارت شــدیم هدایت ی آهنیمرا به ســمت دروازه
ستم. باب» کرد و گفت: شکل همینه کیرا. من یه ومپایرس حقیقی نی م یکی از ام

ــه ــانه. واس دونم من واقعا چیم... مادرم ی همین نمیاوناس... ولی مامانم انس
 «هم از این قضیه خبر نداره.

 
توانســتم بشــنوم صــدای دکتر کیت  در به کایی نگاه کردم و تمام چیزی که می

ی طهکنن فرزندانی از راباز کجا بدونیم کسایی که بینمون زندگی می» سرم بود:
شون میبین ا سانها و اون موجوداتی که تو به ستن؟ن حاال  و« گی ومپایرس نی

 کردم.ی یکی از همین رابطه ها نگاه میداشتم به نتیجه
 

 دونه بابات ومپایرسه؟ـ مامانت می
 

 ـ اولش نه.
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ــیدیم. آن  ــنگی قدیمی که دور تا دور عمارت را احاطه کرده بود رس به دیوار س
ـــدایطرف دیوار می به دیوار آب توانســتم ص ـــان را  که خودش ندق  های خ

 کوبیدند را بشنوم.می
 

ـــ برای چند سال بابام دو تا زندگی داشت. از یه طرف تاجری موفق بود، راس 
ی ژنتیی قابل احیا. اون با یه دختر ازدواج کرد یه شــرکت چند ملیتی توســعه

بالهاشــو باز کنه و با ســرعت  تونهولی اینکه یه موجودی از اعماق زمینه که می
 ای پرواز کنه و همینطور قدرتی تقریبا نامرئی داره رو مخفی کرد.فوق العاده

 
اال های مارپیچی که روی دیوار بود بقبل از اینکه بتوانم حرفی بزنم کایی از پله

ها راه باریکی دور تا دور دیوار وجود داشــت. از رفت. دنبالش رفتم. باالی پله
باال یلآن  ما تا  گاه کردم و  که می ن مام چیزی  های لم یزرک و دیدم زمینها ت
ــت ــنگدش ــتفاده بود. زمین به خاطر گیاهانی که بین تخته س های هایی بیاس

بل رســید. منظره به نظر ماقبزرگ و برنده روییده بودند تقریبا ســیاه به نظر می
سانتاریخی می سرزمین تاخت  هایی بودیم کهآمد، انگار که ما اولین ان به این 

 و تاز کرده بودیم.
 

ــتم. باد اطرافمان  ــید، من هم به او پیوس کایی خودش را تا لبه ی دیوار باال کش
ــید میمی ــید و روز را تیره و دلگیر وزید و ابرهای کبود رنگ را روی خورش کش
 کرد.می
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 ونم.دـ اینکه بابام چطوری چندسال این موضوعو از مامانم مخفی کرد رو نمی
ها. دونم که اونم مثل خون آشــاما عطش به خون داره... خون انســاناالن می

ولی برای فرونشــاندن عطشــش مجبور بود بره زیر زمینت جایی که ازش اومده 
 اش.بود، خونه

 
 .23ـ هالوز

 
ــت قهوه  ای مایل به قرمزش مثلاین را گفتم و به کایی نگاه کردم. موهای پرپش

 زد.می یال اسب در باد موج
 

زد. اون به من آره با این اسم ازش حرف می» به آنسوی دشت نگاه کرد و گفت:
مانم می ما که واســـهو  ته میگفت  کاری ولی درواقع ی یکی دو هف ره ســفر 

به اون اش... خونهگشـــت خونهبرمی بار  یا چهار  ی حقیقیش. ســـالی ســـه 
 «رفت.سفرهای کاری می

 
 کردین؟ـ تو و مادرت شی نمی

 
شوی و ح شق یکی از آن موجودات  شدم که عا ضیه  اال متوجه پیچیدگی این ق

 زندگیت را با او شریی شوی. دست خودم نبود، به فکر لوک افتاده بودم.
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ـــ من که نه ولی مامانمو نمی شون میارم دونم. تا مدتـ های طوالنی که به یاد
 .شرایط همینطوری بود، تا اینکه همه چیز عوض شد... من عوض شدم

 
 ـ چطوری؟

 
ای ههای روی کمرم درست بین استخونـ وقتی چهارده سالم بود این برآمدگی

ــانه ــدن، اولش به کوچیکی جوش بودن ولی هیچوقت نترکیدن یا ش ام ظاهر ش
بام شدن. مامانم نگران بود ولی بامحو نشدن، بلکه به تدریج بزرگ و بزرگتر می

رن، اونا به خاطر بلوغن و از بین می کرد که انگارجوری با این قضــیه رفتار می
سه شبانه روزی وقتی زیرولی نرفتن. تا اینکه یه روز توی یکی از اون مدر  های 

شاره کردن به کمر من.  شیدن و ا شروک کرد به جیغ ک دوش بودم یکی از دخترا 
 ی دخترا به من نگاه کردن و اونا هم شروک کردن به جیغ کشیدن.همه

 
 ـ چی دیده بودن؟

 
درســت همینجا یکی از » ی چپش را مالید و گفت:دســتش را باال برد و شــانه

ــت کمرم زده بود بیرون. مثل یی تیکه همون برآمدگی ــیاه رنگ از پوس های س
دونستم چیه و راستشو بخوای انقدر از دیدنش ترسیده استخون سفت بود. نمی

ی و اونم برآمدگبودم که خودمم جیغ کشیدم. به هرحال، منو بردن اتاق پرستار 
 کرد یا یه چیز دیگه، فکررو با بانداژ پوشــوند. نه به خاطر اینکه خونریزی می

سه به خانوادهکنم فقط می شمش بهش نیوفته. مدیر مدر ست چ  ام زنگ زدخوا
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سیاه رنگی که از کمرم بیرون  ستخون  و اونا منو برگردوندن خونه. مامانم وقتی ا
از دست داد. هنوزم صدای جیغ کشیدنشو یادمه  زده بود رو دید تقریبا کنترلشو

ــر بچمون اومده؟" بابام بدون اینکه که می گفت:"مایکل این چیه؟ چه بییی س
قادر باشــه چشــم از کمرم برداره به مامانم گفت:"اینو به من بســپار. یکی از 
دوســتامو میارم تا بهش نگاه بندازه." مامانم در حالی که دســتهاشــو به هم 

سرش فریاد کشید:"چه دوستی!" بابام سعی کرد آرومش کنه:"اون یه  پیچوندمی
کایی رو دکتره می فت:"ولی چرا  نان گ ماس ک مانم الت ما نه."  کار ک نه چ دو

بازوهای مامانمو گرفت و گفت:"اینو به نمی بابام  بریم پیش دکتر خودمون؟" 
سینه سپار." یادمه که مامانم روی  شت کرد. دیدمی بابام گریه میمن ب از  که دا

شمهاش دیدم. مامانم ازم توی بغل بابام منو نگاه می کرد کیرا، ترس رو توی چ
 «ترسید.می

 
هایش گوش می به حرف ته بودم و  ناراحتی را در کردم. مینشــســ توانســتم 

هایش را گرفتم. خودش را عقب نکشــید چشــمهایش ببینم پ  یکی از دســت
 فقط دستش را به پایش تکیه داد.

 
 خب اون دکتره که دوست بابات بود چی گفت؟ ـ

 
ـ ما پیشش نرفتیم اون اومد خونمون. چاق و هیکلی بود با پوستی رنگ پریده. 
شته بود. یادمه که روی تختم دراز  یه عینی نوک بینی دراز و منقار مانندش گذا
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اش شبیه کردم که چقدر قیافهکردم و به این فکر میکشیده بودم و بهش نگاه می
ستخوان شکمم چرخوند و به آرومی به اون ا های جغده. بعد از اینکه منو روی 

اده بود ی اتاق ایستوار با بابام که گوشهسیاه ضربه زد، صداشو شنیدم که زمزمه
ند های بزد. ولی فقط بعضی از حرفاشو متوجه شدم. گفت:"استخونحرف می

صدای بابتونی برااول دارن درمیان." بابام پرسید:"چکار می ام ش بکنی؟" توی 
شمای مامانم دیده بودم. دکتر با می شنوم که توی چ سی رو ب ستم همون تر تون

صی نداره مایکل... خودت  شخ صدای ناراحتی به بابام گفت:"هنوز درمان م
ریســی  تونیمدونی، مگه نه؟" بابام تقریبا التماس کنان گفت:"ولی نمیکه می

ه تونم بکنم اینه کی کاری که میفت:"همهکنیم و بذاریم رشـــد کنن." دکتر گ
ــوراخش رو بخیه بزنم. و دعا کنیم که دیگه برنگردن." بعد  ــون کنم و س قطعش

ام به دکتر که داشت با یه سرنگ بهم این حرف سرم رو برگردوندم و از سرشونه
شه." تموم نزدیی می شته با شد نگاه کردم. با لبخند گفت:"ممکنه یه کم درد دا
ی بعدش یادم میاد اینه که توی اتاقم از خواب بیدار شــدم و بابام لبهچیزی که 

زد. زمزمه تختم نشــســته بود و داشـــت موهامو از روی پیشــونیم کنار می
هاش کرد:"کاییی دوســت داشــتنی من." برای اولین بار اشــی رو توی چشــم

ستت دارم بابایی." و  سفم." لبخند زدم:"دو عدش بدیدم. دوباره گفت:"واقعا متا
 دوباره هوشیاریمو از دست دادم.

 
 «دکتر چکار کرد؟» وسط داستانش گفتم:

 
 ها رو بیرون کشید و سوراخ رو بخیه زد.ـ استخون
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شانه ست آزادش مالید، انگار هنوز هم دردش را ح  این را گفت و  اش را با د

 کرد.می
 

 ـ ولی برگشتن درسته؟
 

باره به دشـــت گل نه به این » ان خیره شـــد و گفت:آلود و لم یزرک مقابلمدو
سایی که  سه ک شتم مدر شش ماه بعد بود. وقتی برگ ستقیمی. فکر کنم حدود  م
یه زمانی دوســتای خوبم بودن ازم فاصــله گرفتن. منو به اســم ماهی خاردار یا 

سمای احمقانه صدا میا شم کردم انیت نمیزدن. هرچند وانمود میی دیگه 
 «ترسیدم.ون دور بودم و میها از خونمشدم. مایلولی می

 
 «ترسیدی؟از چی می» قلبم به درد آمده بود. پرسیدم:

 
مه میـــــ از اون حرف بام زمز با یدم دکتر توی گوش  که شــن کرد، هایی 

ها رو از سرم بیرون کنم. به خاطر تونستم اون حرفهای بند اول. نمیاستخوان
ســه و اون کلمات رو ی مدرهمین یه روز عصــر بعد از کیس رفتم کتابخونه

 ای میدن؟دونی چه معنیتوی گوگل سرچ کردم. می
 

 ام را باال انداختم.ی تکذیب تکان دادم و شانهسرم را به نشانه
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ستخونایی می» اخمی کرد و گفت: ست یا پا وجود به ا شت د گن که نوک انگ

باور نمی د کردم. منظورم اینه چطور ممکن بودارن. چیزی که خونده بودم رو 
لی شدم؟ خیدست یا پا روی کمرم رشد کنه؟ داشتم تبدیل به چه هیوالیی می

 «ترسیده بودم کیرا.
 

های لوک دیده بودم فکر کردم و های الغر و اسـتخوانی که نوک بالبه انگشـت
های صــورتم ام فقط با جوشدانســتم آنها چه هســتند. زمان نوجوانیدقیقا می

شتم و فکر می شکل دا ستند. ایم به اندازههکردم جوشم شتناک ه ی کافی وح
ــتنمی ــتم اگر انگش ــد میدانس ــتم کرد چطور میهایی روی کمرم رش توانس

 تحملش کنم.
 

یه روز صبح بیدار شدم و ح  کردم یه » هایش را مالید و گفت:ی چشمگوشه
به کمرم ســیخونی می زنه. بعد از اینکه چیزی از تشـــی تختم بیرون زده و 

سی کر شدم هیچکدوم از فنرای تخت بیرون نزدن. با کلی تختمو برر دم متوجه 
شونه سر شوره رفتم توالت عمومی ته خوابگاه و لباس خوابمو درآوردم. از  ام دل

ــدم که  به عقب و به انعکاس کمرم توی آیینه نگاه کردم. با ترس و لرز متوجه ش
سه  شش تا.  شدن  شته، بلکه االن  سیاه رنگ برگ ستخوان  ا باالی تنه تنها اون ا

نه کدوم از اســتخوان شــو بههر  ماجرا نبود کیرا، اون ام. ولی این جن بد  ی 
ه توی هایی بودن کهای سیاه رنگ شبیه استخوان نبودن، شبیه انگشتاستخوان

خوردن. جلوی توالت روی زانوهام افتادم و تا وقتی هوا به عقب و جلو وول می
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ــوزش افتاد و گلوم جوری  ــکمم به درد و س ــید که ش ــد که انگار یه لیوان اس ش
 «امو باال آوردم.قورت دادم، دل و روده

 
 ـ به کسی گفتی؟

 
یام کردم که همکیسشوخیت گرفته؟ اینکارو می» با تمسخر و ریشخند گفت:

بیشتر درموردم چرت و پرت بگن؟ عمرا! چند تا از وساییمو جمع کردم و فرار 
 «که ممکن بود از مدرسه دور شدم. کردم. تا جایی

 
 ـ برنگشتی خونتون؟

 
نه گفت: باره اون دکتر قیبی منو » عصــبی و غرض ورزا چی؟ میومدم که دو

ــوک این خونه و مامان و عمل کنه؟ عمرا! دلم نمی ــت به خاطر اون موض خواس
 «بابامو ببینم.

 
 ـ چرا؟

 
که وانمود میـــــ چون می دونن. از این کنن، میدونســتم بیشــتر از چیزی 

شکنجهمی سه و دوباره با مامورای  سیدم که منو دوباره برگردونن مدر وبه ام رتر
 رو بشم.
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 ـ پ  چطوری برگردونده شدی اینجا؟

 
ستخدام کرد. اونا یه جور پلی  یا یه همچین چیزی بودن.  ـــ بابام دو نفر رو ا ـ

ه تمام خوایکیشون جوون بود، فکر کنم اوایل بیست سالگی. یه عوضی و خود
 تر بود ولی اخیق خوبی داشت.عیار بود. اون یکی یکم مسن

 
زند. اینکه پدر کایی پاتر و دانســتم که درمورد چه کســانی حرف میدقیقا می

دانســتم چه حســی باید شــناخت احســاس عجیبی داشــت. نمیمورفی را می
ــوک ارتباطی بین من و کایی و پدرش و این م ــم ولی این موض ــته باش ان کداش

کرد. شــاید کار درســتی کرده بودم که به عمارت هالووید آمده بودم. ایجاد می
 شاید آنها هم به اینجا می آمدند.

 
 ـ اسم اون مردا رو یادته؟

 
ستم خواـ اسم اون عوضی پاتر بود. اسم کوچیکشو بهم نگفت هرچند منم نمی

 تر بود فکر کنم اسمش جیم مورفی بود.بدونم. اونی که مسن
 
 اسم کوچیی اون عوضی شانه. ـ

 
 «شناسیشون؟ از کجا؟تو می» غافلگیرانه پرسید:
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 ـ وقتی منتقل شدم رگد کوو اونا اونجا همکارم بودن.

 
 ـ االن کجان؟

 
 «دونستم.کاش می» به دشت مقابل رویم نگاه کردم و گفتم:

 
 ـ پ  اونا پلیسای واقعین؟

 
سم لوک بی» گفتم: سی به ا ستی ک ستم خومی« شاپ رو دیدی؟فکر کنم. را ا

ــتانش نبوده. ــت و چرا همراه دوس ــش » بدانم کجاس ــیش فراموش اگه دیده باش
 «کنی. آخه خیلی جذابه.نمی

 
 ـ آره دیدمش.

 
 «کجا؟ کی؟» اختیار گفتم:ضربان قلبم تند شد. بی

 
 ـ آخرین باری که فرار کردم اون اومد دنبالم.
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ند چ» دانست. پرسیدم:رد لوک میمشتاق دانستن هر اطیعاتی بودم که درمو
 «وقت پیش بود؟

 
 ـ دوماه پیش... درست قبل اینکه بابام گم شه.

 
همین دو ماه پیش! پ  به این معناســت که لوک یه جایی » با خودم فکر کردم:

 «اون بیرونه و با عمارت هم در ارتباطه. شاید دوباره بیاد اینجا.
 

ی گلی مهربون بود ولی انقدر که تو میــــ اون واقعا مرد خوبی بود و با منم خی
 جذاب نبود.

 
 «منظورت چیه؟» با گیجی پرسیدم:

 
 رســید تصــادفی چیزی براشبه نظر می» با ناراحتی از فکر کردن به او گفت:

 «اتفاق افتاده چون سمت چو صورتش پر از جای زخم بود.
 

ش آت یاد صــورت لوک آخرین باری که دیده بودمش افتادم، صــورتش به خاطر
سوخته و تاول زده بود. از اینکه به خاطر نجات  سنت ماری  سای  سوزی کلی

 من از ریخت و قیافه افتاده بود احساس بدی داشتم.
 

 «حالت خوبه؟ خیلی رنگت پریده.» کایی پرسید:
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 «ها؟ نه من خوبم. فقط یاد یه چیزی افتادم.» زیر لب گفتم:

 
 ـ چی؟

 
 «االن دیگه مهم نیست.» بلندتر از زمزمه گفتم: با صدایی کمی

 
 ـ برای موبایلت پیام اومده.

 
 ـ چی؟

 
نگ بودم.  ته بود گیج و م کایی درمورد لوک گف که  خاطر چیزی  به  هنوز هم 

ــمتم کج کرد انگار که به چیزی گوش می ــرش را به س یه  »کند. گفت:کمی س
 «یاد.خواد بپیام واسه موبایلت اومده... یا اینکه می

 
 ـ پیامی برام نیومده.

 
اش این را گفتم و داخل جیبم دنبال موبایلم گشــتم.بیرونش آوردم و به صــفحه

بین. هیچ ب» نگاه کردم، خالی بود. موبایلم را باال و به ســمتش گرفتم و گفتم:
به محض اینکه این حرف از دهانم خارج شــد موبایلم « پیامی واســم نیومده.
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صی جدید" که روی شروک به ویبره رفتن د صو ستم کرد. به عبارت " پیام خ ر د
 زد نگاه کردم.ی موبایلم چشمی میصفحه

 
 ی موبایلم ضربه زدم. پیامی از طرف اسپارکی برایم آمده بود.روی صفحه

 
 خبرای بد کیرا... خونه اتو زیر و رو کردن. اینجا واقعا بهم ریخته. تو کجایی؟

 
 اسپارکی.

 
از اینکه  ولی قبل« دونستی واسم پیام...از کجا می» و گفتم:به کایی نگاه کردم 

کنم و همه بتوانم حرفم را تمام کنم احساس کردم دارم از روی دیوار سقود می
 چیز مقابل دیدگانم تیره و تار شد.

 
 فصل دهم

 
ــد. به خاطر مردم زیادی که در واگن بودند هوا گرم بود. بوی  ــته ش در مترو بس

ین در هوا پراکنده شــده بود. مترو تلق تلق کنان از ایســتگاه عرق و بدن مســافر
خارج شد و وارد تونل شد. نور باالی سرم خاموش و روشن  24خیابان یوستن

شد و به شد و برای لحظه شن  ای واگن را در تاریکی فرو برد. المو دوباره رو
صدای جیغ خیلی بلند بود، گوش شد.  صدای جیغی بلند  با  هایم رادنبال آن 

ید و من ســکندری خوردم و در حالی که دســـت هایم پوشـــاندم. مترو لرز
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هایم گذاشــته بودم به مردی که کنارم اســتاده بود هایم را روی گوشدســـت
برخورد کردم. صــورتم روی زیر بغل خی  از عرقش قرار گرفت. مرد متوجه 
نشد، بیش از حد سرش شلوغ بود. درست مثل مسافران دیگری که سرجایشان 

سعی می ستاده بودند او هم  ست. بی حرکت ای سی جیغ زده ا کرد بفهمد چه ک
ی باالی سرم را چنگ زدم و دوباره تعادلم را به دست آوردم. از بین شلوغی میله

ند ســعی کردم بفهمم آن طرف و در هم برهمی آدم خل واگن بود که دا هایی 
 افتد.واگن چه اتفاقی دارد می

 
شبیه غرش بود. دوباره صدای جیغ به گوش  رسید، این بار فرق داشت. بیشتر 

ــید: ــمانی مملو از ترس و نگرانی پرس ــال و فربه با چش قی چه اتفا» زنی میانس
 «افتاده؟

 
دوباره صدای جیغ آمد. این بار نزدیکتر بود. مسافرانی که شان  این را داشتند 

انســتند توکه صــندلی خالی گیر بیاورند و بنشــینند، بلند شــدند. اینطوری می
 افتد.ببینند چه اتفاقی دارد می

 
ــدای غل غلی بود که از گلوی  ــبیه ص ــدای جیغی آمد ولی این بار ش دوباره ص
کسی بلند شود. بعد از آن هرج و مرج شد. کسانی که ته واگن ایستاده بودند به 

ــمت ما که اینطرف واگن بودیم آمدند. همه ــره ی بدنس های اطرافم به هم فش
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سعی میشدند و ناامی شت ته واگن میمیدانه  ر افتاد دوکردند از اتفاقی که دا
 شوند.

 
 «بذارین بیام بیرون!» کسی با صدایی تقریبا متشنج جیغ کشید:

 
شم سافران با چ سمتم م سرعت به  هایی که از ترس از حدقه بیرون زده بود با 

 هجوم آوردند.
 

 دوباره صدای جیغ آمد!
 

وار تیش کردم بفهمم چه اتفاقی دارد آن طرف روی نوک پا ایســتادم و دیوانه
 افتد. ناگهان مایع قرمز خونین رنگی روی دیوارهای واگن پاشیده شد.واگن می

 
ثل دختر  نازک م ـــدایی زیر و  با ص که زیر بغلش از عرق خی  بود  آن مرد 

ــید: ــیح!» کوچولوها جیغ کش ــی مس چرخید و به من نگاه کرد. روی « یا عیس
 شد.های خون دیده میز قطرههایی اصورتش لکه

 
ــتری ریخته به کناره ــدم. خون بیش ــدم و به در کوبیده ش های واگن هل داده ش

شنیده میمی شتری  شنایی بین جمعیت شد و جیغ بی صورت آ شد. ناگهان 
شمدیدم... چطور می ستم آن چ های نافذ آبی رنگ را فراموش کنم؟ چطور توان

 رفته و آن کیه لبه پهن سیاه را فراموش کنم؟ های گود و فروتوانستم آن گونهمی
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اش ینهاش را به سو کیم دستی« چه اتفاقی داره میوفته؟» زن فربه جیغ کشید:

 تواند از او محافظت کند.چسباند، انگار که کیفش می
 

سعی می صورتی پر از جوش درحالی که  شانهجوانکی با  سانی کرد از  های ک
شد شیش با ی» تا فرار کند نف  نف  زنان گفت: که نزدیکش بودند باال بک ه ک

 «دندوناش گلوی یه زن رو برید!
 

ی مسافران باال بکشد و راه خودش کرد از سر و کلهبه او نگاه کردم که سعی می
را باز کند. بعضــی ها را روی زمین انداخت، آنهایی که روی زمین افتاده بودند 

شـــدند. وقتی کردند له مییداشــتند زیر پای کســـانی که در واگن حرکت م
هایی که روی صورتش دیده بودم جوش تر شد متوجه شدم لکهجوانی نزدیی

 های خون آلود گوشت بودند.نبودند بلکه تکه
 

 خواست توسط مردمیمیله را گرفتم و سعی کردم خودم را باال بکشم. دلم نمی
ست و پای همدیگر له می شتند زیر د شوم که دا شیده  سعیشدنپایین ک  د.. 

ته بودمش را ببینم. چشــم ناخ که شــ به کردم عقب واگن و صــورتی  هایش 
با لبخندی باال رفت. نه، لبخند نبود، هایم دوخته شـــد و لبچشــم هایش 

 خرناس بود.
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 «تیلور!» زمزمه کردم:
 

 «درو باز کنین. این در لعنتیو باز کنین!» کسی جیغ کشید:
 

 «شم!دارم له می» شخگ دیگری فریاد کشید:
 

 «تونم نف  بکشم!نمی» شخگ دیگری نف  نف  زنان گفت:
 

ــار داده میچرخیدم و بدن ــدند. ولی هایی را دیدم که به در ورودی واگن فش ش
شد و با وجود این همه آدمی که به در چسبیده بودند، در به سمت داخل باز می

 باز کردنش غیرممکن بود.
 

 «ین عقب!برین عقب! بر» مردی عینکی فریاد کشید:
 

ای بعد او دیگر نبود و زیر دریای مســـافران از خود بیخود و دیوانه ولی لحظه
کشــانده شــد. ســعی کردم پایین بروم و دســتش را بگیرم و باال بکشــمش ولی 

ی اطرافم بودم های کرکنندهانگشــتانش از بین دســتم لیز خورد. ممنون جیغ
ی یکی از چکمه چون باعث شــدند صــدای خرد شــدن انگشــتانش را زیر
 ها را بشنوم.مسافرین نشنوم. دوست نداشتم صدای خرد شدن آن انگشت
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ــتاده بود و خون از چانهجیغ ــتری از ته واگن، جایی که تیلور ایس اش های بیش
شد. زنی مو بور جوری از کم ریخت، شنیده میمثل آبگوشتی خونین فرو می

هایش خر فرود آمده باشد. چشمواگن به هوا پرید که انگار روی تخته پرش است
در حدقه چرخید و انگار که آتش گرفته باشند به رنگ نارنجی شعله ور شدند. 
صــورتش به ســفیدی صــابون بود ولی گردنش... پاره و دریده شــده بود. وقتی 

شید خرخرهنف  می سته میک شت باز و ب شد. از گردن پاره و اش مثل یی م
شد. بعد دهانش را باز کرد غ زدن شنیده میبازش صدای شبیه به مکیدن و آرو

 هایی که آب دهان ازشان جاری بود را نمایان کرد.و نیش
 

شان را به  صت نکرده بودند خود شان  و نگون بختی که هنوز فر سافران بد م
این طرف واگن برسانند به او نگاه کردند و دهانشان از سر ترس و شوکه شدن 

شان حمله سمت شد. بعد زن به  سرعت پره باز   های قایقکرد، بازوهایش را به 
هایش را در بدنشــان فرو کرد. آنها را مثل موتوری دورشــان پیچاند و چنگال

پارچه تاده بودند بلند کرد و صــورتش را داخل عروســـی  ای از جایی که اف
 گردنشان فرو کرد.

 
ــی را در نزدیکی ــدای کس ــنیدم که التماس میص کنم! خواهش می» کرد:ام ش

 «کنم!هش میخوا
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پایین گرفتم و دختر جوانی که خیلی از خودم بزرگتر نبود را دیدم که  ســرم را 
ها نشسته بود. یی لنگه کفشش را درآورده بود و به روی تشی یکی از صندلی

فت:ی واگن میپنجره نان گ گه کفش زاری ک ندن لن با حال کو ند. در  با  »کو
 «کنم!کنم بذارین برم بیرون! خواهش میخواهش می

 
ا ی کفش کنده شد و بی مستحکم حتی خراش هم برنداشت. پاشنهولی پنجره

برخورد با پنجره برگشــت و به پیشــانی دختر برخورد کرد. پیشــانی اش زخم 
زن  یعمیقی برداشت و خون داخل چشمانش ریخت. قربانیان تازه متولد شده

شانی دختر جوان جاری می شماممو بور مطمئنا بوی خونی که از پی ست  شد را ا
کرده بودند، چون با جهشی از روی زمین بلند شدند و با گلوهایی دریده و پاره 

 هوا را بو کشیدند.
 

ــته ــکس ــماش را زمین انداخت و دیوانهدختر کفش ش هایش وار خون را از چش
ها از فرصــت اش، خون آشــامایپاک کرد. ولی به خاطر همین کوری لحظه

کشــید روی زمین پراند و جیغ میر حالی که لگد میاســتفاده کرده و او را د
 کشیدند.

 
ــدم با  ــدم. به باال نگاه کردم و متوجه ش ــدن حرکت مترو ش ــته ش متوجه آهس

ایم. قبل از اینکه مترو کامی به ایستگاه برسد، رسیده 25ایستگاه کینگز کراس
ــعی کردند با ــدند و س ــبیده بودند به در حمله ور ش ــافرانی که به من چس  مس

 هایشان در را به زور باز کنند.انگشت
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مردمی که بیرون مترو روی ســکو ایســتاده بودند از چیزی که انتظارشــان را 

سکو می شم و به آنها بگویم  شتند. دهانم را باز کردم تا فریاد بک شید خبر ندا ک
ــاس  ــد... احس ــدایی از گلویم خارج نش را ترک کنند و فرار کنند ولی هیچ ص

ته گلویم گیر کرده و هر چه که هســـت جلوی حرف زدنم را  کردم چیزیمی
 گرفته است.

 
ــافران دیوانه و از خود بیخود از مترو بیرون  ــدند و مس ــتاد. درها باز ش مترو اس
ریختند و روی سکو روی هم افتادند. بعضی از آنها با بهت و حیرت زیر دست 

 شدند.و پای دیگران بی حرکت مانده بودند و لگدمال می
 
سافرانی که در مترو گاز گرفته شده بودند با سرعت برق از مترو بیرون پریدند م

و خودشـــان را روی رهگذران بی خبر پرتاب کردند. مردم از فرد ترس زمین 
هایشــان در تونل و شــدند. صــدای جیغخوردند و به یکدیگر کوبیده میمی

 شد.راهروهای پیچ در پیچ زیر زمین اکو می
 

ــد و ــدم. نمی واگن خالی ش ــتم را در هوا من تنها ش ــتم حرکت کنم، دس توانس
شدم حرکت دادم و میله ست نگاه کردم و متوجه  سمت را ای را چنگ زدم. به 

 که تنها نیستم. تیلور ته واگن ایستاده بود.
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ید. رســاز کمر به باال لخت بود. بدنش ســفید و تقریبا ناواضــح به نظر می
دند. شهای نردبان دیده میبودند و مثل پله هایش زیر پوستش برآمده شدهدنده
 های سیاهش مثل شنلی پاره پوره و مندرس از کمرش آویزان شده بودند.بال

 
ــم ــتاده بود. هایش را به من دوخته بود ولی جلو نمیچش آمد. فقط همانجا ایس

ــمنمی ــتم حالت درون چش کرد که هایش را تحمل کنم، جوری نگاه میتوانس
 کند.کند و به اعماق وجودم نگاه میایش در من نفون میانگار با چشمه

 
ــانی خونینش را  ــکو نگاه کردم. آن دختر با پیش چرخیدم و از در باز واگن به س

سوزنی شنه  اش لنگید و دنبال اولین قربانیاش میدیدم که با یی لنگه کفش پا
» د:رگشـــت. برگشــتم و به تیلور نگاه کردم، لبخندی به من زد و زمزمه کمی

 «بیدار...
 

 فصل یازدهم
 

 ـ ...شو!
 

 «بیدار شو!» کسی گفت:
 

 «خونریزی داره.» ای را از باالی سرم شنیدم:صدای خشن و بدخلق مردانه
 



wWw.Roman4u.iR  156 

 

 «بلندش کن و ببرش توی خونه.» زنی گفت:
 

احساس کردم که بدنم از زمین جدا شد و توسط بازوهای نیرومندی در آغوش 
صورتم به چیز ز شدم.  شمگرفته  شده بود. چ دم، هایم را باز کربری تکیه داده 

م توانســتکرد. چرا نمیباال را نگاه کردم و یی چشــم را دیدم که به من نگاه می
هایم را باز و بســته کردم و دوباره نگاه کردم. آن آن یکی چشــم را ببینم؟ چشــم

. هایم دوباره بســته شــدیکی چشــم با بانداژ کثیفی پوشــانده شــده بود. چشــم
 کردم.احساس بی حالی و گیجی می

 
 «از روی دیوار افتاد. مثل یه سنگ از روی دیوار افتاد.» کسی گفت:

 
شنا به نظر می سید و لحظهصدا آ ست که دارد ر شید تا بفهمم کایی ای طول ک

 کند.صحبت می
 

 صدای خانم پین بود.« شه؟حالش خوب می» ک  دیگری گفت:
 

ــم ــم هایمدوباره چش ــیدهرا باز کردم، و این بار چش ــورت پوش ی هایم روی ص
 کرد، متمرکز شدند.مارشال که به من نگاه می
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ولی « شــه؟حالش خوب می» دوباره صــدای خانم پین را شــنیدم که پرســید:
 نتوانستم خودش را ببینم.

 
شال با لب سرم خرناس مار شده بودند از باالی  سمت باال متمایل  هایی که به 

 «من از کجا باید بدونم؟ »کشید:
 

شد و تا گردنم  شروک  سرم  سرم را چرخاندم، دردی ناگهانی از فرق  به آرامی 
 ادامه یافت.

 
 «من کجام؟» زیرلب گفتم:

 
شت ستم را لم  کرد، انگ سی د هایش نرم و لطیم بودند. کایی ح  کردم ک

نی را سرم را چرخاندم و او را کنارم دیدم. نگرا« شه.حالت خوب می» گفت:
 دیدم.در چشمهایش می

 
ــرم را به عقب چرخاندم و دوباره آن چیز زبر را روی گونه ــاس کردم. س ام احس

سینه صورتم به  شدم که  شال که مرا میان بازوانش به نگاه کردم و متوجه  ی مار
شار داده میسمت عمارت می شیرین نم و کپی زدگی از برد، ف شود. آن بوی 

ام دادم و کرد. چینی به بینیید و حالم را بد میرســهایش به مشـــام میلباس
دوباره به صورتش نگاه کردم. بانداژ چرک و کثیفش بیشتر صورتش را پوشانده 

یده و کثیفش از بین ســوراخبود. ریش نه و های ژول چا نداز دور و بر  با های 
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م توانســتگردنش بیرون زده بودند. کیهش موهایش را پوشــانده بود، ولی می
ژولیده و بلند ســیاه رنگش را که از زیر کیه بیرون زده بودند را ببینم.  موهای

ــد که دارم براندازش می  ی اینکنم و جای دیگری را نگاه کرد. متوجهمتوجه ش
ی مثل سنگ محکمش، به سمت ای و سینهشدم که با وجود بازوهای ماهیچه

 فتادم.جلو خمیده است و تازه آن موقع بود که به یاد قوز کمرش ا
 

 ـ فکر کنم حالم خوبه و بتونم خودم راه برم.
 

ــید و به راهش ادامه  ــی کش این را گفتم ولی بدون اینکه به من نگاه کند خرناس
 داد.

 
اش، مرا از پلکان دو طبقه باال برد، از راهرو عبور کرد و به با وجود کمر خمیده

ــت. بدون این ــمت اتاقم رفت و مرا به آرامی روی تختم گذاش ه که برگردد و بس
د به کرمن نگاه کند، چرخید و اتاقم را ترک کرد. وقتی داشــت اتاق را ترک می

ستین شکی رنگ، آ اش نگاه کردم. کایی روی تخت هایش و چکمهکت بلند م
 پرید، پاهایش را دراز کرد و کنارم نشست.

 
سینی سه و یی بطری آب وارد چهارچوب خانم پین با  ای حاوی یی لیوان، کا

 اتاق خوابم شد.
 



 159 خون آشام یداریب

شرزنان به کایی گفت: شین و به کیرا زل نزن، برو حموم » ت همینجوری اونجا ن
 «و برام یه پارچه فینل بیار!

 
ی ای بعد بازگشـــت. پارچهبدون هیچ حرفی کایی تخت را ترک کرد و لحظه

کاســـه  مداری آب از بطری داخل  به دســـت خدمتکار داد، او هم  فینل را 
 ی چشم چپم کشید.را با آب مرطوب کرد و به آرامی گوشهریخت. پارچه 

 
کردن کیرا. ولی نتونســتم زخم یا جایی که ــــ چشــمات داشــتن خونریزی می

 اومدن رو پیدا کنم.ها ازش میخون
 

 «افته.مشکلی نیست. گاهی این اتفاق می» پارچه را از دستش گرفتم و گفتم:
 

 «؟قبی هم اتفاق افتاده» با دلهره پرسید:
 

 ـ چیزی واسه نگرانی وجود نداره.
 

ــدم که کایی از پایین تخت به من  ــعی کردم او را خاطر جمع کنم. متوجه ش س
 خیره شده است.

 
 باید خودتو نشــون دکتر بدی» خانم پین بالش را زیر ســرم مرتب کرد و گفت:

 «عزیزم.
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 ـ رفتم. ولی گفتن چیزی واسه نگرانی وجود نداره.

 
. تو نیاز داری مقداری استراحت کنی. سقود خیلی بدی ـــ خب، حاال هرچی

 داشتی.
 

سپارکی پیامی دریافت کردم و بعد... همه  وقتی این را گفت به یاد آوردم که از ا
 چیز تیره و تار شد.

 
 «چند بار باید بهت بگن از دیوار باال نری کایی؟» خانم پین تشر زد:

 
 «م.من دیگه شش ساله نیست» کایی زیر لب گفت:

 
به کایی خیره شـــد و گفت: باال ببینم. دیگه نمی» خدمتکار  خوام تو رو اون 

 «متوجه شدی؟
 

 «حاال هر چی.» کایی خودش را روی تخت پرت کرد، آهی کشید و گفت:
 

 «کنی؟فکر کردی داری چکار می» خانم پین دوباره تشر زد:
 



 161 خون آشام یداریب

بال و چه بیبچه» با خودم فکر کردم: با  خواد از بال، دلم می ی بیچاره. چه 
 «اینجا فرار کنم و هیچوقت هم برنگردم.

 
 «خوام بشینم پیش کیرا و مطمئن شم که حالش خوبه.می» کایی گفت:

 
کنی. کیرا به اســتراحت نیاز داره. اون تو این کارو نمی» خدمتکار آه کشــید:

 «خواد تو...نمی
 

 «گم.مشکلی ندارم. من خوبم... راستشو می» گفتم:
 
 مزخرف نگو. ـ

 
 خواد کایی بمونه و...ـ نه، من دلم می

 
زود باش. کلی کار » خانم پین مرا نادیده گرفت، به کایی خیره شـــد و گفت:

 «داری که باید انجام بدی.
 

ای برام باال انداخت، به کایی پاهایش را از یی طرف تخت آویزان کرد، شــانه
 سمت در رفت و خدمتکار را دنبال کرد.
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تلفنم دست » شد صدایش زدم:ای که داشت در راهرو ناپدید میت لحظهدرس
 «توئه؟

 
 «ها؟» اش به من نگاه کرد و گفت:کایی از سر شانه

 
 ـ موبایلم؟

 
دونم کجاست. شاید وقتی داشتی از روی دیوار نمی» به من خیره شد و گفت:

 بعد رفت و در را پشت سرش بست.« افتادی انداختیش توی خندق.می
 

 «نه، تلفنم نه.» نالیدم:
 

هایم را بســتم و ســعی کردم مشــتم را گره کردم و روی تشــی کوباندم. چشــم
ستاده بود را به یاد بیاورم. به یاد آوردم که به موبایلم  سپارکی برایم فر پیامی که ا

ــت پلی ــد. از میان نورها نگاه کردم و پش ــن و خاموش ش هایم همان نور روش
ام نمایان های بسـتهکه اسـپارکی برایم فرسـتاده بود، پشـت پلی کلمات پیامی

ست مثل وقتی که پازل کلمات حل می کردم، کلمات را در کنار هم شدند. در
چیدم و یی جمله ساختم. بعد، درست به وضوح وقتی که موبایلم دستم بود، 

 هایم نوشته شده بودند را خواندم:کلماتی که داخل پلی
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 اتو زیر و رو کردن. اینجا واقعا به هم ریخته. تو کجایی؟.. خونهخبرای بد کیرا.
 

 اسپارکی
 

ام های بازی اســکرابل داخل جمجمههایم را باز کردم، کلمات مثل تکهچشــم
سی که درمورد فیلیپ  دیده  شدند. پ  کاب*و* سو پراکنده  سو و آن  به این 

واقعا آنجا بوده و وسایلم کرد، حقیقت داشت. او ام را زیر و رو میبودم که خانه
شته بوده، ولی چرا؟ دنبال چه چیزی می شته از همهرا گ شت؟ گذ ها، ی اینگ

تر از کرد رویاهایم چیزی بیشپیامی که از اسپارکی دریافت کرده بودم یابت می
گاهی. با فهم این  یی کاب*و*س هســتند. آنها الهام بودند، یی جور پیش آ

اها و بازوهایم از ترس دون دون شــد. اگر موضــوک بدنم ســرد شــد و پوســت پ
به اتفاقی که کاب*و*ســی که درمورد فیلیپ  دیده بودم پنجره ای بود که رو 

شـــد، پ  شـــاید کاب*و*ســی که در زمان بیرون عمارت رخ داده، باز می
 بیهوشی دیده بودم هم...

 
اده تممکنه واقعا اون اتفاقا اف» به سرعت روی تخت نشستم و از خودم پرسیدم:

 «باشن؟
 

شام شد و همهممکن بود واقعا خون آ سرشان زده با ی آن ها در متروی لندن به 
سان شد... اگر واقعا آن اتفاقان شته با شند؟ اگر این حقیقت دا شته با ها ها را ک

ــم  ــدای فریاد خلبان در گوش ــادف هواپیما چی؟ ص ــند، پ  تص رخ داده باش
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صــدای خلبان به طور تقریبا « کمی! کمی! اونا وارد کابین شــدن!» پیچید:
هایم پوشاندم، روی تخت هایم را با دستپیچید. گوشای در سرم میکرکننده

ام جمع کردم و خودم را دراز کشیدم و به پهلو چرخیدم. زانوهایم را تا زیر چانه
 مثل یی نوزاد جمع کردم.

 
ید  افته؟ چه اتفاقی اون طرف دیوارهای عمارتچه اتفاقی داره برام می هالوو

یا مورد حملهداره می ها قرار گرفته، چرا من اینا رو ی خون آشـــامافته؟ اگر دن
 بینم؟می

 
با دنیای بیرون ارتباد برقرار میدلم نمی باید  اید با کردم... بخواســـت ببینم! 

 کردم؟زدم، ولی بدون موبایلم چطور این کار را میاسپارکی حرف می
 

شه که  این خونه باید حتما یه تلفن شته با شاید کایی یه موبایل دا شه.  شته با دا
ها یه گوشی موبایل دارن، درسته؟ ی نوجوانبتونم قرضش بگیرم. این روزا همه

 ولی شماره اسپارکی چند بود؟
 

یاد  اش را بهتوانستم شمارهاش کرده بودم ولی نمیمطمئنا داخل موبایلم نخیره
یل نخیره کردنش هم همین بو یاورم. دل د، چون مجبور نبودم حفظش کنم. ب

 .اش را گیر بیاورم..توانستم شمارهشاید با تماس با مرکز راهنمای تلفن می
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 کنم.خودشه همین کار را می
 

اینطوری اگر خون آشامی در آن هواپیما یا قتل عامی در مترو اتفاق افتاده باشد 
اســت االن خوتوانســت به من خبر دهد. خدایا، چقدر دلم میاســپارکی می

شتم نمیمی شم. اگر روزنامه دا شته با ستم چند روزنامه دا ستم جلوتوان ی توان
ــان به دیوار بگیرم. خانه ــباندنش ــفیلد را با خودم را از بریدن، و چس ام در هونس

ها در ارتفاک چهار هایی از وجود خون آشــامدیوارهایی پوشــیده از تکه روزنامه
 ایی زیر زمین، تصور کردم.هزار پایی از سطح زمین، و دویست پ

 
ناگهان ســرم جوری شــروک به نبض زدن کرد که انگار کســی با کلنگ به مغزم 

سقوطم از دیوار بود یا به خاطر اینکه زند. نمیضربه می ستم درد به خاطر  دان
ــته اتفاق افتاده بودند، فهمیدم به طریقی می توانم چیزهایی را ببینم که در گذش

 ادند، یا حتی هنوز اتفاق نیوفتاده بودند.افتداشتند اتفاق می
 

ــم ــتم و به حرفچش ــبح بهم گفته بود فکر کردم. هایم را بس هایی که کایی ص
خواســـت از کایی بپرســم... چیزهایی که هنوز ســواالتی بودند که دلم می

شتم. چیزهایی را خودم فهمیده بودم، مثی االن می شان را نیاز دا ستجواب م دان
ــی که به ــینی با منطقه آن کس ــال بود. ولی چرا یی س ی ممنوعه رفته بود مارش

 دانستم.برد؟ این چیزی بود که نمیبرد؟ و برای چه کسی میخودش می
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مارت  نده در این ع ـــال و ران مارش خانم پین،  کایی،  ک  دیگری هم غیر از 
ندگی می تهکرد. همینطور این را هم میز نت طبق گف ها بانو  که   یدانســتم 

تر خودش به نیویورک نرفته بود. مطمئنا یی جایی رفته بود... ولی جایی نزدیی
برد. وقتی در ایستگاه راه آهن اش، وگرنه با خودش ساک میاز نیویورک به خانه

 از ماشین پیاده شد حتی یی کیم دستی هم همراهش نبود.
 

سته بود بیایم و مراقب دخترش ب صلی اینکه از من خوا شم راحاال دلیل ا درک  ا
کرد؟ مورفی و کردم... ولی خودش کجا رفته بود و االن داشـــت چکار میمی

پاتر و لوک چی؟ وقتی به آنها نیاز داشــتم کجا بودند؟ لوک چی؟ کایی گفته 
 بود آخرین باری که او را دیده صورتش سوخته و از ریخت افتاده بوده.

 
ی وقتی روی دیوار کنار کایتوانستم بفهمم. یی چیز دیگری هم بود که من نمی

سته بودم، او می ش ست ن ست پیامی برای موبایلم بیاید... در ست که قرار ا دان
ـــد این را می به دســتم برس یام  که پ بل از این قه ق ند دقی ـــت. چطور چ دانس

کردم خواســتم از او بپرســم. در حالی که داشــتم فکر میدانســـت؟ میمی
 تم.هایم روی هم افتادند و به خواب رفپلی

 
 فصل دوازدهم
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این بار کاب*و*س ندیدم... فقط خوابیدم و وقتی بیدار شــدم اتاق نیمه تاریی 
ها را روشــن کرده بود و آنها را دور تا دور اتاقم قرار داده بود. بود. کســی شــمع

توانستم ببینم که شب شده و ماه هیلی شکل ها کنار بودند و از پنجره، میپرده
ت توانستم ببینم. نگاهی به ساعآسمان معلق بود، را می که مثل قرص پنیری در

گفتند که هنوز ســـاعت ُنه تابش به من میهای شـــبام انداختم، عقربهمچی
 نشده است.

 
روی کمرم چرخیدم و خودم را باال کشیدم و به آرنجم تکیه کردم. سرم هنوز به 

، عیم اتاقکرد ولی دردش کمتر شده بود. در روشنایی ضخاطر سقود درد می
صندلی گوشه شخیگ دادم که روی  سته بود. وقتی متوجهکایی را ت ش  ی اتاق ن

شید، چیزی را از روی میز  شش بیرون ک شد، هدفون آیپاد را از گو شدنم  بیدار 
 آرایش برداشت و به سمتم آورد.

 
ستم داد و گفت: شقابی را د شاید » ب ست کردم. فکر کردم  ساندویچ در برات 

 «گرسنه باشی.
 
شدهشقاب حاوی تکهب سلیقه بریده  ستش گرفتم و های با  ساندویچ را از د ی 

گوشت خوکه. گوشت خوک دوست داری دیگه، » بهشان نگاه کردم. ادامه داد:
 «درسته؟ درموردش مطمئن نبودم.

 
 «اش خوبه.پنیر دوست دارم. هممم مزه» گازی زدم و گفتم:
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ی» ایش برداشـــت و گفت:کایی لبخندی زد و لیوانی را از روی میز آر ه برات 

 «لیوان شیر هم آوردم.
 

 «تو خیلی مهربونی.» ام را قورت دادم و گفتم:لقمه
 

 ـ حالت خوبه.
 

 زد شدم.ای که در نور شمع، داخل چشمانش سوسو میمتوجه نگرانی
 

 «شم.خوب می» لیوان را کناری گذاشتم و گفتم:
 

 ـ منو یه کم نگران کردی.
 
 ام!نگران من نباش. من خیلی قوی ـ

 
 ای بینمان به وجود آمد، با گفتناین را که گفتم خندید. ســکوت ناراحت کننده

 «خب، وقتی بهوش نبودم چه کارا کردی؟» این حرف سکوت را شکستم:
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ید و گفت: یادی نکردم. اون زنیکه» آهی کشــ ی زشـــت و گنداخیق کار ز
شم. بعدشم مجبورم کرد برم واسه جیمز مجبورم کرد کم آشپزخونه رو تی بک

 نگاه کن، ببین» هایش را جلو آورد و گفت:بعد دست« رولز روی  رو بشورم.
چه دستام چروک شدن! بعدشم برات ساندویچ درست کردم و این جا نشستم 

 «و به آهنگ گوش دادم.
 

 ـ چیز خوبی هم گوش دادی؟
 

 آهنگم. . عاشق اینElton Johnاز  Rocket Manـ آهنگ 
 

شتیم درمورد گوش دادن به موسیقی بحث می  »کردیم، پرسیدم:درحالی که دا
ــتی که قراره برام پیام بیاد؟ منظورم اینه که، قبل خب بهم بگو، از کجا می دونس

 «دونستی.از اینکه پیام به گوشیم ارسال بشه تو درموردش می
 

به فت:خودش را ل گاه کرد و گ به من ن خت ولو کرد،  یه چیزایی » ی ت من 
 «شنوم.می

 
مه یدم و گفتم:لق که در دهنم بود را بلع ـــت خوکی  نان و گوش منظورت » ی 
 «چیه؟
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ی دونم... توضیخ دادنش سخته. یادته بهت گفتم صدای زمزمهنمی» آه کشید:
دکتر توی گوش بابامو شــنیدم؟ اونا درســت اون طرف اتاق وایســاده بودن ولی 

 «من تونستم صداشونو بشنوم.
 

 تونه به خاطر شنوایی قوی باشه.ـ می
 

شکاک  صدای  شنیدن  شتم.  این را گفتم ولی خودم هم به حرفم اعتقادی ندا
خودم برایم مثل یی یادآوری از این بود که دکتر کیت  مرا باور نداشــت. این 

 شنیدم باور می کردم.دختر بال داشت! پ  باید هرچیزی را که می
 

 ـ باهام بیا.
 

ها را برداشـــت. ی تخت بلند شـــد و یکی از شــمعا گفت، از لبهکایی این ر
 بشقاب را کناری هل دادم و من هم شمعی برداشتم و دنبالش کردم.

 
 بری؟ـ داری منو کجا می

 
 «خوام اتاقمو نشونت بدم.بیا. می» اش به من نگاه کرد و گفت:از سرشانه
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را در راهرو دنبال کردم. دوباره آن بو به مشامم رسید. سعی کردم تا جایی  کایی
ی چسبناک با لباسم برخورد که ممکن است به دیوارها نزدیی نشوم تا آن ماده

ست مقابل پله شاری باز کرد. نکند. در ستاد و در را با ف شت دری ای ها، کایی پ
شد. در ح شمع را مقابلم گرفته به عقب و به من نگاه کرد و داخل اتاق  الی که 

های بســیار بودم به دنبالش وارد اتاقش شــدم. اتاقی که واردش شــدم با شــمع
شــد آن را با یی کلیســای زیادی روشــن شــده بود به طوری که به آســانی می

شمع شتباه گرفت.  های کوتاه و بلند و کوچی و بزرگ همه جا وجود کوچی ا
ها، هوش کننده بود. صرف نظر از شمعداشتند. بوی شمع نوب شده تقریبا مد

اتاقش شــبیه اتاق تمام دختران نوجوانی بود که در ســرتاســر کشــور زندگی 
کردند... اتاقی بزرگ، با تختی ستون دار، حمامی اختصاصی و یی بالکن. می

ــیاس ــترهایی از انریکه اگلس ــون26اتاقش پر از پوس و کیتی  27، رابرت پتینس
باس 28پری ند و روی هایش از بود. ل ته بود تاق ریخ بازش کم ا مه  مد نی ک

 تخت خوابش هم یی کیندل قرار داشت.
 

 «خونی؟چیز خوبی داری می» پرسیدم:
 

 .«29اطل  از سِینا ُرز» اش به عقب نگاه کرد و گفت:از سر شانه
 

 «خوبه؟» چرخیدم و به میز آرایشش نگاه کردم و گفتم:
 

 اس. باید بخونیش.ـ فوق العاده
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 «شاید یه روزی خوندمش.» زدم:لبخند 

 
شدم پر از رژ لب، بطری شش که نگاه کردم متوجه   های ادکلن نیمهبه میز آرای

 ی صورت، گیره سر و الک ناخن است.خالی، پاک کننده
 

با لگد زیر تختش فرســتاد، لبخندی زد و گفت:مقداری از لباس  »هایش را 
 «اس.ببخشید که اینجا انقدر به هم ریخته

 
 مونه.ینجا در مقایسه با آپارتمان من مثل بهشت میـ ا
 

 خوام یه چیزیو بهت یابت کنم.ـ خب، اینجا دراز بکش. می
 

سرم نگاه  شیدم. به باالی  ست را انجام دادم و روی تختش دراز ک کاری که خوا
سیده سمان پو صل کردم، زنگی را دیدم که به ری سقم آویزان بود، مت ای که از 

تاق ایســتاده بود. بود. نگاهم را ب به کایی نگاه کردم که آن طرف ا رگرداندم و 
همین االن چشماتو ببند جوری که نتونی لب خونی کنی. زود » مصرانه گفت:

 «باش، چشماتو ببند.
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ــم ــیدم. تمام چیزی که لبخندی پیش خودم زدم، چش ــتم و دراز کش هایم را بس
 توانستم بشنوم صدای نف  کشیدن خودم بود.می

 
 خب، من االن چی گفتم؟ ـ

 
 هایم را باز کردم و به او که آن طرف اتاق ایستاده بود نگاه کردم.چشم

 
 ـ نشنیدم چیزی بگی.

 
دیدی؟! من دقیقا جایی ایســتادم که اون شــب پدرم و » به ســمتم آمد و گفت:

اون شارالتان ایستاده بودن، ولی تونستم صداشونو بشنوم. این غیر ممکنه، مگه 
 «نه؟

 
 «؟تری داریتر و حساسفکر کنم. پ  تو شنوایی قوی» شستم و گفتم:ن

 
 ـ اولش همینطوری بود. ولی االن فرق کرده.

 
 «چطور؟» به سمت پنجره رفتم و به بالکن نگاه کردم و گفتم:

 
دونم چطوری توضیحش بدم... ولی این جوری نیست که آواها، صداها ـ نمی

شتر مثل او حرف شنوم... بی ستن که رتعاش میها رو ب شات ه مونه. و این ارتعا
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ســازن. مثل امروز که روی دیوار نشــســته بودیم. من صــداها رو توی نهنم می
صدای اومدن پیام به گوشیتو نشنیدم چون چیزی که من شنیدم قبل از این بود 

ست پیام بیاد. پ  از کجا می شم وقتی هنوز که وا شنیده با شو  صدا ستم  تون
 ند نشده؟صدایی از گوشیت بل

 
 دونم.ـ نمی

 
ندازه به ا قدمی از پنجره دور شـــدم.  به این را گفتم و  کافی دیده بودم پ   ی 

 سمت حمامش رفتم و داخلش را نگاه کردم.
 

خواست واست بیاد رو توی هوا شنیدم... این ـ من ارتعاشات اون پیامی که می
 معنی داره؟

 
 «فکر کنم. »ی تختش نشستم و به او نگاه کردم و گفتم:لبه
 

 «ی اینه که دوست دارم آهنگ گوش کنم.واسه» او هم کنارم نشست و گفت:
 

 ـ چرا؟
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صداهایی رو توی نهنم می شه  ـــ همی تونه منو دیوونه کنه. شنوم... گاهی میـ
تونم صدای ضربان قلبت، جریان خونت توی همین االن که کنارت نشستم می

مونه که این هاتو بشنوم. مثل این میرشد کردن موها و ناخن هات و صدایرگ
 ی یابت و همیشگی نهنمه.صداها پ  زمینه

 
 تونی تحملش کنی؟ـ چطوری می

 
شدم هم همین بود. موقع تونم. دلیل اینکه تو مدرسه انیت میـ گاهی وقتا نمی

سید معده، تو بدن دختنهار وقتی می سط ا صدای غذایی که تو ستم  ی که رتون
دا شد. این صشد رو بشنوم، تمرکز کردن سخت میکنارم نشسته بود خرد می

 خیلی بد و خیلی آزار دهنده بود.
 

 تونم یه چیزایی رو ببینم.دونم چه حسی داری. منم میـ می
 

ه درخشــید اضــافبعد با برق هیجانی که در چشــمانش می« ببینی؟» پرســید:
 «زا؟یعنی چی؟ مثل ارواح و این چی» کرد:

 
ــتم.» خندیدم: ولی بعد وقتی به این فکر کردم که چطور « نه. من غیب گو نیس

نه خا که دارد  با خودم گفتم ام را زیر و رو میفیلیپ  را در خواب دیدم  ند،  ک
توانست با این اطیعات تا آخر عمرش شاید هم باشم. خدایا، دکتر کیت  می

 خودش را مشغول نگه دارد!
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 ـ منظورت چیه؟

 
 کنن؟خب، تو این خونه چند نفر زندگی میـ 
 

 ـ خب، اگه تو و مادرم وقتایی که اینجاس رو هم در نظر بگیریم...
 

 «به جز ما. چندتا خدمتکار اینجاس؟»حرفش را قطع کردم:
 

پرسی؟ فقط سه نفر. خانم پین، مارشال چرا می» با گیجی نگاهم کرد و گفت:
 «و جیمز.

 
ــتقیما ــمانش نگاه کردم و گفتم: مس ــتباه می» به چش م کنی. یه نفر دیگه هاش

 «هست.
 

 ـ ولی این غیر ممکنه! کیه و کجاس؟ من کسیو ندیدم!
 

دونم که احتماال توی اون یکی قسمت دونم کیه، ولی میـــ ولی من دیدم! نمی
 کنه.خونه زندگی می
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 «از کجا انقدر مطمئنی؟ ولی» با حالتی از نف  افتاده پرسید:
 

 ـ مارشال امروز صبح براش صبحونه برد.
 

 دونی؟ـ مارشال؟ تو از کجا می
 

ـــ پله شیده از گرد و خاکه. گرد و هایی که منتهی به بخش ممنوعه میـ شن پو
کنم ناشــی از بازســازی و تعمیراتیه که اونجا داره خاک زیادی که من فکر می

 رمز رنگه و احتماال نرات آجر هست.شه. رنگشون تقریبا قانجام می
 

 ـ خب؟
 

 ـ تا اوجایی که من دیدم... هیچ کارگری اینجا نیست.
 

ــ نه هفته ی پیش کارشونو متوقم کردن. تا وقتی مصالحی که سفارششو دادن ـ
سه نمی شون نر ست شون ادامه بدن. خب، این چیزیه که خانم به د تونن به کار

 گردن.برمی ی دیگهپین بهم گفته. ظاهرا هفته
 

ی پیش هیچ کارگری اینجا نبوده، چرا ردپاهایی که مشخصه ـ خب، اگه از هفته
به نظر میاد حدودا تازه ایجاد شـــدن روی راه پله پاها  ها وجود داره؟ اون رد 
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ســایزشــون دوازده باشــه... خیلی بزرگتر از مال تو و خانم پین. راننده هم که 
 مونه...یتونه راه بره پ  فقط یه نفر منمی

 
ا مارشال! ولی تو از کج» کایی با چشمانی گشاد شده و نفسی بند آمده گفت:

 «دونی واسشون صبحونه برده؟می
 

ها رو گرفته. به خاطر این نیست که داشته لیز ها رد یه دسته که نردهـ وسط نرده
خورده یا میوفتاده و ناگهانی نرده رو چنگ زده، رد دســـت همچین چیزیو می

های اونطرف پله وجود نداره ده. اینکه یه همچین رد دستی روی نردهن نمینشو
ــون می ــتش حمل مینش ــته یه چیزیو با اون یکی دس کرده. یه ده که طرف داش

چیزی که از ترس اینکه بندازش و یا ناخواســته توجه کســیو جلب کنه، ســعی 
 کرده متعادل نگهش داره.

 
باز کردم و وانمود کردم یی سینی در دستم  بعد بازویم را باال گرفتم و دستم را

ببین، یه سینی حداقل شامل بشقاب، کارد و چنگال، قوری و یه فنجونه. » دارم:
 «کنه رو تصور کن.ها ایجاد میصدای تلق تلوقی که افتادن اینا روی پله

 
 «ولی چی باعث شده فکر کنی صبحونه بوده؟» با گیجی گفت:

 
 تونه توی یه سینی حمل کنه؟رو اون وقت صبح میای ـ یه آدم چه چیز دیگه
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 دونی صبح بوده؟ـ از کجا می

 
شته از کنار اون پله شب گذ شتم من نیمه  شمع دا شدم و با اینکه فقط یه  ها رد 

شن می های بزرگی رو کرد، ولی اونقدر کافی بود که اگه رد چکمهکه راهمو رو
 ها وجود داشتن متوجهشون بشم.پله
 
کامی واضــحه. ولی چطور » هایش را باد کرد و گفت:من نگاه کرد و گونه به

دونم که گفتی اون تنها کسیه تونی کامی مطمئن باشی که اون مارشاله؟ میمی
 «که...

 
شت تو تخت گرده ـــ وقتی امروز از دیوار افتادم و اون منو گذا های قرمز رنگ ـ

رفت همون گرد و می آجر رو روی آســتین راســت کتش دیدم. وقتی داشــت
 ها رو ته کفششم دیدم.خاک

 
ـ که شکی توش ـ تو واقعا یه چیزایی می بینی، مگه نه؟ ولی اگه حق با تو باشه 

 کنه؟بره و اون باال چکار مینیست ـ مارشال برای کی صبحونه می
 

 شه که بفهمیم.دونم. ولی خوب میـ نمی
 

 بری؟ـ اگه بخوای بری اون باال منم با خودت می
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 «دونم...نمی» سرم را تکان دادم و گفتم:

 
 تونم راهو نشونت بدم.رفتم اون باال، میـ وقتی بچه بودم می

 
 کنم.ـ درموردش فکر می

 
 این را گفتم و از روی تخت بلند شدم و به سمت در رفتم.

 
 «دونی چیه؟می» ی در دراز کردم کایی گفت:وقتی دستم را برای دستگیره

 
 ـ چی؟

 
 کرد.ـ مامانم درموردت اشتباه می

 
 «در چه مورد؟» برگشتم و به او نگاه کردم و گفتم:

 
به  دی و منو سرگیری... به مزخرفاتم اهمیتی نمیـ گفت که تو بهم سخت می

 کنی.راه می
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 «گفت.ولی مادرت در مورد یه چیزی درست می» بین در ماندم و گفتم:
 

 ـ چی؟
 

 یر نظر داره.ـ اینکه یه نفر تو رو ز
 

 داند آن مرد کسیت. به او نگفتمدانم خودش میاین را گفتم، ولی نگفتم که می
رغم خندق، دیوارها، پل متحرک و دروازه به شکلی وارد دانم آن مرد علیکه می

فرســتد که کســی آن دور و بر شــود. اینکه کایی برایش پیغام میعمارت می
کند تا کایی به او بگوید که همه صــبر می ی اتاقشنیســت. و آن مرد زیر پنجره

تواند باال بیاید و وارد بالکنش شود. اینکه آن مرد چیز امن و امان است و او می
دوست پسرش نیست ولی با این وجود، هر کسی که هست، کایی به او اعتماد 

 ی این ها را وقتی داشتمکند. به او نگفتم که همهدارد و با او احساس راحتی می
 شدم دیدم.وارد اتاقش می

 
 ترس را در صـــدایش« دونی کیه؟می» ی تختش پایین پرید و پرســید:ار لبه

 تشخیگ دادم.
 

 ـ نه هنوز.
 

 این را گفتم و در اتاقش را پشت سرم بستم.
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 فصل سیزدهم

 
تم. با ها پایین رفتم و به سمت پاگرد رفبه جای برگشتن به اتاقم، یواشکی از پله

شمعی که سو میزد به پله نور  سو ستانم  هایی که منتهی به بخش ممنوعه در د
ها ها و نردهشدند، نگاه کردم. به سمت جلو خم شدم و متوجه شدم که پلهمی

 اند. هر ایری از رد پای مارشال ناپدید شده بود.پاک شده
 

 «چیزی گم کردی؟» صدایی از پشت سرم گفت:
 

گاه از ت سم بند آمد، ناخود آ رس باال پریدم و چرخیدم. خانم پین از از ترس نف
 ی شمعی که در دستش بود نگاهی با شی و بدگمانی بهم انداخت.پِ  شعله

 
 «اممم، نه... یعنی آره.» با دستپاچگی گفتم:

 
 «واقعا؟ چی گم کردی؟» بدون اینکه چشمان براقش را از من بگیرد گفت:

 
 «هام.گوشواره» از دهانم پرید:

 
 نجا گمشون نکردی.ـ واقعا؟ خب ای
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بالشـــان می گاه کردم و وانمود کردم دارم دن جا » گردم:پایین را ن تو از ک

 «دونی؟می
 

امروز بعد از اینکه افتادی و مارشال » از پشت نور شمعش لبخندی زد و گفت:
 «ای گوشت نبود.بغلت کرد و آوردت توی خونه هیچ گوشواره

 
 یوار افتادم از گوشم افتاده باشن.ـ خب که اینطور. پ  باید وقتی از روی د

 
 ـ شاید.

 
له تاریکی منتهی میاین را گفت و مرا دور زد و جلوی راه پ به  که  شـــد هایی 

 «گم بره دنبالشون بگرده.فردا به مارشال می» ایستاد و راهم را سد کرد. گفت:
 

 ـ نه مهم نیست. خیلی گرون نبودن. فراموششون کن.
 

 ـ هرجور مایلی.
 

ند ز ظهلبخ ندش دروغین بود. برای لح تاریکی د، ولی لبخ مانطور در  ای ه
 ایستادیم و به هم نگاه کردیم.
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 دونی برقا کی میان؟ـ می
 

 ـ خیلی زود.
 

 لبخند دروغینش ناپدید شد.
 

 «دقیقا کی؟» مصرانه گفتم:
 

ده پرسی؟ مشکلی پیش اومـ یه روز یا بیشتر... هروقت کارگرا برگردن. چرا می
 کیرا؟

 
 نه مشکلی نیست. ـ

 
 شدند رفتم.هایی که منتهی به اتاقم میچرخیدم و به سمت پله

 
 «شبت بخیر.» صدای خانم پین در تاریکی اکو شد:

 
 و از پله ها باال رفتم.« شب بخیر.» من هم گفتم:
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ــمی  ــدم. وان حمام به من چش ــتم و وارد حمام ش ــتم، در را بس به اتاقم برگش
شلوار جین و بلوزممی شیر آب را  زد.  را درآوردم، موهایم را باال جمع کردم و 

شد، چند شمع بیشتر روشن کردم و به سمت باز کردم. وقتی وان داشت پر می
 پنجره رفتم و آنها را به حدی باز کردم که نسیم خنی شب وارد اتاق شود.

 
شدم. خودم  سمت حمام رفتم. لباس زیرم را درآوردم و وارد وان  چرخیدم و به 

ام رسـید. سـرم را به عقب زیر آب پایین کشـیدم به حدی که آب گرم تا چانهرا 
شتم در وانی  ستم. کاش آیپادم اینجا بود و وقتی که دا شمانم را ب تکیه دادم و چ

ــده آرامش پیدا می ــره ش ــمع محاص ــدای که با نور ش گوش  Adeleکردم، به ص
شتر از نیاز خودمکردم. ولی آیپادم پیش کایی بود و به نظرم نیاز او بمی بود. از  ی

صیم کرده بود، نبود.  شبیه به چیزی که مادرش تو صی  شم آمده بود، ا او خو
های زیادی داشـــت که مغرور بودنش را مطمئنا کمی مغرور بود ولی ُحســن

کرد. نه تنها یکی از والدینش به تازگی ناپدید شـــده بود ـــــ و من جبران می
بلکه متوجه شــده بود که با هرک  دانســتم چه حســی درموردش دارد ـــــ می

دانســت پدرش یی ومپایرس اســت، ولی پدرش دیگری فرق دارد. هرچند می
های پدرش را دیده بود؟ مطمئنا واقعا در این مورد با او صــحبت کرده بود؟ بال

کان  حد ام تا  که  ند  ما به او بفه هد و  پدرش ســعی کرده بود او را دلداری د
شت که  ست. تعجبی ندا صبی میمعمولی ا شد. االن مادرش گاهی تلخ و ع
 شد؟ دنبال شوهرش رفته بود؟کجا بود؟ چرا باید از اینجا دور می
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ــتم بفهمم چرا بانو هانت فکر میمی توانم از دخترش مراقبت کرد من میتوانس
داند من توانســتم زنده از رگد کوو کنم، بهرحال خودش بهم گفته بود که می

ا واقعا کردم؟ و آیر مقابل چه کســی از کایی مراقبت میبیرون بیایم. ولی باید د
شت؟ می دانستم که کایی با کسی خارج از عمارت ارتباد او نیاز به مراقبت دا

ــتم این را ببینم. چراغ دارد، وقتی از پنجره ی اتاقش به بالکنش نگاه کردم توانس
ای ها به جشبی بالکن پنهان شده بود. وقتی چراغ قوه داشت چرا ای گوشهقوه

کرد؟ نه، او از چراغ قوه برای فرســتادن نور شــمع با آن راهش را روشــن نمی
ستفاده می شمع برای این کار خوب نبود، وزش باد میعیمت ا ستکرد.   توان

ی ِگل روی ســنگ فرش بالکن و مقداری اش را خاموش کند. کمی لکهشــعله
ــه ــیش ــت. دقیقا زیر بالکهم روی ش نش یی باغچه بود، و ی پنجره وجود داش

به ســمت آنجا همانجایی بود که مرد می ایســتاد و برای جلب توجه کایی 
شــد؟ کایی طناب زنگ کرد. چطور وارد بالکن میاش ســنگ پرتاب میپنجره

بود  های بالکن گره زدهباالی تختش را باز کرده بود. احتماال ته طناب را به نرده
ــیده بود ــی که بود یی ومپایرس نبود، و و مرد هم خودش را باال کش . او هرکس

توانست تا بالکنش پرواز کند و دیگر نیازی به پرت کردن سنگ و یا آن گرنه می
 طناب پوسیده نبود.

 
ست بود. هیچ رابطه سی که بود، فقط یی دو شقانهآن مرد هرک ن ای بین آی عا

سعی نکرده بود او را تحت تاییر قرار دهد. هر ی دختر جوان دو نبود چون کایی 
کرد اجازه خواســت توجه یی پســر جوان را جلب کند و جرات نمیدلش می
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سر وارد اتاق نامرتبش که پاک کننده ها و های آرایش روی میز و لباسدهد آن پ
شان می شود. این ها ن ه دادند کلباس زیرهایش کم زمین پخش و پی بودند، ب

ــاس راحتی م ــت، کایی با او احس ــی که هس کند... آنقدر راحت که یاو هرکس
 برایش نقش بازی نکند.

 
ترکید. به صــورتم آب پاشــیدم تا حالم جا ســرم داشــت از حجم اطیعات می

مدم. حوله ید و از وان بیرون آ یا نهب به آیی یدم و  که روی ای دور خودم پیچ ای 
دیوار باالی روشویی آویزان بود، نگاه کردم. با نوک انگشت دست راستم چشم 

شمانم قرمز هم  چپم را شمم نیامده بود، حتی چ لم  کردم. هیچ خونی از چ
ند. هنوز هم نمی ـــده بود یدم چرا وقتی چیزی مینش هایم بینم چشــمفهم

 کنند.خونریزی می
 

کایی دیگر هیچ چیز  یدن  نایی شــن نایی دیدن من و توا با این توا لب بود!  جا
ــود. چه تیم جالبی مینمی ــت حریفمان ش ــتیم توانس ــویم! ناگهان بتوانس ا بش

 اند، تلو تلو خوران عقب رفتم و نزدییحالتی که انگار به صورتم مشت کوبیده
شده بودم؟ کایی وقتی چهارده  سئله ن بود داخل وان بیوفتم. چطور متوجه این م
ساله بود شروک به تغییر کرد و از آن سن بود که توانایی شنیدن پیدا کرد. سعی 

ــتم... احتمماال کردم به یاد بیاورم وقتی  ــنی داش توانایی دیدن پیدا کردم چه س
سالها تغییر کرد و  شنیدن او که طی  ست مثل  شتم. در سن را دا من هم همین 

شرفته شت تغییر میپی شد، توانایی دیدن من هم دا ت کرد. تا همین چند وقتر 
که ک  دیگری اگر توجهی نمیپیش فقط چیزهایی را می کرد توانســتم ببینم 
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ند خواستدیدم که یا قبی رخ داده بودند یا می. ولی االن چیزهایی را میدیدنمی
شت. هرچند االن  شت... او بال دا رخ دهند. ولی کایی تغییرات دیگری هم دا

 د.کردنهایش هم رشد میشد بالکوچی بودند ولی مطمئنا وقتی بزرگتر می
 

سینه سه ی  شت خودش را به قف شیکوباند ام میبا قلبی که دا  و دهانی که خ
ــانه ــرش ــده بود حوله را پایین انداختم. از س ام نگاهی به عقب انداختم و از ش

 داخل آیینه نگاهی به کمرم انداختم.
 

ــیدم: ــر خودم داد کش ــدای بلند س ــون، دارم چکار می» با ص کنم؟ کیرا هادس
 «خودتو جمع و جور کن!

 
ــت که من ــروک به خندیدن کردم، هیچ راهی وجود نداش هم بتوانم یی  بعد ش

نیمه انســان نیمه ومپایرس باشــم. یکی از والدین کایی ومپایرس بودند، ولی 
 برای من کامی...

 
ام را محکم دور خودم پیچاندم. ... ناگهان جیغی از ســر ترس کشــیدم و حوله

شده یدرآیینه انعکاس پنجره صورت بانداژ  شال با  اش از اتاقم افتاده بود. مار
 پشت سرم به من خیره شده بود.

 
 فصل چهاردهم
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سمت پنجره سرعت به  . ی اتاقم رفتمحوله را دور خودم پیچیدم، چرخیدم و با 

 با شدت پنجره را باز کردم و وارد بالکن شدم.
 

 «کنی؟داری چه غلطی می» فریاد کشیدم:
 

شتم  شاید انتظار دا شال را ببینم ولی بالکن خالی بود. هیچک  آنجا نبود.  مار
ــمتش می ــت. لبهمرا دیده که به س م ها خی نردهروم و از بالکن پایین پریده اس

شــدم و پایین را نگاه کردم ولی او را ندیدم. چطور به این ســرعت ناپدید شــده 
صدا شید که از حمام به پنجره برسم.  م یی در نهنبود؟ فقط چند لحظه طول ک

گفت شـاید او اصـی اینجا نبوده و شـاید واقعا او را درحالی که اتاقم را دید می
کرد. چه مدت زده ندیدم، ولی مطمئن بودم که او اینجا بود و مرا تماشــا میمی

 بود که داخل بالکنم ایستاده بود و چرا؟
 

 ال استصدای جیرجیری از پایین آمد. با خودم فکر کردم شاید صدا از مارش
یدم شنکه سعی دارد فرار کند. چشم به تاریکی دوختم، صدای جیر جیر را می

شتم. به بالکن ولی شمعی بردا ستم چیزی ببینم. داخل اتاق دویدم و  نمی توان
ها پایین را نگاه کردم. خودم را در تاریکی پنهان برگشتم، خم شدم و از بین نرده

سی که آن پایی شتکردم و امیدوار بودم هرک ام هن بود با فکر اینکه من به اتاقم برگ
 خودش را نشان دهد.
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فهمیدم صــدا از کجاســت یا برای چیســت. صــدای جیر جیر دوباره آمد. نمی
سپ ، سمت راستم جیمز را دیدم که با ویلچرش از پشت عمارت بیرون آمد. 

 شد. در تاریکیچرخیدند صدای جیرجیر از آنها بلند میها میهربار که چرخ
ــنگی حرکت می ــا کردم که در راه س ــمت اتاقی ماندم و او را تماش کرد و به س

رفت. تا وقتی که صـــدای جیرجیر ناپدید شـــد و خودش هم از نگهبانی می
دیدرسم خارج شد، همانجا نشستم. همانطور در تاریکی نشسته بودم و به این 

هبانی کردم که چرا این وقت شـــب بیرون آمده و به ســمت اتاقی نگفکر می
رفت تا مارشال را ببیند؟ چیز عجیبی در این مورد وجود نداشت و رود؟ میمی

مارشـــال را پشـــت پنجرهفکر می تاقم دیده بودم کردم فقط بخاطر اینکه  ی ا
دلشوره گرفته بودم. پ  تصمیم گرفتم که داخل اتاقم برگردم و در را پشت سرم 

 قفل کنم.
 

بیرون بیایم، نوری را دیدم که آن سوی  ولی به محض اینکه خواستم از تاریکی
شد و  شن و خاموش  شد. نور یکبار رو شن و خاموش  شمی زنان رو شت چ د
بعد از آن دوباره روشــن شــد ولی این بار طوالنی تر. بعد دوباره و دوباره. در 

شدم و بالکن کایی را کمی آن طرفجای مخفی تر دیدم. تا ام باقی ماندم، خم 
ی اتاقش که داشــت به بالکن دراز کشــیدم و به پنجرهشــد کم جایی که می

ــتگی باز می ــد، نگاه کردم. در عرض چند یانیه، کایی را دیدم که چهار آهس ش
شد. همانطور که فکرش را می ست و پا وارد بالکن  کردم چراغ قوه را از جای د

اش بیرون آورد و آن را روشــن و به ســرعت خاموش کرد. نوری که از مخفی
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شت می شانهد شت آمد به ن شد. کایی پ شن  ی دریافت عیمت کایی یکبار رو
شت بود و کایی  سی که در د شن و خاموش کرد و آن ک سر هم چراغ قوه را رو

ــت بهش عیمت می ــن و خاموش کردن چراغ قوهداش اش عیمت داد، با روش
 کایی را جواب داد.

 
ه دنبال خودکار و یی به ســرعت چهار دســت و پا وارد اتاقم شــدم و کیفم را ب

تم. یی گشتکه کاغذ زیر و رو کردم. در تاریکی با نوک انگشتانم دنبالشان می
به  یدا کردم و بیرون آوردم.  قدیمی پ بانکی  ـــاب  یی دفترچه حس خودکار و 

آمد شــدم. اولش ســرعت به بالکن برگشــتم و منتظر نوری که از دشــت می
از دست داده باشم. سپ ، دوبار عیمتی نیامد و ترسیدم که آخرین عیمت را 

چراغ قوه طوالنی مدت روشــن شــد و بعد از آن دوبار کوتاه و به دنبالش یکبار 
ــد و یکبار  ــن ش ــد و بعد دوباره دوبار چراغ طوالنی روش دیگر بلند. مکثی ش
ــتری نیامد. به  ــتم و منتظر ماندم. چیز بیش ــرعت روی کاغذ نوش کوتاه... به س

ست نگاه کردم و کا سرعت در را سمت را شد و به  یی را دیدم که وارد اتاقش 
 پشت سرش بست.

 
دانســتم وقتی برای تلم کردن دارم یا نه. به ســرعت داخل اتاقم برگشــتم، نمی

ی روی میز آرایش برداشتم و یی شمع را روشن کردم. کبریتی را از روی جعبه
سعی کردم بفهمم چه نوشته شمع  ضعیم  ی د روام. چیزی که با خط بدر نور 

 ام نوشته بودم به این شکل بود:دفترچه حساب بانکی
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--/-/-/-- -- 
 
-/-- -- 
 

را یاد  30هایی که کشــیده بودم با خودم گفتم کاش کد مورسبا نگاه به خط
گرفته بودم. ســعی کردم با نهایت ســرعت چیزی که نوشــته بودم را بفهمم. 

ی پایینی دو فی و کلمهای که باال نوشــته بودم چهار حردانســتم که کلمهمی
م شناختای که میحرفی است. ولی چه بودند؟ سعی کردم به کلمات دو حرفی

فکر کنم ول  تعدادشـــان خیلی زیاد بود. ســپ ، یادم آمد که یکبار جایی 
است. به  Eترین حرف مورد استفاده در زبان انگلیسی حرف خوانده بودم رایج

شــروک شــده باشــند یا  Eه با حرف همین خاطر امیدوار بودم که هر دو کلم
 حداقل این حرف در یی جای این کلمات وجود داشته باشد.

 
ی اول دو حرف کوتاه وسطش دارد برای همین زیرش بعد متوجه شدم که کلمه

 نوشتم:
 

--/-/-/-- -- 
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e/e 
 

ی دو حرفی بعدی هم یی حرف کوتاه در انتهایش داشـــت برای همین کلمه
 آن هم نوشتم: برای

 
-/-- -- 
 
e/ 
 

 eکلمات زیادی وجود نداشــتند که دو حرقی باشــند و حرف آخر آنها هم به 
شود، برای همین کلمه )من( به نهنم رسید. نگاهی به چیزی که با  Meی ختم 

ی اولی هم مثل خط بد نوشــته بودم انداختم و متوجه شــدم حرف اول کلمه
ست پ  به این نتیجهکلمه سیدم که حرف اول کلمه ی دومی ا  Mی اول هم ر

 است پ  نوشتم:
 
-/-/-/-- -- 
 

m/e/e/- 
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-/-- -- 
 

m/e 
 

چه  به این فکر کردم  نده بود و  ما باقی  یی حرف  گاه کردم، فقط  غذ ن کا به 
مه که حرف اولش کل هار حرفی وجود دارد  مه meeی چ  meetی باشـــد؟ کل

رمزی نوشــتم و پیامی که آن را در انتهای پیام  T)میقات کردن( بود!! حرف 
 شخگ از آن سوی دشت برای کایی فرستاده بود را خواندم:

 
Meet Me)!منو میقات کن( ! 

 
دم و هایم را پوشــیاز ترس اینکه کایی برود و آن غریبه را ببیند، ســریع لباس

شــمعی که روشــن کرده بودم را خاموش کردم و به ســمت در اتاقم رفتم. به 
نچ در را باز کردم و بیرون را نگاه کردم. فقط توانســتم تشــخیگ ی یی ایاندازه

رفت. دزدکی از شد و به سمت ته راهرو میدهم که کایی داشت از من دور می
ستادم. کایی می شدم و ناگهان ای شنود. وقتی در خارج  ست چیزهایی را ب توان

متوجه  ،توانست صدای ضربان قلبم زمانی که کنارش نشسته بودم را بشنودمی
ستم، شد که دارم تعقیبش میاین هم می سرم ب شت  ستگی پ کنم؟ در را به آه

سی دانسـتم که اگر بخواهم بفهمم او با چه کسـی میقات میمی کند باید ری
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کنم. بعیوه، ظاهرا این همان کاری بود که بانو هانت به خاطرش به من پول 
 داد.می

 
ــر کایی روی پله ــد منتظر ماندم، بعد با ها از دیدتا وقتی که س ــم خارج ش رس

ها او ها ایستادم و از بین نردهنهایت سرعت در راهرو به دنبالش رفتم. باالی پله
ــت، رد  ــت از زیر چلچراغ بزرگی که در تاالر قرار داش ــا کردم که داش را تماش

ــد. چمپاتمه زدم و از بین نردهمی ــمت در ورودی ش ها او را نگاه کردم که به س
ــرش انداخت و در تاریکی رفت. ناگ ــت س هان به عقب چرخید، نگاهی به پش

 شب ناپدید شد.
 

ها پایین آمدم، از تاالر رد شـــدم و به آرامی در ورودی را به روی نوک پا از پله
ــت داخل  ــکاف باریی باز کردم. از الی در کایی را دیدم که داش اندازه یی ش

سایی چمنی جلوی عمارت میمحوطه سمت  رفت. ی درختان میهدوید و به 
سمت نمی ستم. بعد به  سرم ب شت  ستم گمش کنم پ  در را باز کردم و پ خوا

ی چمنزار رفتم. کایی را در تاریکی مقابلم گم کردم. قلبم خودش را به قفســـه
کوباند، امیدوار بودم کایی صــدای ضــربانش را نشــنود. به ســمت ام میســینه

 درختان رفت.
 

رخت بلود قدیمی پنهان کردم. از پشـت درخت به ی یی دخودم را پشـت تنه
، ها را در برگرفته بودای که مثل جوهری ســیاه رنگ فضــای بین درختتاریکی

ــله ــمت جلو و نگاه کردم. در فاص ــمت چپم نوری را دیدم که به س ی کمی س
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 اشخورد. احتماال خیالش راحت شده بود که فاصلهعقب روی زمین تکان می
ها مخفی شــده بود و به همین خاطر چراغ و بین درخت با عمارت زیاد اســت

 اش را روشن کرده بود. نور چراغ قوه را دنبال کردم و دزدکی تعقیبش کردم.قوه
 

توانســتم همه چیز در اطرافم را به تدریج چشــمانم به تاریکی عادت کرد و می
 مبهم و به رنگ خاکســتری ببینم، انگار که رنگ همه چیز پریده باشــد. کمی
ــرعت باال و پایین حرکت کرد و بعد  ــدم که نور چراغ قوه به س جلوتر متوجه ش

ن خودم ی بیصدایی را در تاریکی شنیدم که باعث شد سرعتم را زیاد، و فاصله
و کایی را کم کنم. صــدای هی  هی  آیپادم بود و اگر او داشــت به موزیی 

 کنم.شنید که دارم تعقیبش میداد پ  شاید نمیگوش می
 

تا اینکه کمی جلوتر نور چراغ ی درختان حرکت و او را دنبال میبین تنه کردم 
قوه خاموش شــد. ســرجایم ایســتادم و گوش دادم ولی همه جا را ســکوت فرا 

ا هایم را بگرفته بود. حتی صــدای هی  هی  آیپادم هم متوقم شــده بود. قدم
که نور  مت محلی  به ســ یاد یکی پ  از دیگری برداشــتم و  چراغ قوه احت

شده بود، رفتم. هر چه نزدیکتر می شدند تا ها کمتر میشدم، درختخاموش 
اینکه به محوطه باز دایره شکلی رسیدم. وسط دایره یی خانه تابستانی کوچی 
بود. دیوارهایی ســفید رنگ و ســقم نوک تیزی داشــت و ظاهرش شــبیه به 

سرپ سطی بود. جلوی خانه یی ایوان  ساهای کوچی قرون و شیده و یی کلی و
تاب بزرگ قرار داشت. ایوان از سطح زمین باالتر بود و برای وارد شدن به ایوان 
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له ید از چند پ باال میبا تانی را تیرکی چوبی  تابســ نه  های رفتی. اطراف خا
چوبی سـفید رنگ احاطه کرده بود. از جایی که پنهان شـده بودم و در نور ماه، 

 رسید.رزمین پریان به نظر میای از سی کوچی شبیه به خانهخانه
 

ستاد. هندزفری را دور آیپادم پیچاند و بعد آن  ستانی ای کایی یی طرف خانه تاب
یده ای پوشرا روی زمین کنار ژاکتش قرار داد. شلوار جین و تاپ ورزشی مشکی

ی یی اینچ باالی نافش قرار داشـــت و بود که کامی فیت تنش بود و به اندازه
هایش را خم و گذاشـــت. شـــانهز کمرش را به نمایش میگردن و قســمتی ا

ست شت هایش را باز کرد، بالد سه انگ های کوچکش از کمرش بیرون زدند. 
 شدند.استخوانی نوک هر بالش زیر نور ماه باز و بسته می

 
شتنی ست دا شم خورد. سپ ، دو شنیده بودم، به گو صدایی که درعمرم  ترین 

ی چند اینچ هایش را بهم زد و به اندازهندید بالخکایی در حالی که نخودی می
ی درخت او را تماشا کردم و از اینکه از سطح زمین فاصله گرفت. از میان سایه

ای به شدت خصوصی بودم احساس عجیبی داشتم. ولی هر چه شاهد لحظه
توانســتم. مســحور زیبایی کایی شــده گفتم باید بروم، نمیقدر که به خودم می

 بیه یی فرشته شده بود.بودم. ش
 

باره روی زمین فرود آمد.  پاهایش چند فوت از زمین فاصــله گرفت، بعد دو
روی نوک پاهایش ایســتاد، بازوهایش را دو طرف اندام باریکش باز کرد و به 
آرامی بال زد و دوباره از زمین فاصــله گرفت. اولش متوجه نشــدم برای چه این 



wWw.Roman4u.iR  198 

 

ی چند فوت از زمین بال بال زد و بدنش را به لهکند، ولی وقتی با فاصکار را می
سعی  شت  شدم که دا سمت بال بال زد، متوجه  ست چرخاند و به آن  سمت را

 کرد.هایش استفاده کند. داشت تمرین پرواز میکرد از بالمی
 

هایش برای ارتفاک گرفتن و با ســرعت پرواز کردن آنطور که لوک و مورفی و بال
توانســت در حالی ی نبود. ولی یی روز ... یی روز میتوانســتند، قوپارت می

سرش موج می شت  شینش پ سمان اوج بگیرد و پرواز که موهای آت زدند، در آ
 کند. با فکر به این موضوک قسمتی از وجودم به او حسادت کرد.

 
با صدای کم زدن آرامی از فکر بیرون آمدم. به سمت صدا نگاه کردم و متوجه 

ی پرشکوهی که کایی خانه ظاهر شد. آنقدر غرق منظره شدم کسی روی ایوان
 ساخته بود شده بودم که متوجه آمدنش نشدم. کایی هم متوجه نشد.

 
صدای کم زدن، کمی بال بال زد و روی زمین فرود آمد و در حالی  شنیدن  با 

سمت مرد دوید. از پلههایش در نور ماه میکه بال شیدند، به  ها باال رفت درخ
ستا شیدند. حتی با اینکه و د نش را دور مرد حلقه کرد و یکدیگر را در آغوش ک

 توانستم ببینم که کایی عمیقا او را دوست دارد.آغوشی عاشقانه نبود، می
 

از جایی که پنهان شــده بودم دیدم که مرد پیشــانی کایی را ب*و*ســید و کایی 
سقم ایوان شت.  صورت مرد گذا ستش را به آرامی یی طرف  ی سایه هم د
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جاد کرده بود و نمیتیره مدیگر را رها ای ای توانســتم صــورت مرد را ببینم. ه
ــتانی هدایت کرد و در را  ــت کایی را به داخل خانه تابس کردند، مرد با یی دس

 پشت سرشان بست.
 

ــدم که بیرون نمی ــبر کردم. وقتی مطمئن ش آیند، روی نوک پا از چند دقیقه ص
مدم، در یه بیرون آ نه محوطه داخل ســـا به ســمت خا باز حرکت کردم و  ی 

تابســتانی رفتم. ایوان را رد کردم و یواشــکی خانه را دور زدم. کنار خانه یی 
شد خودم را خم کردم به حدی که ی کوچی قرار داشت. تا جایی که میپنجره

به نظر می با  نه خیز حرکت میتقری ید دارم ســی کنم. خودم را زیر پنجره رســ
سم ر ساندم. نف سته کنم... دلم ر ضربان قلبم را آه سعی کردم  ا حب  کردم و 

خواست کایی صدایش را بشنود. به آرامی خودش را باال کشیدم و از پنجره نمی
 به داخل نگاه کردم.

 
 فصل پانزدهم

 
ــی که روی میز بود با نور نارنجی  ــتانی نیمه تاریی بود. فانوس داخل خانه تابس

ای وسط اتاق بود و کایی و آن مرد اطرافش را روشن کرده بود. میز چوبی رنگی
ی سفیدی نشسته بودند. کایی آن طرف های رنگ شدهپشت آن و روی صندلی

کشــیدم. هرچند این خوب بود، میز نشــســته بود و برای دیدنش باید گردن می
ت توانسهم نمیتوانستم او را ببینم، او چون همان طور که من بدون تیش نمی

ــتش به من مرا ببیند. آن مرد تمام چیزی بود که دلم می ــت ببینم ولی پش خواس
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ــایه بود. میبود. تنها چیزی که می ــتم ببینم طرح بدنش در س ــنتوانس یدم که ش
زنند ولی صــدایشــان آهســته و گنگ بود، انگار داشــتند زمزمه دارند حرف می

ــنوکردند چون نمیمی ــتند ک  دیگری بش د که دارند درمورد چه چیزی خواس
 کنند.صحبت می

 
ســرم را پایین آوردم و گوشــم را روی دیوار چوبی خانه تابســتانی فشــار دادم و 

 گوش دادم.
 

ولی این تمام چیزی بود که شنیدم چون « فکر کنم نزدیی شدم...» مرد گفت:
 صدایش پایین بود.

 
ــنیدم: ــدای کایی را ش ــه؟چقدر طول می» ص ــدا« کش ــرار و از تن ص یش اص

 شد ح  کرد.پافشاری را می
 

له مت اول جم که مرد جوابش را داد ولی قســ مام چیزی  نامفهوم بود. ت اش 
 «اگه همه چیز خوب پیش بره.».... شنیدم این بود:

 
 «انقدر زود؟» کایی با صدایی که از هیجان باال رفته بود گفت:

 
 «ماده باشی کایی.باید آ» تر گفت:مرد هیسی کرد و با صدایی کمی واضح
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 کنم ولی االن سخته که...ـ دارم تمرین می

 
 دوباره صدایش نامفهوم شد.

 
 دونه؟کنی میـ فکر می

 
 «دونم.نمی» .... از جواب کایی فقط همین را شنیدم:

 
 ای روش کارساز نبود.ـ توی رگد کوو که هیچ حیله

 
 ر هم پیچید.شی کردم که منظورش به من است و به همین خاطر شکمم د

 
یانی پا مات  یدن نبود ولی کل بل شــن قا کایی  پاســخ  مت  اش را اولین قســ

 «از مارشال خوشم نمیاد.».... شنیدم:
 

 «تو تنها کسی نیستی که ازش خوشش نمیاد.» با خودم فکر کردم:
 

 کنم و....ـ من سعیمو می
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باید» مرد گفت: م برای چیزی که اتفاق میوفته خودتو آماده کن. همگی  اده آ
 «باشیم.

 
ها روی کم چوبی خانه تابستانی به گوش سپ ، صدای کشیده شدن صندلی

رسید. قرار پنهانیشان تمام شده بود. با قلبی که در دهانم آمده بود، چهار دست 
سایه سمت درختان رفتم. تا وقتی که دوباره در  شدم یی نگو پا به  اه ها مخفی 

سرم نینداختم. خودم را پ شت  ی درخت خم کردم و به کایی و شت تنههم به پ
ــتانی بیرون می ــتند از خانه تابس ــمت مرد که داش آمدند، نگاه کردم. مرد به س

اش را ب*و*ســید و به آرامی به ســمت جهت کایی خم شــد و به نرمی گونه
 مخالم جایی که پنهان شده بودم، رفت.

 
ش را هایوشـید و بالبه کایی نگاه کردم که ژاکتش را از روی زمین برداشـت و پ

زیرش مخفی کرد. هندزفری را برداشت و در گوشش گذاشت و آیپاد را روشن 
صدای هی  هی  آهنگ  شنیده ” Rocket Man“کرد.  از التون جان که از آیپاد 

 شد، چرخیدم و با سرعت به سمت عمارت برگشتم.
 

های شــکســته ها و شــاخهبارها در تاریکی ســکندری خوردم و روی ســرخ 
به کایی دادم یکی از بهتری اف پادم را  به این نتیجه رســیده بودم اینکه آی تادم. 

کارهایی بود که تابحال کرده بودم. با این همه سر و صدایی که ایجاد کرده بودم 
جب می یدار نکردهتع مارت را ب مام ع یان درختکردم چرا ت ها بیرون ام. از م
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سمت در ورودی رفتم و امیدوار بو سد و مرا آمدم و به  دم قبل از اینکه کایی بر
شوم. قدم سم و داخل  صدای چرق هایم روی جادهببیند به در بر سنگفرش  ی 

 کردند. به در رسیدم.چروق ایجاد می
 

سرم گفت:ای که میدرست لحظه شت  شوم کسی از پ ستم دزدکی وارد   »خوا
 «ات لذت بخش بود؟پیاده روی شبانه

 
عقب برگشتم و راننده را نشسته بر روی ویلچرش ی پا چرخیدم و به روی پاشنه

 درست پشت سرم دیدم.
 

ولی زبانم را « از کدوم جهنمی یهو پیدات شد؟» خواست از او بپرسم:دلم می
شنیدم؟ همین چند لحظه پیش چرخیدن  صدای آمدنش را ن گاز گرفتم. چطور 

 کرد.چرخ های ویلچرش صدایی مثل صدای کشیدن ناخن روی یخ ایجاد می
 

 «خواستم بترسونمت.نمی» ی کیهش به من نگاه کرد و گفت:از زیر لبه
 

سیمی نقرههای ژولیدهریش صورتش را ای رنگش که مثل  هایی نازک دو طرف 
 زدند.پوشانده بودند، در تاریکی برق می

 
 ـ اشکالی نداره.
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را  زدانستم که اگر کایی من و جیمخواست برگردم داخل خانه. میفقط دلم می
. اگر خواســت مرا ببیندآید. ولی اصــی دلم نمیببیند از بین درختان بیرون نمی

سید که کجا بودم نه دلم میفردا از من می شوم به او دروغ پر ست مجبور  خوا
 بگویم و نه اینکه حقیقت را بگویم.

 
ست شش بلند کرد و گفت:راننده یکی از د سمت گو ی؟ چی گفت» هایش را به 

 «کم شنواییم مشکل داره. من یه
 

 ـ گفتم اشکالی نداره. منو نترسوندی.
 

 «چی گفتی؟» دوباره پرسید:
 

یدم: یاد نکشــ باال بردم ولی فر ـــدایم را  نداره... منو می» ص کالی  گم اشــ
 «نترسوندی!

 
 ـ کجا بودی؟

 
سعی کردم تا جایی که ممکن است آرام باشم، سوالش را نادیده گرفتم و سوال 

 «اون صدای جیر جیر چی شد؟» یدم:خودم را پرس
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 «گی؟چی می» دوباره دستش را روی گوشش گذاشت و گفت:
 

باال بردم: باره صـــدایم را  چند دقیقه پیش ویلچرت یه صـــدای جیرجیر » دو
 «داد.وحشتناکی می

 
گی؟ رفتم اتاقی نگهبانی تا مارشالو ببینم. یه کم روش روغن ــــ آهان اونو می

 ولش شده!ریخت. االن به خوبی ا
 

ها را به سمت عقب هل داد تا حرفش را یابت کند. جیرجیر بعد چند اینچ چرخ
 ها از بین رفته بود.چرخ

 
 «خوب شده. اگه اشکالی نداره من واقعا باید برم بخوابم.» لبخند زدم:

 
 «چی گفتی؟» اش خم شد و گفت:روی صندلی

 
 «شب بخیر.» یی قدم داخل عمارت برداشتم و گفتم:

 
 خداحافظ.ـ 
 

ــت برمی ــتم و او را دیدم که داش ــنگ فرش برگش ــمت جاده س ــت و به س گش
خون  »تر زمزمه گفتم:رفت. قبل از اینکه در را ببندم با صــدایی کمی بلندمی
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ــام ــحنه را نبینم. به محض اینکه کلمات از باید کور می« ها.آش بودم تا این ص
شد راننده جوریبین لب شش زدند. ولی بعد  هایم خارج  جا خورد که انگار نی

 ی سنگفرش به حرکت درآورد.ها را روی جادهدوباره به راهش ادامه داد و چرخ
 

ــتم و به این فکر کردم که آیا راننده واقعا آن طور که ادعا  ــرم بس ــت س در را پش
ــنواییمی ــکل دارد؟ بهرحال، من میکند ش ــتم ببینم که او هیچ اش مش توانس

 توانست راه برود.ویلچر ندارد. او مینیازی به 
 

خواســتم قبل از اینکه کایی ســر برســد داخل پله ها را دوتا یکی باال رفتم، می
ند را رد رفتهایی که به بخش ممنوعه میاتاقم باشم. به محض اینکه پاگرد و پله

ستاده  شال آن باال در تاریکی ای ست خودم نبود ولی ح  کردم که مار کردم، د
ست.  شروک به دویدن پلها سرعت طی کردم و در راهرو  های طبقه ی دوم را به 

سمت پنجره رفتم. پرده را  ستم و در تاریکی به  سرم ب شت  کردم. در اتاقم را پ
کنار زدم و کایی را دیدم که ناگهان از میان درختان بیرون آمد. سرش را به چو 

ست.  سی آن دور و بر نی شود ک ست چرخاند تا مطمئن  شکی در امتداد و را یوا
 علفزار حرکت کرد و به سمت خانه آمد.

 
پرده را انداختم و خودم را روی تخت پرت کردم. حتی به خودم زحمت روشن 

خواســتم خوابیدن بود. به ی چیزی که میکردم یی شــمع را هم ندادم. همه
محض اینکه چشمانم را بستم به این فکر افتادم که چه اتفاقاتی دارد در عمارت 
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سه میهالووید می شب در عمارت پر شال آن  شت افتد؟ چرا مار زد و چرا از پ
کرد فلج و نیمه کر ی اتاقم به من خیره شـــده بود؟ چرا راننده وانمود میپنجره

ست؟ مردی که کایی مخفیانه میقاتش می شتر ا کرد که بود؟ ولی چیزی که بی
 به کایی زده بود. از همه نهنم را مشغول کرده بود حرفی بود که آن مرد

 
 ـ برای اتفاقی که میوفته خودتو آماده کن. همگی باید آماده باشیم.

 
 آماده برای چی؟

 
 کردم که به خواب رفتم.به این فکر می

 
 فصل شانزدهم

 
کوباند. بوی دود خفقان آور بود. ام میی ســینهقلبم محکم خودش را به قفســه

یدند و با و مرج بود. مردم می کردم آشــوب و هرجبه هر طرف که نگاه می دو
تپید دانستم ترس از چه چیزی. قلبم محکم میکشیدند ولی نمیترس جیغ می

 گفتند که باید بدوم... ولی به کجا و چرا؟ام به من میی غرایز درونیو همه
 

ام. دود از بین رفت و توانســتم ببینم که وســط خیابانی خالی و متروک ایســتاده
ر از توانســتم ببینم اطرافم پد؟ هوا تاریی بود و تا جایی که میبقیه کجا بودن
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های سوخته بود. وقتی خواب بودم شورش به پا شده بود؟ ها و ماشینساختمان
 چه اتفاقی برای دنیا افتاده بود؟

 
ــخراش. باال را نگاه کردم و  ــدایی بلند و گوش ــرم آمد. ص ــدایی از باالی س ص

در آســمان اوج گرفته بودند. تعدادشــان به صــدتا ای را دیدم که های تیرهســایه
سیاه کرده بودند و می رسید... نه هزارتا. انقدر تعدادشان زیاد بود که آسمان را 

شعله ستراه نفون آخرین  سته بودند. د شمانم های خورشید را ب هایم را دور چ
د ندانستم آنها چه هستحلقه کردم و سعی کردم بفهمم آنها چه هستند. قلبا می

 گفت که این ممکن نیست.ولی عقلم به من می
 

هایشان صدای غرشی شبیه به صدای رعد و وقتی باالی سرم شیرجه زدند بال
ن رســید به زماکردم به نظر میبرق ایجاد کرد. از خیابان که به آســمان نگاه می

 ام و دنیا مورد هجوم دایناسورهای پتروداکتیل قرار گرفته است.گذشته رفته
 

شــدند به شــدت ترســناک جلوه چند وقتی با ســرعت از باالی ســرم رد میهر
توانســتم داد، ولی نمیهایشــان هم گوشــم را آزار میکردند و صــدای جیغمی

های در ظاهر ماقبل تاریخیشــان، بدن یی الهه منکر زیباییشــان شــوم. زیر بال
شت. بدن ضلهقرار دا شان، چه مرد و چه زنت نیرومند، ع سفیدی  ای و بههای

شم سمه بودند. چ ستارگان میمرمر بود. مثل یی مج شان مثل  شید و های درخ
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ی ازد. بعضی از آنها مسن بودند، مابقی جوان و عدههای تیزشان برق میدندان
 هم بچه. ولی همگی مدهوش کننده و جذاب بودند.

 
ونن تانســانها فقط می» در حالی که به آنها خیره شــده بودم با خودم فکر کردم:

 «عیب و نقگ بودن رو داشته باش.رویای تا این حد عالی و بی
 

کردند، در آســمان اوج به صــورت گروهی به ســمت چو و راســت پرواز می
شیرجه میمی سمت زمین  سو پرواز گرفتند، به  سو و آن  زدند و دوباره به این 
 کردند. سپ ، صدایی از پشت سرم آمد، مثل صدای کوبش طبل بود.می

 
هایشـــان مثل دم و دو ومپایرس را دیدم که روی زمین فرود آمدند. بالچرخی

ــتی با وزش باد در هوا موج می ــمت من میبادبان کش آمدند، وقتی از زد. به س
ها بیشتر به من نزدیی شدند متوجه شدم که تیلور و فیلیپ  میان دودها و شعله

الت مایی که از آسفهستند. حتی با اینکه صورتشان تار بود و به خاطر موج گر
ند می به هوا بل به نظر میداغ  باز هم توانســتم شـــد، کج و کوله  یدندت  رســ

 تشخیگ دهم که خودشان هستند.
 

سمت من می سریع بود. میآمدند، قدمبه  شان محکم و  ستم که خطر های دان
ــینتهدیدم می ــوخته و بوتهکند پ  چرخیدم و بین ماش هایی که داخل های س

شروک به دویدن کردم. چکمه خیابان افتاده شه خوردهبودند،  شی ا ههایم روی 
ِمه اطرافم موج میداد و چشــمصـــدا می ثل  که م خاطر دودی  به  زد، هایم 
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شدم. می سرعت داخلش  شمم به درگاه ورودی یی خانه افتاد و با  سوخت. چ
ساختمان به خاطر خراشپنجره شده ها و ترکهای  شته بود مات  هایی که بردا

 در را به طرف خودم کشیدم ولی سفت بسته شده بود. بود.
 

 «کنم!خواهش می» کوبیدم نالیدم:در حالی که با مشت به در می
 

ه توانسـتم تیلور و فیلیپ  را ببینم کام نگاهی به عقب انداختم. میاز سـرشـانه
شتند نزدیکتر می شروک به دا ساختمان بیرون آمدم و در کوچه  شدند. از درگاه 

یدن  یات گندیده و کردم. ســطل آشــغالدو ها واژگون شـــده بودند و محتو
شان داخل جوی آب ریخته بود و خوراک موش سد شده بود. آب از دیوار فا ها 

ــاختمان ــرازیر میهایی که دو طرفم دیده میس ــدند، س ــد. ح  میش کردم ش
شــوند. ته کوچه به نظر خیلی دور دیوار ها هر لحظه دارند به من نزدیکتر می

شــد و رســید، فقط نور کم ســوی خاکســتری رنگی در دوردســت دیده میمی
 شدم.دویدم، به نور نزدیی نمیتر میتر و سریعهرچه سخت

 
شانه سر ستم تیلور و فیلیپ  را ببینم کام نگاهی به عقب انداختم، میاز  ه توان

کردم و رســیدند. ناامیدانه به این طرف و آن طرف نگاه میداشــتند به من می
شمم به نبال جایی مید ساختمان چ سپ ، آن طرف  شوم.  شتم که مخفی  گ

ــوده ــیده و فرس ــطراری پوس ــغالی که نردبان اض ــطل آش ای افتاد. لگدی به س
سرشان را داخلش کرده بودند، زدم. موشموش سو و آن های نحیفی  ها به این 
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ردبان به نسو دویدند و فرار کردند. سطل را برگرداندم و ازش باال رفتم. خودم را 
 اضطراری رساندم و خودم را باال کشیدم.

 
های نردبان گذاشــتم و باال رفتم. هایم را یکی پ  از دیگری روی پلهدســت

سپ ، با پاهایم که در هوا آویزان بودند را روی اولین پله شتم.  های نردبان گذا
قم ســ انرژی کمی که برایم باقی مانده بود از نردبان باال رفتم تا خودم را به

ای که در حال ســاختمان برســانم. به نیمه راه که رســیدم متوجه کار احمقانه
رفتم وقتی آســمان پر از انجامش بودم شــدم. چرا داشــتم به ســمت باال می

موجوداتی بود که ســعی داشــتم ازشــان فرار کنم؟! ولی به خودم دلگرمی دادم 
اه به آسمان نگچون جای دیگری نداشتم که بروم. به سقم ساختمان رسیدم، 

 کردم و فریاد کشیدم.
 

اش توانستم ساعت بیگ بن را ببینم. صفحهمن در لندن بودم. در دوردست می
رسید شمع بزرگی در شد. به نظر میشکسته بود و از داخلش خون جاری می

شــان اطرافش اوج های ســیاهها با بالافق روشــن شــده اســت و ومپایرس
ست نگاهمی سمت را سای جامعکردم، می گرفتند. به  ستم گنبد عظیم کلی  توان

پایش فرو ریخته بود.  بان زیر  که نیمی از آن داخل خیا پائول را ببینم  ســنت 
ابرهایی از دود ســیاه رنگ از ســوراخ بزرگی که داخل ســاختمان کلیســا ایجاد 

 آمد.شده بود، بیرون می
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و از شکل سمت چپم، آن طرف رودخانه تایمز چشم انداز لندن متیشی شده 
کرد، دود پیچی مانندی دیده آمد. تا جایی که چشــم کار میافتاده به نظر می

هایی که چیزی جز پاره سنگ از آنها باقی نمانده بود، به شد که از ساختمانمی
ــب باال می ــمان ش ــمت آس گرفتند و ها اوج میها دور خرابهرفت. ومپایرسس

ــدای جیغپرواز می ــدکردند. ص ــان بین ص ــاختمانهایش ــی س ها و ای فروپاش
 های آتش گم شده بود.صدای ترق ترق شعله

 
 «کیرا.» صدایی از پشت سرم گفت:

 
شد.  سینه حب   سم در  شمم به مادرم افتاد نف سرعت چرخیدم و وقتی چ به 
ــتاده  ــطراری که چند لحظه پیش ازش باال آمده بودم ایس کنار همان نردبان اض

 بود.
 

 بار دستانش را به سمتم دراز کرد. و این« کیرا.» دوباره گفت:
 

 «کنی؟مامان... تو اینجا چکار می» تته پته کنان گفتم:
 

مل گردن و  ثل مخ یاهش م های ســ ند زد. مو به من لبخ گاه کردم،  به او ن
 درخشید.های آبی رنگش میهایش را در بر گرفته بود و چشمشانه

 



 213 خون آشام یداریب

ست همانطور که به یاد صدایی نرم و آرامش بخش، در شتم گفت: با  را، کی» دا
یای.بعدا بهت توضــیح می باهام ب ید  با نداریم.  تازه متوجه « دم. االن وقت 

 دستانش شدم که آغشته به خون بودند.
 

 «مامان... دستت...» نفسم گرفت:
 

ولی وقتی دوباره به دستش نگاه کردم، متوجه شدم که تار موهای طییی رنگی 
بلیی زیر آن درخت در رگد کوو که ی هنری را چنگ زده، درســت مثل جنازه

 چند تار موی مادرم را در دست داشت.
 

 «اون یکی از ماست.» کسی گفت:
 

ستم را  شمم که به آنها افتاد د سرم دیدم. چ شت  چرخیدم و تیلور و فیلیپ  را پ
فه کنم.  مد را خ باال آ تا گلویم  که  ـــدای جیغی  تا ص هانم گرفتم  جلوی د

ــینمی ــورت از هم پاش ــتم ص ــورتش پر از دهتوانس ی فیلیپ  را تحمل کنم. ص
نداژی های خون آلود و عفونتخراش با با  های چرکی بود. چرا صــورتش را 

 پوشاند؟چیزی نمی
 

 «مامان...» به سمت مادرم رفتم و زمزمه کردم:
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سمتم آمد، بدتر از قبل می سختی  شد گفت االن بهلنگید. تقریبا میتیلور به 
 «اعتماد نکن کیرا. به حرفاش گوش نکن.بهش » رفت. گفت:راه می

 
 «ولی اون مادرمه.» با گیجی گفتم:

 
 «به حرفاش گوش نده.» مادرم از پشت سرم فریاد کشید:

 
ــتش دارم و دلم  ــت کنم به مادرم بگویم چقدر دوس ــپ ، قبل از اینکه فرص س

های اسباب بازی کودکان برایش تنگ شده، ساختمان جوری که انگار از بلوک
سپ   ساخته سمت چو و  ساختمان به  شروک به لرزیدن کرد.  شد،  شده با

ی ساختمان سر بخورم. آتش از سمت راست کج شد و باعث شد به سمت لبه
شعله می ساختمان  سوی  شدیدی ایجاد میآن  صدای  شید و  کرد. گرد و ک

 خاک به هوا بلند شد و دنیا دور سرم چرخید.
 

خوردم هوا را چنگ زدم سکندری میدر حالی که تلوتلو خوران به سمت عقب 
 «کمکم کن!» و فریاد کشیدم:

 
زد دستش را به سمتم دراز کرد هایی که وحشت در آنها موج میمادرم با چشم

 خوردم تا اینکه...ولی از سمت عقب سقود کردم و داشتم در هوا چرخ می
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 ... روی تختم از خواب بیدار شدم.
 

م تابید. صورتها به داخل مین درزهای پردهانوار خاکستری رنگ خورشید از بی
ام را لم  کردم و وقتی از صــورتم مرطوب و گرم بود. با نوک انگشــتانم گونه

ساس منگی و تهوک  شتانم دیدم. اح شنای خون را روی انگ دور کردم همان رد آ
شتم انگار که همه شم و االن این حال بدم دا سپری کرده با شب را در پارتی  ی 

 همانی باشد.ی منتیجه
 

از تخت پایین آمدم و به سمت توالت رفتم. دست خودم نبود ولی کاب*و*سم 
ــطراب می ــوره و اض ــاس دلش داد. آیا خوابی که دیده بودم الهامی از بهم احس

داد؟ بدون تلفن و اتفاقاتی بود که بیرون دیوارهای این عمارت داشــت رخ می
ــی به روزنامه یا تلویزیون ــترس ــوالم را بفهمم. متوجه  دس ممکن نبود جواب س

 شدم که شرایط درست مثل همان موقعی شده که در رگد کوو بودم.
 

سیدم: سهچطور می» از خودم پر ی یه دختر شه این اتفاقای مزخرف دوبار وا
 «رخ بدن؟

 
ــیر آب را باز کردم، حوله ــمم میش ــتم و خونی که از چش آمد را پاک ای برداش

ق باید یی کردم. ولی اتفا نا  ات این دفعه مثل رگد کوو نبودند. عمارت مطمئ
ضش  شد که بتوانم قر شته با شاید هم کایی موبایلی دا شد.  شته با تلویزیون دا

یی که هاعرضه باشم. حرفگر بیخواست فقط یی نظارهبگیرم. دیگر دلم نمی
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ستم بدانم کاییخورد و میآن مرد به کایی زده بود در نهنم چرخ می   برایخوا
ها، قبل از اینکه ی اینکرد. ولی قبل از همهچه چیزی باید خودش را آماده می

 خواستم بروم و بخش ممنوعه را چی کنم.روز به اتمام برسد می
 

ــریع لباس ــدم. یی بعد از یی دوش س هایم را عوض کردم و از اتاق خارج ش
شــدم با ندو رد میفهمیدم. درحالی که از راهروی بوگچیز دیگر را هم باید می

 «ی چیه!باید بفهمم این بوی وحشتناک واسه» خودم گفتم:
 

شت نگاه کردم. ولی بقیه شپزخانه راه دا سالن بود و به آ رها ی دبه دری که در 
مال کجا بودند؟ چه چیزی پشــت این درها بود؟ مطمئنا باید یی تلویزیون یا 

به سمت مخالم آشپزخانه  ها وجود داشته باشد.یی تلفن در یکی از این اتاق
 ای رفتم. در را باز کردم و وارد شدم.قدم برداشتم و به سمت در دولنگه

 
لیب های چوبی صهای عمارت بزرگ بود و سقم بلندی با تیرکمثل باقی اتاق

ده ی بزرگی بیشتر آن را پوشانمانند داشت. کم زمین سرامیی بود ولی قالیچه
شومینه ستی داخلش قر بود، انقدر بزرگ که میی بزرگی روی دیوابود.  دم توان
های سنگی کلفتی دو طرف شومینه قرار داشت و باالی شومینه هم بزنی. ستون

هایی که های مجلل صــندلی راحتیای از جن  مرمر بود. از بین مبلتاقچه
سر  سرتا شومینه رفتم.  سمت  شدم و به  شده بودند رد  همه جای اتاق چیده 

 از عک  و شمعدان و وسایل تزئینی بود. ی مرمری پرتاقچه
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های خانوادگی را ای انداختم و یکی از عک نگاهی به عک  های قاب نقره

شتم. عک  نمی صویر بردا شد چون کایییی که در ت ست خیلی قدیمی با توان
دیدم. جلوی مادر پدرش نشسته بود کامی شبیه به همین کایییی بود که من می

بانو هانت ایســتاده بود و حتی در عک  هم پشــت ســرش ســمت راســت 
اش تکان دهنده بود. پدرش را زیر نظر گرفتم، خوش قیافه بود. موهای زیبایی

ســیاه براقش را از روی پیشـــانی اش کنار زده بود و رو به باال شـــانه زده بود. 
سفیدش میموهایش بلند بود و تا یقه شفافی پیراهن  سید.  شمر های ترین چ

شت و خطود هایی پر و قلوهشت که تا بحال دیده بودم. لبسبزی را دا ای دا
شدم چیز مبهمی درمورد چانه شتر خیره  اش مربعی بود. ولی وقتی به عک  بی

او به چشــمم آشــنا آمد. مطمئن بودم که قبی او را ندیدم ولی چیزی درمورد او 
 وجود داشت که مطمئن نبودم چه چیزیست.

 
 «تونم کمکت کنم؟!می» م آمد:صدای خانم پین از پشت سر

 
هانی ناگ ندازم و غافلگیر از حضــور  قاب عک  را زمین بی یی بود  اش نزد

 بشکنم. عک  را سرجایش روی تاقچه مرمری گذاشتم و به سمتش برگشتم.
 

 «کنی؟اینجا چکار می» های براقش را به من دوخته بود. گفت:چشم
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ند زدم: کان د» لبخ یه م جا هم  گه؟ این گه تو این خونهچطور م که ورود ی اس 
 «بهش ممنوعه؟

 
 کنی...اس. حاال اگه لطم میـ اینجا اتاق نشیمن خصوصی خانواده

 
 گردم.ـ دنبال یه تلویزیون می

 
که  تاد  به تلویزیون بزرگی اف نداختم. چشــمم  تاق ا به ا گاهی  این را گفتم و ن

 ی اتاق قرار داشت. به سمتش رفتم.گوشه
 

 ی چکار؟خواـ تلویزیون می
 

شت  شنیدم که دا سرامیی کم اتاق  صدای تق تق کفش کفه تختش را روی 
 آمد.پشت سرم می

 
 «م!خوام تلویزیون ببینمعلومه دیگه، می» ام به او نگاه کردم و گفتم:از سرشانه

 
 «کنه!کار نمی» تقریبا از پشت سرم فریاد کشید:

 
 ـ چطور مگه؟
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 ا روشن کنم.این را گفتم و خم شدم تا تلویزیون ر

 
کردن دیش ماهواره رو جمع کردن. ـــــ کارگرا وقتی داشــتن خونه رو تعمیر می

 تونی چیزی ببینی.نمی
 

ی روشن شدن را فشار دادم. یی لحظه تصویری روی اش گرفتم و دکمهنادیده
ی تلویزیون چشمی زد و بعد صدای هی  هی  برفی تلویزیون بلند صفحه

 شد.
 

 تم.ـ دیدی؟ من که بهت گف
 

 خدمتکار این را گفت و کنترل را از بین دستم بیرون کشید و خاموش کرد.
 

روزنامه چی؟ مطمئنا یه » هایم را پشــت کمرم زدم و تشــرزنان گفتم:دســت
 «روزنامه باید داشته باشین؟

 
شون. معموال پر از تهمت و چرت و پرت و یه هیچوقت نمی» لبخند زد: خونم

 «مشت دروغن.
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ترل شد را کنا کردم تا عصبانیتم که هر لحظه داشت شدیدتر میی تیشم رهمه
 «تلفن چی؟ این خونه یه تلفن باید داشته باشه.» کنم و گفتم:

 
 ـ درواقع چند تا داریم.

 
 ات بگی، مگه نه؟خوای یه "ولی" در ادامه جملهـ البد االن می

 
 ها رو قطع کردن...ـ درمورد کارگرا که بهت گفتم. کابل تلفن

 
شیدم: ها هم دیش ماهواره! واقعا هم کابل تلفن» حرفش را قطع کردم و فریاد ک

با  این را گفتم و« تونه به بیرون دسـترسـی داشـته باشـه!!آدم چقدر از اینجا می
 عصبانیت از اتاق بیرون زدم.

 
 خانم پین پشت سرم آمد و به سرعت در اتاق نشیمن را پشت سرمان بست.

 
هایش را عوض کرده بود ولی مست هر شد و هرچند لباسها ظاکایی روی پله

که  ایرسید. بعد از دیدن تمرین پرواز و قرار میقات مخفیانهخواب به نظر می
کرد. راهرو را طی کردم و نصم شب داشت، خواب آلود بودنش متعجبم نمی

 «کایی یه موبایل داری بهم قرض بدی؟» به سمتش رفتم و گفتم:
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ــم هایش را ر ــته کرد و بعد مالید و گفت:چش آره حتما. این » و به من باز و بس
 «همه داد و بیداد واسه چیه؟

 
 «مهم نیست.» دستم را به سمتش دراز کردم و گفتم:

 
شید و با لبخند  شلوار جینش کرد، موبایلش را بیرون ک ستش را داخل جیب  د

 «بفرما.» گفت:
 

خندی زیرکانه بر لب داشــت موبایل را از دســتش قاپیدم و به خدمتکار که لب
ی موبایل انداختم و وقتی دیدم آنتن تا خط آخر نگاه کردم. نگاهی به صــفحه

 دانستم به چه کسیپر است خیالم راحت شد. حاال که موبایل دستم بود نمی
اش را هی خانی اسپارکی را به یاد بیاورم و شمارهتوانستم شمارهزنگ بزنم. نمی

 اه ارتباطی من با دنیای بیرون بود.هم نداشتم. او تنها ر
 

یه فکری کن! االن یه موبایل تو دستته... ازش خوب » سر خودم فریاد کشیدم:
 «استفاده کن!

 
سپ  فکری به نهنم رسید و با مرکز اطیعات تماس گرفتم و به اپراتور آدرس 

 ی اسپارکی را دادم.خانه
 

 «ه!اش یبت شده باشخداکنه شماره» در دل دعا کردم:
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شماره ستوقتی اپراتور با  شد. با د شت خیالم راحت  سپارکی برگ هایی که ی ا

شمارهمی ی تماس را زدم. درحالی که موبایل را اش را وارد کردم و دکمهلرزید 
داشــت نگاه روی گوشــم نگه داشــته بودم به خانم پین که چشــم از من بر نمی

 کشید.یازه میکردم. کایی هم روی پله پایینی نشسته بود و خم
 

 «الو؟» اسپارکی از آن سوی خط گفت:
 

 خواست به هوا بپرم و جیغ بکشم.با شنیدن صدایش دلم می
 

 ـ اسپارکی، منم کیرا.
 

 «کیرا! معلومه کدوم گوری هستی؟» تقریبا فریا کشید:
 

ــید... نمی» تند تند گفتم: الن تونم حرف بزنم. ادونم تا کی میپیامت بهم رس
کامی متروکم و معلوم نیســت ســیگنال تا کی دووم بیاره. چه اتفاقی  یه جای

 «ام افتاده؟واسه خونه
 

شنگ گند زده بهش. من از مامورای  ـــ بدجوری بهم ریخته. کار هرکی بوده ق ـ
 بررسی صحنه جرم خواستم بیان تا...
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خوام بدونم اینه که ام نباش. چیزی که مینگران خونه» حرفش را قطع کردم:

 «کلی واسه خطود متروی لندن رخ داده؟مش
 

فت: تاخیر و این چیزاس؟ نمی» با گیجی گ ندن چی؟ منظورت  دونم، ل
 «ششصد مایل از هونسفیلد دوره، من از کجا باید بفهمم اختیلی توی...

 
ـــ درمورد برنامه شون حرف نمیـ زنم. منظورم اینه که ی ورود و خروج مزخرف

 های بدون توضیح یا آشوب و...سری مرگ اتفاق مهمی رخ نداده؟ مثی یه
 

 ـ نه همچین چیزی نبوده.
 

 این را که گفت صدایش شروک به قطع و وصل شدن کرد.
 

ــانهچیزی که واقعا می ــتم بدانم این بود که آیا نش ای مبنی بر وجود خون خواس
خواستم همچین چیزی را جلوی چشمان خانم پین ها بوده یا نه ولی نمیآشام

سیدم: و کایی سم. پ  به جایش پر ت پ  هیچ اتفاقی غیر از اتفاقا» از او بپر
 «معمولی نیوفتاده؟ منظورم هرچیز عجیبیه که نشه توضیحش داد؟

 
 ـ چرا یه چیزی هست.
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سرعت گرفت. گفتم: شد. طپش قلبم  صل  سپارک» صدایش قطع و و ی؟ چی ا
 «چه اتفاقی افتاده؟

 
که البته نمیشه اسمشو گذاشت زیر و  ات...ـ خب، به جز زیر و رو کردن خونه

 کنم چیزی...رو کردن چون من فکر نمی
 

 «حرفو نپیچون اسپارکی!» فریاد کشیدم:
 

ــــ خب اون پیرزنی که بهش کمی کردی رو یادته؟ همونی که انگشـترش رو 
 دزدیده بودن؟

 
 «چی شده؟» ضربان قلبم تند تر شد:« خانم الولی ؟» پرسیدم:

 
ــ خب خونه اونم زیر و رو کردن... ولی قسمت بد ماجرا اینه که گم شده...  یـ

 ی روزگار محو شده باشه.انگار کی از صفحه
 

شفته« ولی چطوری...؟» من من کردم: کرد کلمات درست ام تیش مینهن آ
 را کنار هم بچیند.

 
 اشو دزدید یادته؟ ایوان ؟ـ ولی از اینم عجیب تر اینه که... مردی که حلقه
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 «آره.» زمزمه کردم:

 
ی گروبرداری رو ـ خب اونم گم شده. تازه فقط اون نیست. اون صاحب مغازه

 رفتی پیشش، دکتر...یادته؟ اونم گم شده. و اون دکتری که می
 

 «کیت .» جای خالی را برای او پر کردم:
 

آره، اونم نیســت. ناپدید شــده. مثل اینکه هرکســی که بعد از » با گیجی گفت:
نت از اون شهر وحشتناک باهاش در ارتباد بودی ناپدید شده. حاال هم برگشت

کنه دستی توی این ماجرا داری. کیرا، اونا که خودت غیبت زده و پلی  فکر می
ها رو دیدن. رد ی اون بریده روزنامهات و همهگردن... خونهدارن دنبالت می

ـــده و فکر می یده ش مت د ـــدی و..خون توی حمو نه ش نا فکر کنن دیوو . او
کنن تو همشــونو دونم چطوری اینو بهت بگم ولی اونا فکر میکنن... نمیمی

. ی مادرتو به جریان انداختهکشتی. حتی سازمان بررسی جنایی دوباره پرونده
 «چون اونم گم شده بوده، مگه نه؟

 
ستم حرفهایش را بفهمم. ولی بعد، جوری که نهنم به هم ریخته بود و نمی توان

شیدم:ضربه انگار شد ناگهان فریاد ک شده با سپارکی تو در ام» ای بهم وارد  ان ا
 «نیستی... باید...
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 «منظورت چیه که در امان نیستم؟» ای کرد و گفت:خنده
 

شار از ترس گفتم: سر صدایی  سپارکی؟ اونا دارن هرکیو که از نمی» با  فهمی ا
 «وقتی از رگد کوو برگشتم باهاش در ارتباد بودم رو...

 
چند لحظه صبر کن. یکی » ی دور می آمد گفت:با صدایی که انگار از فاصله

 «پشت دره!
 

 ـ نه اسپارکی!
 

سرجایش باال پرید و خانم پین هم خودش را  شیدم که کایی  انقدر بلند جیغ ک
 عقب کشید.

 
 ـ درو باز نکن!

 
شان می شی تلفنش روی میز ن شتن گو صدای گذا ده ش داد که خیلی دیرولی 

است. تلفن را کنار سرم فشار دادم و گوش دادم ولی خطود خراب بود و انقدر 
سپ  فکری شنیدم چه اتفاقی دارد میآمد که نمیصدای خش خش می افتد. 

 به نهنم خطور کرد. تلفن را روی بلندگو گذاشتم و به سمت کایی گرفتم.
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 «وی؟تونی بشنچی می» لرزید گفتم:ها و صدایی که میبا دست
 

 «چی؟» یکه خورد و گفت:
 

شردهاز بین دندان شنیدی بهم » ام گفتم:های به هم ف فقط گوش کن و هر چی 
 «بگو!

 
هایش را بست و کایی به سمتم آمد و سرش را به سمت گوشی خم کرد. چشم

 صورتش حالتی آرام و آسوده به خودش گرفت.
 

ستت داره درو باز می ـــ دو صدای چرخیدن قفل کلـ ید میاد. بازش کرد. کنه. 
ــتن. هیجان زده ــت در هس ــش آرومه ولی دونفر دیگه هم پش تونم ان. میتنفس

 زنه.صدای قلبشونو بشنوم... تند می
 

 «کایی همین االن ب  کن!» خانم پین به سمتمان آمد و فریاد کشید:
 

 «حتی فکرشم نکن خانم!» به او نگاه کردم و گفتم:
 

 تم را که دید به آرامی عقب کشید.خدمتکار حالت خشن و وحشی صور
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ه پرسگه "سیم." یکی از اونا میکنه و میدوستت درو باز می» کایی ادامه داد:
 «" شما جان مایلز هستین؟" اون میگه "بله."

 
هایش را باز کرد و به من خیره شــده. نیازی نبود بعد کایی مکث کرد. چشــم

خودم صــدایش را شــنیدم. و بعد کایی بگوید که اســپارکی فریاد کشــید چون 
 ارتباد قطع شد.

 
 فصل هفدهم

 
بایل کایی را پ  دادم و خودم را روی پله ولو کردم. باید چکار می ا کردم؟ تمو

یاد می به  که  جایی  ـــهآن که نقش باری بود  نداشــتم... آوردم این اولین  ای 
ستم اتفاقات پیش رو را ببینم. نمینمی ستم ببینم بایدتوان کار کنم. کایی چ توان

ــانه ــتش را دور ش ــت و دس ــس ــت و کنارم نش ام موبایل را داخل جیبش گذاش
 انداخت.

 
 «متاسفم کیرا.» زمزمه کرد:

 
 ـ چیزی نیست که بابتش متاسم باشی.

 
 ـ به خاطر دوستت متاسفم.
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 ـ منم.

 
 «نظرتون درمورد یه فنجان چای چیه؟» خانم پین مداخله کرد:

 
ی ما شــوکه شــده توانســتم ببینم که او هم به اندازه، مینگاهی به او انداختم

کردم هیچ کداممان بعد از شنیدن صدای فریاد اسپارکی بدانیم است. فکر نمی
 کردیم.باید چه کار کنیم یا چه حرفی بزنیم. هر سه احساس درماندگی می

 
 «یه فنجان چای، خیلی هم عالیه.» لبخند ضعیفی به او زدم و گفتم:

 
گذاشــت ها با هم تنها میشـــد و من و کایی را روی پلهی که دور میدر حال
 «کنی.ای منو توی آشپزخونه پیدا میهر وقت احساس کردی آماده» گفت:

 
دانستم واقعا منظورم از پرسیدن نمی« شه؟حاال چی می» با صدای بلند گفتم:

 خواستم؟این سوال چه بود. واقعا جواب سوال را از کایی می
 
 منظورت چیه؟ـ 
 

ــته او را با آن مرد به کایی نگاه کردم. می ــب گذش ــتم به او بگویم که ش خواس
یدهام. میدیده ند شــن بدا چه چیزی حرف میخواســتم  ما ام درمورد  ند. ا زد
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ستم، چون ممکن بود به من بی شته مرموز رفتار نتوان شود و بیش از گذ اعتماد 
داد و ز آن، شــاید به دوســتش خبر میکند و رازهایش را نگه دارد. ولی بدتر ا

قت هویتش را می ید و در آن صــورت من هم هیچو یا جا ن فت دیگر این گ
یدم. ولی چیزهای دیگری هم بود. مینمی به فهم کایی هم  بدانم  خواســتم 

ستش اندازه شته به دو شب گذ ست یا نه.  شکوک ا شال و جیمز م ی من به مار
شش نمی شال خو سئله با او ن نمیآید و مگفته بود از مار ستم بابت این م توان

ــکی دید  ــاید کایی را هم یواش مخالفت کنم! مردک خیلی نفرت انگیز بود. ش
 زده بود.

 
لنگید. ولی آیا کایی هم ی اتفاقات عمارت ناجور بود و یی جای کار میهمه

 داند؟ دیگرکرد اطیک داد، میقسـمتی از آن بود؟ آیا بیشـتر از آنجه وانمود می
شتباه کرده مین سی را باور کنم. قبی ا سی اعتماد کنم و چه ک ستم به چه ک دان

بودم و به دوســتم گروهبان فیلیپ  اعتماد کرده بودم و این اعتمادم نزدیی بود 
شتن دهد. ولی االن، باید همه شی و تردیدهایم را پیش خودم نگه مرا به ک ی 

 .افتدتی دارد در عمارت میفهمیدم چه اتفاقاداشتم و خودم به تنهایی میمی
 

 «دونی چیه؟می» به کایی نگاه کردم و گفتم:
 

 ـ چیه؟
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 رم قدم بزنم.ـ به خانم پین بگو واسه چای صبر کنه. من می
 

 ـ منم بیام؟
 

 خوام یه کم تنها باشم.ـ متاسفم کایی. می
 

 این را گفتم و به سمت در رفتم.
 

 «تمساح کوچولو. بینمتباشه بعدا می» به من لبخند زد:
 

 «چی گفتی؟» این حرف را که زد یخ زدم. پرسیدم:
 

 ـ گفتم بعدا می بینمت تمساح کوچولو. مشکلی داره؟
 

نه، نه مشــکلی نیســت. فقط این آخرین » ای زدم و گفتم:لبخند نصــفه نیمه
ردم بعد خانه را ترک ک« حرفی بود که قبل از اینکه مامانم ناپدید بشه بهش زدم.

 پشت سرم بستم. و در را
 

ها رفتم. هایم را داخل جیب کتم چپاندم و به سمت درختهوا سرد بود، دست
کردم از فرصت استفاده کنم و بروم خانه تابستانی را در داشتم با خودم فکر می
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صتی دهد تا نهنم را آزاد کنم و بفهمم  شنایی روز ببینم. ممکن بود به من فر رو
 .توانم ببینمچه چیزی آنجا می

 
ــایه ــب پیش از آن رفته بود را دنبال کردم. باز هم زیر س ــیری که کایی ش ی مس

شاخ  ساکت بود، حتی  سرد و نمناک بود. همه جا خیلی  درختان هوا تاریی و 
خوردند. درمورد اســپارکی باید چکار های باالی ســرم هم تکان نمیو برگ

اده ا در ارتباد بودم افتهی کســانی که با آنکردم؟ چه اتفاقی برای او و بقیهمی
ــده بودند یا...؟ حتی نمی ــتم به احتماالت دیگر فکر کنم بود؟ ناپدید ش خواس

اش ولی فریادی که اســپارکی کشــید جوری بود که انگار آخرین فریاد زندگی
تم و گرفاســـت. از این فکر لرزیدم و پوســتم یخ زد. باید با پلی  تماس می

گذاشتم؟ ولی چه اطیعاتی آن ها درمیان میاطیعات ناچیزی که داشتم را با 
 داشتم؟

 
شند. ولی این  ضایا با شت تمام این ق شتم که فیلیپ  و تیلور پ شی دا به این 

یه پا هایی که فکر ی یی ســری کاب*و*س بود. کاب*و*سشــکم فقط بر 
گاهی بودند ولی اسپارکی گفت هیچ کدام از آن اتفاقمی ها کردم یکجور پیش آ

ــاماندرخ نداده ــده بودند و خون . خون آش ها در متروی لندن از خود بیخود نش
شان قرار می سر راه سی که  شده بود و هر ک گرفت را ننوشیده بودند. آخر دنیا ن

هزاران ومپایرس در آسمان لندن اوج نگرفته و راه نفون خورشید را نبسته بودند. 
 هایم اتفاق نیفتاده بودند.هیچ کدام از کاب*و*س
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ام زیر و رو شده بود. خوابش را دیده بودم و در خوابم فیلیپ  مسئول نهولی خا

هایم همین توانســـت این را یابت کند؟ مافوقاین کار بود. ولی چه چیزی می
نه می ییحاال هم مرا دیوا به نزد ند. اگر   رفتم وی پلی  میترین ادارهدانســت

کاب*و*س به آندرمورد  ما ها میهایم  تان گفتم مرا مســتقی مارســ به تی
ن در کنند مفرســتادند. بعیوه، اســپارکی گفته بود که همکارهایم فکر میمی

دادم ها دســـت دارم. اگر خودم را نشـــان میمفقود شـــدن و احتماال مرگ آن
شدنم حتمی بود. پ  این کار چه فایده شت  شت؟ نه... در عمارت بازدا ای دا

 نه در زندان! بیشتر شان  این را داشتم که حقیقت را بفهمم،
 

ــتند. کایی گفته می ــتم که لوک، پاتر و مورفی ارتباطی با این عمارت داش دانس
بود که وقتی گم شــده بود پدرش آنها را برای پیدا کردنش فرســتاده بود. پدرش 

 خواســت انجام دهد... پیداشــناخت. شــاید کاری که بانو هانت میآنها را می
کردن آن ســه بود! گذشــته از آن، بانو هانت گفته بود که دنبال کمکی برای پیدا 

سرش می سانی بودند که میکردن هم سه نفر ک شاید آن  ستند به او رود.  توان
 کمی کنند و شاید او رفته بود که آنها را بازگرداند؟

 
قت لوک را می مه و عد از این ه که ب عث میفکر این با ـــد شــکمم از بینم  ش

ض ساس ا شت؟ اح ساس را به من دا طراب به هم بپیچد. آیا هنوز هم همان اح
باد واقعی  یا این ح  و ارت ما بود... ولی آ باطی بین  نا ارت من چطور؟ مطمئ
شرایطی بود که هر دو در آن قرار  شات گرفته از  سات ن سا بود؟ یا اینکه این اح
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ساتیگرفته بودیم؟ از اعماق وجودم ح  می سا سبت به او کردم که هنوز اح  ن
زدم وقتی دارم... ولی اینکه این احساسات چه بودند، مطمئن نبودم. حدس می

 جواب سوالم را می گیرم که دوباره او را ببینم و جادو و طلسمش را ح  کنم.
 

تانی ی تابسها بیرون آمدم و به سمت خانهی باز رسیدم، از بین سبزهبه محوطه
نگ خورفتم. در زیر نور نقره به نظر ای ر جادویی  نه  خا ید، هنوز هم  رشــ

سفید بود و مثل خانهمی ساختمان کوچکش  سید.  های هایی بود که در فیلمر
 کرد.دیزنی وجود داشت و یی پرنس  در آنها زندگی می

 
ــتگیرهاز پله ــفید در را در ها باال رفتم و ایوان کوچی خانه را رد کردم. دس ی س

ست گرفتم و چرخاندم. از اینکه قف ستد شدم. د ل هایم را مدل بود غافلگیر ن
شب قبل اتاق  ست مثل  فنجانی روی پنجره قرار دادم و داخل را نگاه کردم. در
تاریی بود. میز کوچکی وســط اتاق بود و دوصــندلی دو طرفش بود. فانوســی 
شب قبل ندیده بودم. ندیده  شدم که  شت. ولی متوجه چیزی  روی میز قرار دا

م. کردای بود که داشتم از آن داخل را نگاه میپنجرهبودمش چون درست باالی 
ــلیب که قبی  ــت باالی پنجره ایر محوی از طرح کلی یی ص روی دیوار، درس

ای که روی دیوار به جای گذاشــته بود شــبیه شــد. لکهروی دیوار بود، دیده می
شده  شته و اطرافش رنگ  سال روی دیوار قرار دا صلیب چند  این بود که انگار 

. اطراف آن صــلیب تمیزتر از جای آن بود. ولی چرا صــلیب را برداشــته باشــد
 بودند و چرا؟
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یب را از روی دیوار  تازگی صــل به  که  به رنگ دیوار مشــخگ بود  با توجه 

ها پایین رفتم و خانه تابستانی را دور زدم. اند. از پنجره دور شدم، از پلهبرداشته
قوطی روی زمین افتاده بودند، خم در کنار دیوار جایی که یی نردبان و ســـه 

شتانم درش را شدم. یکی از قوطی شتم و با نوک انگ ها را از روی علم ها بردا
ــت قوطی  ــفید دیدم. پش باز کردم. داخلش را نگاه کردم و ته قوطی ایر رنگ س

ــفت خالی، فرچه ــده، س ــی ش ی بزرگی دیدم که موهایش به خاطر رنگ خش
 شده بود.

 
 مارشــال این اواخر خانه را رنگ زده اســت، به ســمت در با فکر اینکه احتماال

ــپ  به  ــتم را به خانه کردم و به چو و س ــتم. پش ــتانی برگش ورودی خانه تابس
راست نگاه کردم. سمت راست را انتخاب کردم و از خانه تابستانی دور شدم و 
سمت رفته بود، به راه  ست کایی از آن  شته دو شب گذ سیری که  سمت م به 

 افتادم.
 

سم بود بین درخت شتم. حوا سر گذا شت  ستانی را پ شتم و خانه تاب ها قدم بردا
شته رفته بود. روی  شب گذ شوم که آن مرد  سمتی وارد جنگل  دقیقا از همان ق
زمین چمپاتمه زدم و زمین را به دنبال هر ردی که آن مرد ممکن بود از خود به 

م که ند رد پا پیدا کردجای گذاشته باشد، بررسی کردم. در نهایت غافلگیری چ
هر کدام با دیگری متفاوت بود. فورا رد پای دوســـت کایی را پیدا کردم. پیدا 

سایه سان بود چون فقط او بود که از زیر  ی درختان بیرون آمده و قدم کردنش آ
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به محوطهبه محوطه بل از اینکه  ته بود. بقیه ی ردپاها ق گذاشــ باز  بازی   ی 
شده بودند. سند، متوقم  سی که بودند، به دالیلی پاورچین پاورچین و  بر هرک

روی نوک پا از محوطه ی باز دور شــده و برگشــته بودند. بعد از اینکه دوباره 
ام کوبیدم. با خودم زمزمه ردپاها را چی کردم، با دســت محکم روی پیشــانی

 «تونی انقدر احمق باشی کیرا؟چطور می» کردم:
 

یده بودند ن ه اینکه روی نوک پا راه رفته باشــند. چون هر کســی که بودند، دو
توانســت ایر پاورچین ی بین هر دو قدم به قدری از هم دور بود که نمیفاصــله

شان را به جای  سریع دویده بودند و فقط رد نوک پاهای شد. نه، آنها  راه رفتن با
 کردند؟گذاشته بودند، ولی چرا؟ از چه کسی فرار می

 
ــتادم و رد پاها را بین  ــتم تودرختان تودرتو دنبال کردم. کمی جلوتر میایس انس

شدم به دیوارهایی که عمارت را احاطه  شنوم و متوجه  صدای امواج خندق را ب
ام. به دنبال کردن رد پاهایی که از دوست کایی و بقیه باقی اند نزدیی شدهکرده

 ار زدم و وقتیمانده بود تا بوته زاری نزدیی به دیوارها ادامه دادم. شاخه ها را کن
یاه آهنی که همچین در ســ باری  که خوردم. آخرین  یدم ی ای را روی زمین د

 ای بود که در اداره پلی  رگد کوو وجود داشت.چیزی دیده بودم دریچه
 

یه دریچه که به هالوز راه » اش کنم و زیرلب زمزمه کردم:خم شــدم تا بررســی
 «داره.
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بیشـترین توانم حلقه را کشـیدم ولی ی فلزی سـیاهی روی دریچه بود. با حلقه

مثل در خانه تابســتانی این هم محکم قفل شــده بود. زیر حلقه یی قفل قرار 
 داشت. ایستادم و خاک را از روی زانوی شلوارم تکاندم.

 
بار از هالوز ولی کلیدش کجاســـت؟ چرا ومپایرس» با خودم گفتم: ها چند 

ــتونیهایی که دور تا دبیرون اومدن، فقط تا درخت بعد  ان رفتن وور خونه تابس
 «دویدن و برگشتن؟

 
دریچه را با خار و شاخه پوشاندم و به این فکر کردم که کجا ممکن است بتوانم 

 کلید خانه تابستانی و این دریچه را پیدا کنم.
 

علومه م» ام کوباندم و با صــدای بلند گفتم:دوباره دســتم را محکم به پیشــانی
 «دیگه! اتاقی نگهبانی!

 
ــد. می ــال ممکن بود آنجا باش ــتم از او ولی آن مردک نفرت انگیز مارش توانس

ــته در بالکن اتاقم چه کار می ــب گذش ــم ش کرده. در حالی که به ســمت بپرس
ست» رفتم با خودم فکر کردم:اتاقی نگهبانی می  با پرسـیدنش که چیزیو از د

 «دم.نمی
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ت ای مدور و پوشیده از درخبه محوطه حدود ده دقیقه یا بیشتر راه رفتم تا اینکه
شاخه سیدم.   ای از جن های درختان به قدری پایین بود که پردهبید مجنون ر

ست کرده بودند. برگ شتم. با برگ در ها را کنار زدم و قدم به داخل محوطه گذا
 ها قبرستان کوچیهای بید مجنونچیزی که دیدم نفسم بند آمد. پشت شاخه

. حدود شــصــت یا بیشــتر ســنگ قبر آنجا وجود داشــت. مدوری قرار داشــت
ی برگی پشــت ســرم را بســتم و به آرامی بین قبرها قدم ی مابین پردهفاصــله

 های رویشان نگاه کردم.برداشتم و به نوشته
 

 ("1716-1704" همراه با خاطراتی دوست داشتنی، جاشوا ادواردز. )
 

 صورت بود: ی رویش به اینسنگ قبر دیگری هم بود و نوشته
 

 ("1848-1833" کارن ترنر، غمگینانه دلتنگتیم. )
 

 و سنگ قبر بعدی:
 

 ("1935-1927" ریچارد بیکر، خیلی زود از میانمان رفتی. )
 

های متفاوتی بودند و جدیدترین سنگ قبری تاریخ روی سنگ قبرها مابین قرن
 بود. روی این یکی نوشته بود: 2009که پیدا کردم متعلق به سال 
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-1996های پروازت را بگشــایی. )" لوســی ارزشــمند ما، به امید اینکه بال

2009") 
 

وسط قبرستان کوچی ایستادم، پوستم از ترس دون دون شده، و موهای پشت 
ی قبرها و سنگ قبرها سالم و دست نخورده گردنم سیخ شده بود. با اینکه همه

د واقعا آرام و باصفا بو ی پشت درختان بید مجنونی مخفی شدهبودند و منظره
شت کرده بودم. تاریخ ست خودم نبود، وح سنگ ولی د شده روی  های حی 

ی کســانی که آنجا دفن قبرهای خاکســتری مرا خیلی ناراحت کرده بودند. همه
ــال عمر نکرده بودند... همگی در بچگی مرده  ــانزده س ــده بودند بیش از ش ش

 بودند.
 

سم را جمع کردم که روی قبرهایی صله حوا ی نزدیی کنار یکدیگر قرار که با فا
دارند قدم نگذرام و از قبرستان عجیب و ترسناک بیرون آمدم و به داخل جنگل 

های درخت بید مجنون را به همان شکل قبل مرتب کردم. قلبم برگشتم. شاخه
ه کردم کبه خاطر آن بچه های بیچاره به درد آمده بود و داشــتم به این فکر می

سن شان چه بود؟ چرا اینجا، دور  چرا در  به این کمی مرده بودند؟ و علت مرگ
 های عمارت هالووید دفن شده بودند؟از زمین

 
 با قلبی سنگین و غمگین برگشتم و به سمت اتاقی نگهبانی حرکت کردم.
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 فصل هجدهم
 

ست. از کنار دروازه شدم پل متحرک باال ا شدم و متوجه  ی ورودی عمارت رد 
له یان می ندق را ببینم. آب از م گاه کردم و توانســتم خ به بیرون ن های دروازه 

به این فکر می ندق تیره و متیطم بود.  قدر میخ چه  که عمقش  ند کردم  توا
ــد و آیا موبایلم جایی زیر آن آب ــلهباش ــت؟ در فاص ــتم ی دور میهاس توانس

باریی  رخورشید را ببینم که در پایین آسماِن باالی دشت قرار داشت و مثل نوا
 درخشید.ای رنگی در افق مینقره

 
ای رد شــدم و به در اتاقی چرخیدم، از عرض راه ورودی عریض و ســنگریزه

نگهبانی نزدیی شــدم. اتاقی نگهبانی ســاختمانی یی طبقه بود که از تخته 
ای داشت که به نظر های سیاه ساخته شده بود و سقم کاهی و حصیریسنگ

سید قبل از اینکهمی سد به طور عجله ر سر بر ستان  ست. زم شده ا ای تعمیر 
ــیاه رنگی از آن خارج می ــت که دود س ــنگی داش ــی س ــد و به هوا دودکش ش

تاقی چوبی بود که البته تقریبا رنگش پریده بود و خاکســتری می رفت. دِر ا
شت کردم و با پنجه به  ستم را م شده بود و پایینش هم کج و معوج بود. د رنگ 

 در کوبیدم.
 
 ه جوابی و نه صدایی از داخل نیامد.ن
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 «مارشال؟» دوباره در زدم و گفتم:
 

 هیچی.
 

ــانه ــلهاز ش ــت نگاه کردم، به ام به عمارت که در فاص ی دوری از من قرار داش
ام در باز شــد. حواســم را به اطراف آرامی در را هل دادم و در نهایت غافلگیری

 در را پشت سرم بستم. یی اتاق دادم که کسی مرا نبیند، یواشکی داخل شدم و
اصلی و دو اتاق کوچکتر داشت. یکی از آنها آشپزخانه و دیگری حمام کوچی 

، مارشــال» و دلگیری بود. برای اینکه مطمئن شــوم اتاقی خالیســت گفتم:
 «اینجایی؟

 
ی روی دیوار بود. عرض آمد صدای ترق تروق آتش شومینهتنها صدایی که می

ــوند. به اتاق نگاه اتاق را طی کردم و د ــتم تا گرم ش ــتم را روی آتش نگه داش س
شت. کاناپه مندرس و کهنه سباب و ایاییه کمی دا شهکردم، ا ود ی اتاق بای گو

که پاره شـــده و پنبه و ابرهای داخلش مثل دل و روده بیرون ریخته بود. کمد 
شخگ بود حتی در  شت و م کوچکی در اتاق بود که رویش یی فانوس قرار دا

شت که روز ست. میزی در اتاق قرار دا شده ا شن ن های تاریی و گرفته هم رو
سایلی که روی میز  شومینه کردم و و شتم را به  شغال بود. پ رویش پر از آت و آ

 پخش و پی بودند را زیر و رو کردم.
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وقتی چشمم به بانداز کثیفی که روی میز بود افتاد دستم را سریع پ  کشیدم و 
ی خرت و زجار در هم کشــیدم. یی قیچی که بین بقیهصــورتم را از شــدت ان

ی آن بانداز را برگرداندم. به جز ظاهر کثیم و ها بود را برداشتم و به وسیلهپرت
ــتری رنگش هیچ لکه ــتم رویش ببینم. ولی چیزی روی خاکس ی خونی نتوانس

ــتفا ه دبانداژ بود. بانداژ را جلوی نور آتش گرفتم و از قیچی به عنوان موچین اس
شد کردم و موهایی که به بانداژ چسبیده بودند را جدا کردم. موها، البته اگر می

ساز بودند، یی چیزی مثل  ست  شبیه الیاف د شتر  شت، بی شان را مو گذا سم ا
کریلیی.  آ

 
الیاف را روی میز گذاشتم و دوباره بانداژ را بررسی کردم و متوجه شدم قسمتی 

ست شیده از چیز زرد رنگی ا شد. بینیکه می از آن پو ام را نزدیی بردم و درخ
بانداژ کثیم را بو کردم. متوجه شدم آن چیز براق زرد رنگ چیست... یی جور 
سفید  شتم و دوباره میز را گشتم و بطری کوچی  سب بود. بانداژ را کنار گذا چ

 شیره مانندی را پیدا کردم. بطری را چرخاندم و برچسب رویش را خواندم:
 

 برای گریم های هالووین. همه ی دوستانتان را بترسانید!"" فوق العاده 
 

ــیده از زخم ــان پوش ــورتش ــت که ص ــته عک  چند بچه قرار داش ها و زیر نوش
 های ساختگی بود.بریدگی
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 «چه اتفاقی داره تو این خراب شده میوفته؟» زیر لب با خودم زمزمه کردم:
 

ــنوعی و یی بطری ــتم. یی ریش مص ــمغ  قوطی را روی میز گذاش کوچی ص
 برای چسباندنش و یی جعبه حاوی لنز آبی رنگ پیدا کردم. 31عربی و اتر

 
با ناباوری به اطراف اتاق نگاه کردم، چیزی شــبیه به یی ماِر مرده را آویزان به 
به آن آویزان بود برش داشــتم و  که  نگ زدم و از قیبی  یدم. چ در ورودی د

ی جوراب ســـاق بلند زنانه که اش کردم. آن مار چیزی نبود به جز یبررســی
ــرش را گره زده بودند. متوجه داخلش را با تکه های لباس پر کرده بودند و دو س
ام انداختم و دو طرفش شد، جوراب را روی شانهای ازش میشدم چه استفاده

ید رسام به کمرم نگاه کردم، به نظر میهایم بهم گره زدم. از سرشانهرا زیر شانه
ــی مرا با کتم می قوز دارم. اگر ــدم، هرکس ــاندمش و رو به جلو خم می ش پوش

شد که گوژپشت هستم... درست همانطور که همه درمورد دید باورش میمی
 کردند.مارشال فکر می

 
قوز قیبی را از روی کمرم برداشتم. به لوازم گریم، ریش مصنوعی و لنزها نگاه 

شال ــــ اگر می ستم واقکردم و فهمیدم که مار عا به این نام خطابش کنم ـ توان
سی زیر این قیافهسعی می دل ی مبکرد هویتش را مخفی کند. ولی چرا؟ چه ک

 مخفی شده بود؟ و چرا مخفش شده بود؟
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ــته بودیم به من زد  ــس ــپ ، یاد حرفی که کایی وقتی روی دیوار کنار هم نش س
صورتش بدترکیب ست. ب افتادم. کایی گفت یکبار با لوک میقات کرده و  وده ا

 جوری تمام صورتش زخمی بوده که انگار تصادف کرده است.
 

که انگار طی « مارشـــال همون لوکه!!» به قدری بلند فریاد کشــیدم و گفتم:
 ام.کشم کرده

 
دانستم عصبانی باشم حاال که فهمیده بودم مارشال واقعا چه کسی است، نمی

رجای خودش قرار گرفته رســید ســیا خیالم راحت باشــد. همه چیز به نظر می
شود تا بتواند از من محافظت  ست. او مرا فریب داد تا پایم به این عمارت باز  ا
ـ آمده بود تا مطمئن شود که من  ـ برای همین بود که آمده بود بالکن اتاقم  کند 
در امانم. بعد یاد چیزی افتادم و به خاطر اینکه قبی متوجهش نشــده بودم دلم 

پ  اینجوری از توی بالکنم غیبش زد... پرواز :» بزنم  خواســـت خودم رامی
 «کرده بوده!

 
 کردم.ولی چرا هویتش رو مخفی کرد؟ این چیزی بود که بهش فکر می

 
شکل  شاید هنوز آماده نبود که به آن  صورتش افتادم.  بعد دوباره به یاد ظاهر و 

؟ فکر فرار کنمکرد من انقدر ضــعیفم که با دیدنش از او ببینمش. واقعا فکر می
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ترسم؟ فقط یی راه برای فهمیدن دلیل واقعی این کارش وجود کرد از او میمی
 داشت و آن هم این بود که از خودش بپرسم.

 
 «کنی؟تو اینجا چکار می» صدای خشنی از پشت سرم گفت:

 
سم بند  ست نف ستاده ا شال را دیدم که در چارچوب در ای چرخیدم و وقتی مار

های کمی به ســمت جلو خم شــده بود، با یکی از چشــم آمد. در حالی که
 کرد.اش از پشت بانداژ کثیم به من نگاه میآبی

 
به شـــدت می دیگه نیازی نیســـت خودتو ازم مخفی » تپید گفتم:با قلبی که 

 «کنی.
 

زنی دونم درمورد چی داری حرف مینمی» با همان صــدای خشــنش گفت:
 «پاسبان.

 
به ســمتش حرکت کر که میبه آرامی  حالی  یدم گفتم:دم و در  اهمیتی » لرز

ــتی که دم زیر اون بانداژها قیافهنمی ــکلیه. تو هنوزم همون آدمی هس ات چه ش
 «توی رگدکوو دیدم.

 
ــمت  ــرش را به س ــدنم را بگیرد، س ــتش را جلو گرفت تا جلوی نزدیی ش دس

 «نزدیکم نیا.» دیگری چرخاند و گفت:
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ستم گرفتم، می ستش را در د ستد ستتوان ست ییم ح  کنم که این د  ها د

شدم  سش کردم متوجه  ستند، قوی و در عین حال نرم بودند. وقتی لم کارگر نی
شانه ستم را دور  شید. د  اش حلقه کردم و اوکه تقریبا لرزید و خودش را پ  ک

ــیدم و گفتم: ــمت خودم کش ــده بود.» را به س  بعد به آرامی« دلم برات تنگ ش
ا هایش رداندم، به سمتش خم شدم و به آرامی لبسرش را به سمت خودم برگر

به این فکر میب*و*ســیدم. قلبم تند و محکم می دم کرکوبید، به حدی که 
 شاید کایی صدایش را از اتاقش در عمارت بشنود.

 
سه سیدم. این بار به اولین ب*و* ام جواب نداد، برای همین دوباره او را ب*و*

باقی بماند. ســپ ، بدون اطیک قبلی و  هایشهایم روی لباجازه دادم لب
سیدنم کرد. بازوان قوی شروک به ب*و* اش را دورم حلقه بطور ناگهانی او هم 

لب با  یی کرد.  به خودش نزد لبکرد و مرا  کامی  ند و هایش  هایم را پوشـــا
ای که چند ماه پیش خارج از مهمانخانه هیل ماه درست مثل همان ب*و*سه

وار و همراه با ولع بود. من هم به اشتیاقش اش هم دیوانهداشتیم، این ب*و*سه
داد، انگشــتانم را پاســخ دادم و درحالی که دســتش را روی کمرم حرکت می

هایمان از هم جدا شــوند مرا روی داخل موهایش فرو کردم. بدون اینکه لب
 هایم رسید.کاناپه نشاند و دستش را روی پایم حرکت داد تا به ران
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و به این شکل، باعث شده بود تمام احساساتی که از زمان ترک کردن بودن به ا
شوند. انگار هیچ وقت از هم جدا  شان کرده بودم بیدار و آزاد  سرکوب رگد کوو 
نشــده بودیم. درســت مثل وقتی که در رگد کوو بودیم، احســاســاتم وقتی با او 

م روی لباس شدند. صورتم و گردنم را ب*و*سید، دستش را ازور میبودم شعله
بدنم حرکت می به شــور و حرارتش من هم دلم روی  داد. برای جواب دادن 

سم، میمی صورتش را بب*و* ست  شان دهم هرچقدر که خوا ستم به او ن خوا
ــد من اهمیتی زیر این بانداژها چهره ــته باش ــت وجود داش ــناک و زش ای ترس

 کنند.دهم... احساساتم تغییر نمینمی
 

که  ایانگشتانم را در موهایش حرکت دادم و تا پشت گردنش رساندم. گره پ 
ماســـی را روی صــورتش نگه داشــته بود را پیدا و باز کردم. بانداژ از روی 

 صورتش افتاد و صورتی که زیرش مخفی شده بود را آشکار کرد.
 

خدای من! تو یه خوک » با چشمانی گشاد شده به او نگاه کردم و جیغ کشیدم:
 «کثیفی!

 
 فصل نوزدهم

 
 «آروم باش گربه وحشی.» پاتر لبخند زد:
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ام. هشد چه کسی را ب*و*سیددستم را بلند کردم تا به او سیلی بزنم. باورم نمی
 «انقدر هیجان زده نشو!» تر از من بود و مچ دستم را در هوا قاپید:ولی او سریع

 
من هیجان » هل دادم و گفتم:با زانو او را به عقب « زده؟! هیجان» جیغ کشیدم:

 «زنی!زده نیستم! تو حالمو بهم می
 

منو » اش کند و گفت:های مصــنوعی را از روی گونهکنار میز ایســتاد و ریش
 «تونستی ازم جدا شی!دست ننداز! یه دقیقه پیش که نمی

 
یه نفر دیگهفکر می» موها و لباســم را مرتب کردم و غریدم: به کردم تو  ای. 

 «ن تجاوز باید بازداشتت کنم.خاطر ای
 

تجاوز؟! من؟! تو بودی که بهم » با غافلگیری دروغین و تمســخر آمیزی گفت:
دا تونستی لباتو ازم جتجاوز کردی! تو بودی که خودتو انداختی روم! اصی نمی

 «کنی!
 

ــردهاز میان دندان ــتفاده کردی. » ام گفتم:های بهم فش ــواس توام از موقعیت س
ستی منمی ضی دون شتباه گرفتم. ولی نه... تو یه عو ای... تو رو با یکی دیگه ا

 «فقط نتونستی جلوی...
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 «خودتو لوس نکن تپلی!» ابرو درهم کشید و گفت:
 

 «منو اینجوری صدا نزن! اسم من کیراس!» جیغ کشیدم:
 

 ـ خیلی خب ببخشید کیرا!
 

عی میشه سچرا ه» کردم بر عصبانیتم مسلط شوم گفتم:در حالی که سعی می
 «ی من سخت کنی؟کنی همه چیزو واسهمی

 
ره تونی حتی یه نســخت کنم؟ می» آمد:این بار دیگر واقعا غافلگیر به نظر می

صورتم و یه جوراب  شب و روز با یه بانداژ روی  سخت بود  فرض کنی چقدر 
 «زنونه پر خرت و پرت زیر کتم این طرف و اون طرف پرسه بزنم؟

 
منو بخاطرش مقصــر ندون. بعدشــم، چرا مجبور بودی از اون » زدم: تشــر
ــت نتردام تغییر قیافه بدی؟لحظه ز اینکه قبل ا« ای که اومدم اینجا مثل گوزپش

و یه چیز دیگه... چرا اون شب از پشت » فرصت کند جواب دهد اضافه کردم:
 «زدی؟پنجره اتاقم داشتی منو دید می

 
ــــ می ــم در ـ ــتم مطمئن ش ی این اتفاقات لعنتی به خاطر امانی... همهخواس

 همینه!
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شید و روی میز کنار بقیه سایل پجوراب را از زیر کت بلندش بیرون ک رت ی و
سه » کرد و ادامه داد: سر قدردانی وا شد؟ فکر کردم از  صیبم  در جوابش چی ن

 «اینکه نجاتت دادم منو ب*و*سیدی.
 

 ـ از چی نجاتم دادی؟
 

شمسوالم را نادیده گ این لنزها » هایش بیرون آورد و گفت:رفت و چیزی از چ
کنن. و ســیگار، از وقتی اومدی اینجا نتونســتم مثل خار چشــممو انیت می

 «سیگار بکشم.
 

 ـ مگه من جلوی سیگار کشیدنت رو گرفتـ ...
 

پاکت ســیگاری از جیبش بیرون آورد و یکی از آنها را « واقعا؟» پوزخند زد:
 روشن کرد.

 
ونستم چه جور آدمی هستی. یه ته سیگار کافی بود تا چهار دست و پا دــــ می

این طرف و اون طرف بخزی تا بفهمی اونی که ســیگار کشــیده قدش چنده، 
چند ســالشــه، مال کدوم برج و ماهه، صــبح چه کوفتی خورده و خیلی چیزای 

 دونه!دیگه که فقط خدا می
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 چرا خودتو درگیر کردی؟ـ پ  اگه اینا تا این حد واست کاب*و*س بودن 
 

شاره کرد: سرم ا شت  سیگارش زد و به پ لی؟ پرسی تپچرا از اون نمی» پکی به 
 «اون مغز متفکر پشت این قضایاس.

 
ســرم را چرخاندم و جیمز را در چارچوب در باز اتاقی نگهبانی نشــســته بر 

ــه ــیش ــت ش اش به من و بعد به پاتر نگاه ی عینی رنگیویلچرش دیدم. از پش
 «شه پاتر.باورم نمی» . غرید:کرد

 
 ـ واسه من ناله نکن گروهبان. خودش فهمید.

 
نده نگاه کردم و گفتم: ید خودم می» به ران با ر فهمیدم. فکگروهبان مورفی... 

شــدم، درســته؟ ولی رفتی چون متوجه لنگ زدنت میی این راه نمیکنم واســه
 «تونه راه بره.من از قبل فهمیده بودم راننده می

 
صنوعی شمالوی م شت، خط ریش پ صورتش کیه و عینکش را بردا اش را از 

 اسمنظورت اینه من چند هفته» جدا کرد و از روی ویلچرش بلند شد و گفت:
ثل ایک  من روی این ویلچر این طرف و اون طرف می غلتم، ولی تو دارم م

 «تونم راه برم؟!دونستی من میتموم این مدت می
 

 تونی راه بری.گروهبان. ولی دیشب فهمیدم می دونستم توییـ نمی
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 «چطوری؟» به من خیره شد و گفت:

 
ده باشه اش ساییده شاز این به بعد کفشی نپوش که کفه» لبخندی زدم و گفتم:

 «و پوشیده از خاک و گل باشه.
 

سر ناباوری نالید: شکی کار کردیم ولی تو خرابش » پاتر از  عالیه! این همه یوا
 «به خاطر... کردی، اونم

 
رفتم دستشویی! سعی کن خودت روی ویلچر بشینی... اصی آسون ـــ باید می

نیست! فقط چند دقیقه از روی این صندلی بلند شدم... فقط به حدی که بتونم 
زنی. تونی حرفی بها و خودمو خالی کنم! بهرحال، تو نمییواشکی برم بین بوته

و یه کم زخم و خراش" ولی تو خودتو  این بانداژها دیگه چَین؟ من گفتم "ریش
 !32کردی شبیه مرد نامرئی

 
سب را زیر بینی مورفی تکان داد و گفت: نو سعی کن هر روز ای» پاتر بطری چ

در کردم اون شب انقبمالی به صورتت... اینم اصی آسون نیست! فکرشو نمی
 یچســبوندم که تو با این تپلها رو میزود برگردی. داشــتم ریش مصــنوعی

ــت دروازه ورودی. چیکار می ــهاومدین پش ــتم واس ی همین کردم؟ وقت نداش
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شوندم. نزدیی صورتمو پو شتم و باهاش  ستم بود رو بردا ترین چیزی که دم د
 «مشکلی داری؟

 
اش جدا کرد و داد ی ته ریش ســفید مصــنوعی را از چانهمورفی آخرین تکه

 «آره مشکل دارم.» کشید:
 

من حداقل یه اسم جعلی واسه خودم دست و » کشید:پاتر هم در جواب فریاد 
پا کردم. مارشال اسم باحالیه. ولی تو اسمتو چی گذاشتی؟ جیمز! این که اسم 

 «واقعی خودته!
 

 ـ اسم من جیمه!
 

شکی این  شدم از ب  یوا سته  شحالم که فهمیده. خ ـــ حاال هرچی. من خو ـ
 طرف و اون طرف رفتم.

 
شما دو تا خیلی ناشی هستین. اسم خودتونم » به هردویشان نگاه کردم و گفتم:

 «گذاشتین پلی ؟
 

شردهپاتر از میان دندان شی. » اش غرید:های به هم ف خوب گوش کن گربه وح
 «همه چیز قبل اینکه بیای اینجا و خودتو بندازی روی من تحت کنترل ما بود.
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 «خودشو انداخت روی تو؟» مورفی با گیجی گفت:
 

ـــ فکر می سه یه لحظه هم فکر نمی کردمـ ساده لوکه. وا کردم اینی که جلوم وای
 .33لون چنیه

 
 «لون چنی؟ لون چنی دیگه کدوم خریه؟!» پاتر با گیجی گفت:

 
 «لوک کجاست؟» او را نادیده گرفتم، به سمت مورفی چرخیدم و گفتم:

 
 «حال و روز خوبی نداره.» مورفی در چشمانم نگاه کرد و گفت:

 
 ـ کجاست؟

 
رفت بهبود پیدا هاش اونجوری که انتظار میســوختگی» کشــید و گفت: آه

 «نکردن.
 

 خوام ببینمش.ـ لوک کجاست؟ می
 

ناجورش بهم نزدیی شـــد و گفت: خواد تو رو اون نمی» با همان لنگ زدن 
 «ببینه.
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 ـ چرا؟

 
 خواد اونجوری ببینیش.ـ آسیبش خیلی جدیه. نمی

 
 «ان که زخم دارن.ا عاشق مرداییفکر کنم دختر» پاتر زیر خنده زد:

 
 «دهنتو ببند پاتر.» مورفی بدون اینکه نگاهش کند غرید:

 
نمش. خوام ببیکنم بگو کجاس. فقط میخواهش می» با صدایی ضعیم گفتم:

 «برام مهم نیست چه شکلی شده. اصی برام مهم نیست.
 

 «چه رمانتیی.» پاتر لبخند زد:
 

شانه مورفی سر  شت، به او نگاه کرد و گفت:از  کنم دیگه تکرار نمی» اش برگ
 «من بهش قول دادم که نگم...» بعد رو به من گفت:« پاتر.

 
 اس، درسته؟ـ توی بخش ممنوعه

 
 «کجا؟» پاتر با ریشخند و تمسخر گفت:
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 ـ همون قسمت خونه که خانم پین وارد شدنم بهش رو ممنوک کرده.
 

شدم:این را گفتم و  سپ  پاتر خیره  سی بود که براش غ» به مورفی و  ذا لوک ک
 «بردین، درسته؟می

 
سمتش چرخید و  قبل از اینکه پاتر بتواند ادعایم را تایید و یا رد کند، مورفی به 

شه بهت اعتماد کرد کاری نمی» ی اتاق پرت کرد و داد کشید:عینکش را گوشه
 «رو بدون گند زدن انجام بدی؟!

 
ستم این دختره بیاد اینجا. » لید:پاتر نا صر ندون! من که نخوا منو بخاطرش مق

 «بهت که گفتم فقط بلده تو کار دیگران فضولی کنه و...
 

ــر بودین. من هیچ عیقه» حرفش را قطع کردم: ای ندارم بدونم کدومتون مقص
 «خوام لوک رو ببینم.فقط می

 
 «بینم!ارم چی میشه دباورم نمی» ناگهان کسی از چهارچوب در گفت:

 
 سه نفری به سمت در چرخیدیم و کایی را آنجا دیدیم.

 



 257 خون آشام یداریب

ستم چقدر از حرفنمی« کنی؟تو اینجا چکار می» گفتم: شنیده دان هایمان را 
 «کردم تو دوستمی کیرا.فکر می» است. با عصبانیت گفت:

 
 «هستم!» با گیجی گفتم:

 
ــــ پ  چرا این چیزا رو ازم مخفی کردی؟ چرا با ا ین دو تا جاســوســی منو ـ

 کردین؟می
 

 «شم؟متوجه نمی» به سمتش رفتم و گفتم:
 

ـ اینا همون دو مردی هستن که وقتی فرار کرده بودم اومدن دنبالم. همونایی که 
ی این مدت خودشــونو به عنوان راننده و درموردشــون بهت گفته بودم. همه

که در واقع مامانم اونا رو  ی مامانم جا زده بودن، درحالیمســتخدم همه کاره
استخدام کرده بوده تا حواسشون به من باشه! تا جاسوسیمو بکنن! و توام تموم 

 دونستی!این مدت اینا رو می
 

 «نه کایی، تو متوجه نیستی...» دستم را به سمتش دراز کردم و گفتم:
 

ستم را به کناری هل داد، درد را می شمانش ببینم. می تود ستم در چ ستم اتوان ن
که فکر می نت کردهببینم  یا به او خ ند  فت:ک خیلی هم خوب متوجهم » ام. گ
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ی چیزایی که بهت نشــون دادم... ی چیزایی که بهت گفتم... همهکیرا، همه
 «کردی.اومدی برای اینا تعریم میهمشونو مخفیانه می

 
ظر نخورم کایی، اینجوری که به نه این کارو نکردم. قســم می» مصــرانه گفتم:

 «رسه نیست.می
 

شد با صدایی مییم که کم کم داشت به صدایی عصبی و درد کشیده تبدیل می
کنن. توام همینطور. اگه نیومدن جاسوسیمو ی مامانم کار میاینا واسه» گفت:

هت  عا ب ماد کرده بودم کیرا، واق هت اعت فه دادن؟ من ب یا بکنن پ  چرا تغییر ق
 «اعتماد کرده بودم.

 
 نکه فرصت پاسخ دادن داشته باشم دوید و به سمت عمارت رفت.قبل از ای

 
عی ف» خواســتم دنبالش بروم ولی مورفی بازویم را گرفت و مرا عقب کشــید:

کنه که به تنهاش بذار. االن گیج و عصــبانیه و نهنش اونقدر خوب کار نمی
 «زنی گوش بده و درکشون کنه.حرفایی که می

 
 «ی باید بهش بگم؟چ» به او نگاه کردم و گفتم:

 
 ـ بذار لوک برات توضیح بده. اگه اون بگه بهتره.
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 ـ چیو بگه؟

 
 گی "ممنوعه". اولین اتاق سمت راست.ـ همون جاییه که بهش می

 
ــدایی کمی بلندتر از زمزمه  ــید و با ص چرخیدم تا بروم که دوباره مرا عقب کش

ثل یچی برات ماس دیگه هبعد از اینکه ببینی چی توی بخش ممنوعه» گفت:
 «شه کیرا.قبل نمی

 
شید: سرم فریاد ک شت  سمت عمارت حرکت کردم. پاتر از پ  »چرخیدم و به 

باره دیدی چقدر خوشــحال نگران نباش تپلی. به لوک نمی گم از اینکه منو دو
 «مونه.شدی. این راز ما باقی می

 
 «عوضی.» گذاشتم با خودم گفتم:درحالی که قدم به میان تاریکی می

 
 فصل بیستم

 
سمت پله شتم و به   ها رفتم وشمعی از روی میز داخل تاالر بزرگ عمارت بردا

ستم لوک جایی در تاریکی آن باال شروک به باال رفتن از آنها کردم. اینکه می دان
ها باال بروم، ولی شـــد بخواهم بدوم و از پلهخودش را مخفی کرده باعث می

سمت دیگری از وجودم می ست که دق شداری که مورفی خوا ست نگه دارم. ه
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کرد. ماند مرا عصــبی میبهم داده بود و گفته بود هیچ چیز مثل قبل باقی نمی
عه را می مه چیز برایم تغییر میچرا وقتی بخش ممنو یدم ه چه رازی د کرد؟ 

کار  جا چ ند پ  لوک آن بد بود قدر  هان شـــده بود؟ و اگر آن رازها آن جا پن آن
 ا گزیدم و به راهم ادامه دادم.ام رکرد؟ لب باالییمی

 
کرد رســیدم. ها را به دو ســمت چو و راســت تقســیم میبه پاگردی که پله

چرخیدم و نور شـمع داخل دسـتم را به سـمت تاریکی سـمت راسـت گرفتم. 
زد هم نتوانست به تاریکی ی شمعی که جلوی رویم سوسو میحتی نور شعله

 ه را در برگرفته بود، رسوخ کند.ها که مثل یی مه عظیم راه پلباالی پله
 

شیدم و از پله ت ادامه ها تا ابدیرسید پلهها باال رفتم. به نظر مینف  عمیقی ک
ا کرد. برفتم مرا یی قدم از دنیای زیر پایم دور میای که باال میدارند، هر پله

کوباند و با شــکمی که به ام میی ســینهقلبی که چکش وار خودش را به قفســه
ست شدت شتم. د هایم را دو جهت بدنم باز درهم می پیچید قدم به پاگرد گذا

 کردم و به دیوار تاریکی پیش رویم خیره شدم.
 

شمانم را  شد چ شد و باعث  شن  شانی جلوی رویم رو سفید درخ سپ ، نور 
شد و  شن و خاموش  سرم رو سفید مثل چراغ هزاران دوربین داخل  ببندم. نور 

ی مردمی را دیدم که در ای از بدن درهم پیچیدهالهداخل این پرتوهای نور، ه
هایشــان جوری خم بود که انگار به تاریکِی مقابل رویم دوال شــده بودند. بدن
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شکل نگرفته شد بخواهم درستی  صاویر مرا نترساند و یا باعث ن اند. ولی این ت
ند. دکربدوم و فرار کنم. این جانورهای کریه و ترسناک مرا غرق در ناراحتی می

خواست آنها را از تاریکی بیرون بکشم و به آنها بگویم همه چیز مرتب دلم می
ــد... بگویم که آنها را نجات خواهم داد. ولی آنها چه بودند؟ به نظر  خواهد ش

 آمد نیمه انسان و نیمه...می
 

شدند... نورها خاموش  سرعت هم ناپدید  سرعتی که آمدند به همان  به همان 
ــدند و مرا در  ــبیده بود، رها کردند. تاریکیش ای که به دیوارهای دو طرفم چس

را  ی چسبناکنوک انگشتانم را روی دیوارها کشیدم تا راهم را پیدا کنم. آن ماده
به چیز ســردی برخورد کرد. اولش  عد دســتم  تانم ح  کردم. ب زیر انگشــ

خواســتم دســتم را ســریع پ  بکشــم ولی وقتی نور شــمع را در آن ســمت می
د، ی بزرگ در که از جن  فلز برنج بوختم متوجه شدم که دستم به دستگیرهاندا

سفید بود و اگر چیزی که  ساده و معمولی و به رنگ  ست. دری  برخورد کرده ا
 بود.مورفی به من گفته بود درست بود، پ  لوک باید پشت این در می

 
قرار  نقره ای تکیه داده شــده بود که رویش یی ســینیبه دیوار کنار در صــندلی

سینی انداختم و نیمه شمعم را روی  شت. نور  ساندویچ ی باقی ماندهدا ی یی 
ــینی دیدم. وقتی یاد رگد کوو و آن روز که لکه ی تخم مرغ تخم مرغ را داخل س

با چشــم نهنم،  ند زدم.  به خودم لبخ تادم،  یدم اف را روی کروات لوک د
ستم او را ببینم که داخل دفتر جلویی ادامی ست و درهتوان سته ا ش ر ی پلی  ن

کند، با حالی که از موهای پرپشـــت ســیاهش آب باران روی کتش چکه می
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شم سبز و لبخند بچگانهچ شکل های  ست. وقتی به این  شده ا اش به من خیره 
ــیب پذیر میاو را به یاد می ــید. ولی وقتی به آنآوردم به نظر یکجورایی آس  رس

سمان پرواز می آن بازوهای نیرومندش که مرا محکم در  کرد و بهشب که در آ
ردم، کی سـردش که مثل آهن سـفت و محکم بود فکر میبر گرفته بود و سـینه

 آمد... بیشتر شبیه به یی الهه بود.دیگر به نظرم آسیب پذیر نمی
 

 ی در را چرخاندم و با یی ُهل در را باز کردم.دستگیره
 

ق باید به نظرم یی گودال بزرگ کردم راهرو تاریی اســت، پ  اتااگر فکر می
شمعی که در آمد که میاز تاریکی می ست دراز کند و مرا ببلعد. با  ست د خوا

 لرزید، قدم به داخل اتاق گذاشتم.دستم می
 

 «لوک؟» لرزید زمزمه کردم:با صدایی که کمی می
 

ــریع چیزی را  ــمعم فقط حرکت س ــپ ، حرکتی را در تاریکی دیدم، نور ش س
 ه به سرعت عرض اتاق را طی کرد و از مقابلم رد شد.نشانم داد ک

 
 ـ لوک، تویی؟

 
 چقدر از این لرزشی که در صدایم وجود داشت متنفر بودم.
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دوباره صدای حرکت چیزی آمد ولی این بار از پشت سرم بود. به حدی سریع 
شدم که در اتاق  شود. متوجه  شمع خاموش  به عقب چرخیدم که نزدیی بود 

 ت.بسته شده اس
 

 «لوک؟» دوباره زمزمه کردم:
 

وانستم تحتی با اینکه نمی« چرا اومدی اینجا؟» صدایی از میان تاریکی گفت:
 دانستم که این صدا متعلق به لوک است.ببینمش، می

 
تاریکی گفتم: به  یدم » من هم رو  پاتر دلقی شــن اونجور که از مورفی و اون 

ستی به این دروغ و کردی مینمیشماها منو آوردین اینجا. تو که واقعا فکر  تون
 «ی زمان مطرح بود که...کردی؟ فقط مسئلهفریب ادامه بدی، می

 
منظورم اینه که چرا اومدی این » صــدایش دوباره از میان تاریکی شــنیده شــد:

 این بار صدایش تقریبا عصبانی بود.« اتاق؟
 

 ینم لوک.خواستم تو رو ببـ اونا گفتن تو اینجا مخفی شدی. و منم می
 

 خوام ببینمت.ـ من نمی
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شد بخواهم خودم را از ترس عقب  شبیه به غرش بود و باعث  شتر  صدایش بی
 بکشم.

 
 «ترسی؟از چی می» سعی کردم صدایم را آرام نگه دارم:

 
 «ترسم!من از هیچی نمی» تشرزنان گفت:

 
 .«ترسیاز اینکه ببینمت می» تر شدم و گفتم:قدمی به سمت صدایش نزدیی

 
 «ازم دور شو کیرا!» متوجه حرکتم شد و فریاد کشید:

 
تونم. از وقتی رگد کوو رو ترک کردم نتونســتم نمی» تر شـــدم و گفتم:نزدیی

ستشو بخوای زندگی منم از اون موقع تا  ست از فکر کردن بهت بردارم. اگه را د
مه مدت بهش فکر میحاال خیلی خوب نبوده. ه که این  کردم ی چیزی 

کردم که ممکن پیدا کردن تو بوده. شــب و روز اخباری رو تماشــا میچجوری 
ــتنت از هالوز بهم بده. خونه ــونه از برگش ــده انبار روزنامه، در و بود یه نش ام ش

 «دیوارش پر شده از...
 

 «برو کیرا. منو فراموش کن و دیگه برنگرد.» صدایش صدایم را شکست:
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 «  چرا منو آوردین اینجا؟پ» این بار نوبت من بود که عصبانی شوم:
 

 ـ تا ازت محافظت کنیم... تا وقتی که داریم...
 

کنین؟ منم بخشی از این کارم لوک، ــــ وقتی که دارین چی؟ دارین چیکار می
ــدم. تقریبا فکر کردی نمی ــتم عوض ش دونم؟ من از وقتی که از رگد کوو برگش

کنم از خواب بینم و درحالی که دارم خون گریه میهرشـــب کاب*و*س می
شه. ولی بینم. تو تنها کسی نیستی که داره انیت میشم. یه چیزایی میبیدار می

تونی اینو مثل اینکه انقدر ســرت گرم تاســم خوردن به حال خودته که نمی
 ببینی!

 
به محض اینکه  به ســمت در رفتم.  بل رویم گرفتم و  ســپ ، شــمع را مقا

ــتگیره ــتانم دور دس ــدند، انگش ــتی از تاریکی بیرون آمد و به ی در حلقه ش دس
 ام چنگ زد.شانه

 
 «بینی؟چی می» روی گوشم نف  کشید و زمزمه کرد:

 
سمتش برگردم زمزمه کردم: شتناک. می» بدون اینکه به  ه دنیا بینم کچیزای وح

 «پر شده از...
 

 ـ از چی؟
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 ها.های خون آشام. ومپایرسـ خفاش

 
ی صــورتش را در نور شــمع دیدم، ســپ ، به آرامی به ســمتش چرخیدم و وقت

م هایهرچقدر که تیش کردم نتوانســتم جلوی نفســی که ناگهانی از میان لب
شد را بگیرم. نیمه شده خارج  شیده  صورتش براق، و پوستش ک سمت چو  ی 

بودت مثل اینکه یی سلفون را روی صورتش کشیده باشند. پوستش رنگ پریده 
ــوخته بود ــورتش که س ــمت ص به رنگ آبی و بنفش بود... مثل  بود ولی آن قس

رنگ کبودی پوست. ابروی سمت چپش سوخته و برای همیشه از بین رفته بود 
و گوش چپش کج و معوج شده و از شکل افتاده بود. وقتی لوک را به این شکل 

 دیدم قلبم به درد آمد.
 

 «ترسوندمت، مگه نه؟» با صدایی تلخ و دلخور گفت:
 

ت خودم کشیدم و امیدوار بودم این کارم نشان دهد که او را به سم« نه.» گفتم:
ی اینا تقصــیر منه. اگه برای نجات جون من زندگیتو به همه» از او نترســیدم:

 «خطر ننداخته بودی...
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ــکوت کنم: ــت س ــت و از من خواس ــتش را روی لبم گذاش خودتو به » انگش
صر ندون. صدایش مییم« خاطرش مق لش راحت تر بود، به نظرم خیااین بار 

 کنم.کشم و ازش فرار نمیشده بود که جیغ نمی
 

او را به ســمت خودم کشــیدم و « چرا خودتو این باال مخفی کردی؟» گفتم:
ــینهگونه ــم و نخوام » اش تکیه دادم:ی برهنهام را به س ــیدی که ازت بترس ترس

 «باهات باشم؟
 

ــید و گفت:  لی یه دلیلیجورایی به خاطر همین بود. و» مرا تنگ در آغوش کش
دیگه هم برای مخفش شــدنم بود... یه دلیل برای مخفی شــدن هممون توی 

 «عمارت هالووید.
 

 ـ چی؟
 

ــمت تاریی ــهمرا به س ــاند و بعد مرا روی تخت باریکی ترین گوش ی اتاق کش
فت: ند و گ ـــا مه» نش ـــت ما هممون طع که بمیریم دس تا وقتی  نا  ایم و او

 «دارن!برنمی
 

 فصل بیست و یکم
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فانوسی از روی میز کوچی کنار تخت برداشت و روشن کرد. نور شیری  لوک
یه ـــا ید و س خالی رنگی درخشــ تاق  ند و عمیقی را روی دیوارهای ا های بل

شده به نظر انداخت. کم اتاق چوبی بود و تخته چوب هایش زبر و جی داده ن
سمتمی ضی ق سیدند. دیوارهای اتاق پر از ترک بود و در بع ش هایهایش گچر

اق های اتریخته بود و آجرهای زیرش را آشکار کرده بود. تار عنکبوت از گوشه
مانند لوســترهایی خاکی و غبارآلود آویزان شــده بود. چطور لوک توانســته بود 

ترساند، خودم را مدتی طوالنی خودش را در این اتاق مخفی کند؟ اتاق مرا می
 تر کردم.به لوک نزدیی

 
هایش داشتم. به جز سوختگی تری به لوک و جراحتحدر نور فانوس، دید واض
ــانه ــورتش، روی ش اش ی چپش هم جای یی زخم بلند بود که از زیر چانهص

سینه سپ  روی  شده و تا گردنش و  سوختگی شروک  شت. مثل  اش ادامه دا
صــورتش، پوســت این قســمت از بدنش هم کشــیده و از ریخت افتاده به نظر 

های لرزانم را اب روی پوستش ریخته باشد. دستآمد. انگار کسی موم مذمی
سینه شتانم را روی  شیدم. خودش را جمع کرد و من دراز کردم و نوک انگ اش ک

 هم سریع دستم را عقب کشیدم.
 

 «ببخشید. درد داشت؟» زمزمه کردم:
 

 ترسم از من چندشت بشه.ـ نه، فقط نگرانم و می
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ایش گذاشــتم. به دریای ســبز هبدون اینکه حرفی بزنم، دســتم را روی زخم

ونم تچطور می» چشمانش نگاه کردم و ضربان قلبش را زیر دستم ح  کردم:
سم؟ این زخم شه... یا بتر شم ب ها به خاطر نجات جون من به وجود ازت چند

 «تونم اینو فراموش... یا جبران کنم.اومدن و من هیچوقت نمی
 

نه فت، از روی ســی به دســتم را گر نار زد و  لباش ک مت  هایش برد و ســ
سید: ستی چیزی رو جبران کنی.» ب*و* شد و « مجبور نی شمانم خیره  در چ

 «هنوز که نجاتت ندادم.» اضافه کرد:
 

 ایم. منظورت به فیلیپ  و تیلور بود؟ـ گفتی ماها طعمه
 

سی ممکن بود حرف صدایش را پایین آورد جوری که انگار ک شنود  هایمان را ب
 «ای هم هستن.ا نه. کسای دیگهفقط اون» و زمزمه کرد:

 
 ـ کیا؟

 
ستانش گرفت و به تاریکی مقابلش نگاه کرد. هیچوقت لوک را  سرش را میان د

شه او را قوی و با اعتماد به نف  با همچین روحیه ضعیفی ندیده بودم. همی ی 
کردم فقط رســید و من فکر میآوردم، ولی حاال درمانده به نظر میبه یاد می

 کرد.بود که او را انیت میظاهر زشتش ن
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چی شــده لوک؟ بهم بگو چه » دســتم را روی ســتون فقراتش کشــیدم و گفتم:

 «اتفاقی افتاده؟
 

دونی بعد از اینکه رگد همونطور که خودت می» با صـــدایی نرم و آرام گفت:
پاتر منو بردن زیر زمین... برم گردوندن  کوو رو ترک کردیم گروهبان مورفی و 

ی گودال خودمون موندیم تا من اســتراحت کنم و بهبود پیدا کنم. به هالوز. تو
ها حرفش پیچید که چه اتفاقایی روی زمین افتاد. دیگه همه ولی بین ومپایرس

 «دونستن ما رام و رونالد رو کشتیم.می
 

 ـ ولی اونا قاتل بودن.
 

ف حر کشیدم ایناش میدرحالی که نوک انگشتانم را دایره وار روی کمر برهنه
 را زمزمه وار گفتم.

 
های نژادمون توی گریت کاورنز تشکیل ی اضطراری توسط ارشدــــ یه جلسه

شم ی ومپایرسشد. همه سه اومدن. تا جایی که چ سر هالوز به جل سرتا ها از 
ن ها همچیدید توی غار پر از ومپایرس بود، هیچوقت توی تاریخ ومپایرسمی

 جمعیتی کنار هم جمع نشده بودن.
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 پ  چرا االن؟ ـ
 

ها شه اگه بعضی از ومپایرسها بود این نگرانی وجود داشت که چی میـ مدت
سان شتری بخوان. زمان از زندگی کردن زیر دنیای ان شن و چیز بی ها ناراحت با

ون یه ها برای خودشزیادی نگذشته بود که تونستن بیان روی زمین و بین انسان
شکیل بدن و هروقت عطش پید شتن زیر زمین. ایکردن برمیا میزندگی ت ن گ

ــان ــن، نگرانی اونا این بود که انس ــدهامون نگرانش باش ا هچیزی نبود که ارش
ــدها می ــن. ارش ــانمتوجه وجود ما بش ــیدن انس ــن و بیان ترس ها متوجه ما بش

ترسیدن به هالوز حمله کنن و مثل همون کاری که روی دنبالمون بگردن... می
ما  یای  عث زمین کردن، دن با یت  ها خالی کنن و درن نابع طبیعی  رو هم از م

ها فقط ی همین یه توافق ایجاد شــد... ومپایرسانقراض نژادمون بشــن. واســه
صورتی می ساندر ستن روی زمین زندگی کنن که توجه ان  ها رو به نژادمونتون

هایی که جلب نکنن. ارشــدها امیدوار بودن این توافق اون دســته از ومپایرس
 خواستن رو آروم کنه.یبیشتر م

 
ولی همون طور که » ســپ ، به ســمتم چرخید و به من نگاه کرد و ادامه داد:

شتر میخودت می ستن. اونا میدونی، رام و امثال اون بی ستن به عنوان خوا خوا
یه ومپایرس روی زمین زندگی کنن، اعتقاد داشــتن بهتر از انســانها هســتن. 

ــه ــدیم. ولی  ی همین گروهبان، پاتر و منواس ــتاده ش ــون فرس ــکارش برای ش
شتن به هالوز بود.  ماموریت ما پیدا کردن مکان اونها و جمع کردن مدرک و برگ

گرفتن... ولی همون ارشــدها باید تصــمیم آخر رو درمورد ســرنوشــت اونا می



wWw.Roman4u.iR  272 

 

ــدها  ــیه این طوری پیش نرفت. چیزی که ارش طور که خودت در جریانی، قض
 ها رو اجرا کردیم و با اینی خودمون قانون ومپایرسنگرانشن اینه که ما با دستا

به جون کار ریســـی جلب کردن توجه انســـان به خودمون و نژادمون رو  ها 
 خریدیم.

 
شتن! رام و اون افراد دیوونه ـــ ولی اونا مردمو ک شامـ ها رو به وجود اش خون آ

ست که توجه شت هیوال رو! اگه این چیزی نی ه من ها رو جلب کنآوردن... یه م
 دونم چی باید بگم!!دیگه واقعا نمی

 
هایش را در دل خواســت جوابلوک دوباره به تاریکی خیره شــد، انگار که می

شت » تاریکی پیدا کند: ست. رام، رونالد، تیلور و فیلیپ  فقط یه ُم فقط این نی
سایه شت اونا، بین  شخگ دیگهسرباز بودن. پ شد اونا ها یه  اس. اون باعث 

 «بخوان. چیز بیشتری
 

 ـ اون ومپایرس کیه؟
 

لوک دوباره جوری که ممکن بود کسـی صـدایمان را بشـنود صـدایش را پایین 
دونه اون کیه. خودشو پشت عروسی خیمه هیچک  نمی» آورد و زمزمه کرد:

دن. اونا شـــب بازیاش مخفی کرده... همونایی که کارای کثیفشــو انجام می
ها رو کنن. اونا ومپایرسرو براش باز میرن و راه همیشــه قبل از اون پیش می
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گن اگه هویتشونو به گیرن، میدن و اونا رو به خدمت میشستشوی مغزی می
ها نشون بدن، زندگیشون عنوان یه راز نگه ندارن و خوِد واقعیشونو به نژاد انسان

سئول روی زمین خیلی بهتر از این می ست، م سی که ه شخگ هر ک شه. اون 
شک صورت میتمام ایم م گیره از قتل تا دزدی، یت توی هالوزه. هر جرمی که 

 «بینی.اگه به خوبی بهشون نگاه و دقت کنی اونو پشت تمام قضایا می
 

 شه جلوشو گفت؟ـ می
 

شو تونیم جلوچطور می» با صدایی که رد خفیفی تلخی در خود داشت گفت:
ن کنن ســازمانش نفودونیم کیه؟ افرادی فرســتاده شــدن تا به بگیریم وقتی نمی

ولی همشـون کشـته شـدن. هیچ ک  تا حاال بهش نزدیی نشـده... نه اونقدر 
سیله سایی کنه. ولی به و شنا شو  سوسنزدیی که بتونه هویت رش به ها خبی جا

ید مورد  هار ُمر لد و تیلور و فیلیپ  چ نا که رام و رو ید  ها رســ گوش ارشـــد
شو شتیم و دوتا شن. ما دو تا از اونا رو ک نو هم به حال مرگ رها کردیم. اعتماد

حاال که اون متوجه این قضــیه شــده ما رو نشــون کرده... و حکم مرگ من، 
شد  سرعت برق و باد پخش  ضا کرده! حرفش به  گروهبان مورفی و پاتر رو ام
که هرکســی که از ما محافظت کنه، هرکســی که بهمون پناه بدهت خودشــم 

ــهمی ــه ی همین از ترس اینکه جنگ میره. واس ــیده نش ــوب به هالوز کش و آش
 «ارشدها به اون هیوالی بی نام و نشون یه قرارداد صلح پیشنهاد کردن.

 
 ـ چه قرارداد صلحی؟
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ی ما. اونا ما رو تبعید کردن... ارشــدها و بقیه» هایی فروافتاده گفت:با شــانه

 «نژادمون برای آروم کردن اون هیوال دور ما رو خط کشیدن.
 

که از چیزی یده بودم گفتم: شــو قت نمی» که شــن گه هیچو تونین یعنی دی
 «برگردین؟

 
فت: جا رو برای همیشـــه ترک » با صـــدایی ضــعیم گ ید اون با هیچوقت. 

ای نداشتیم. حتی فرصت اینو نداشتیم که با دوستامون ی دیگهکردیم. چارهمی
 می پاتر خیلی بد نشــد... اون کســیو نداره. اگه قبی هخداحافظی کنیم. واســه

 «متوجه شده باشی پاتر جوری نیست که بتونه راحت دوست پیدا کنه.
 

 «تو چی؟» دستم را دور شانه اش انداختم و گفتم:
 

شمانم نگاه کرد و گفت: سی» سرش را تکان داد، در چ شان ام. من آدم خوش 
 «کنه کیرا.کسی که عاشقشم روی زمین زندگی می

 
ــمان ــتیاق درون چش ــنیدن این حرف و دیدن اش ــد ح  کنم ش باعث میش ش

شکمم چنگ می سی از داخل به  صت کنم جوابی دهم ک زند. قبل از اینکه فر
ی همین زخمام زیاد خوب من خیلی زود اومدم روی زمین واســه» ادامه داد:
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تونم توی نور روز و بدون پوشــش بیرون بمونم چون باعث نشــدن. اصــی نمی
ــتم دود کنه و تاول بزنه تا حدی کهمی ــه پوس ــه.  ش خونریزی کنه و دردناک بش
 «ان و پرواز کردنو برام سخت کردن.هام هم هنوز پاره پورهبال

 
 «مونه؟همیشه همینطور می» با قلبی که به درد آمده بود گفتم:

 
ــ تا وقتی که از نور خورشید دور بمونم و توی تاریکی بمونم به تدریج زخمام  ـ

عمارت با برزنت پوشیده شده. ی همینه که این قسمت از شن. واسهخوب می
با ســفر می ما شــ تلروزای اول  مت کردیم و روزا توی ه های ارزون قی

ــیلهمی ی مامورهای اون مردی که خوابیدیم. ولی خیلی زود فهمیدیم که به وس
 حکم قتلمونو صادر کرده بود تحت تعقیبیم.

 
 ـ از کجا فهمیدین؟

 
سر می شت  شهرهایی که پ ـــ توی  شتیم گزارش مـ سط حملهرگنا ی هایی تو

شــد. یه روز گروهبان و پاتر رفتن تا بررســیش کنن و منم حیوانات پخش می
رم های صحنه جکردم. کارشناستوی تاریکی اتاق یه هتل داشتم استراحت می

ها توســط حیوانات کشــته شـــدن ولی مورفی و پاتر نظر معتقد بودن قربانی
 ببینن.ها رو ای داشتن. اونا تونستن نشونهدیگه

 
 ها؟ـ نشونه



wWw.Roman4u.iR  276 

 

 
ط بیشتر مردمی که توس» لبخند عب*و*سی روی صورتش نقش بست و گفت:

ته می نات کشــ یان! حیوا عدش از توی قبرشــون بیرون نم ند روز ب شــن چ
ن کردها پشت سرمون بودن و سر راهشون از سر گرسنگی شکار میومپایرس

شام شب وها رو به وجود میو خون آ قتی که ماه بیرون و آوردن. برای همین یه 
سرد بود رفتیم دنبال ومپایرس شکارچیهوا هم خیلی  شب قرار بود  ها ها. اون 

خودشون شکار بشن. پاتر واقعا از کنترل خارج شده بود. تا بحال انقدر آشفته 
شده بود. ما هم که کنم زیادی تشنهو پر تحرک ندیده بودمش. فکر می ی خون 

 ی کافی برایوشـــت تن نژاد خودمون به اندازهتونســتم بریم زیر زمین. گنمی
برطرف کردن عطش خوب هست. اونا دو نفر بودن و ما تا یه ماشینی که پشت 
یه بار پارک شده بود تعقیبشون کردیم. توی سایه ها منتظر شدن تا بار بسته شه 
و آخرین کارمندها بار رو ترک کنن. یواشــکی نوک یه درخت همون نزدیکی 

ها شــدیم. نیازی نبود زیاد منتظر بمونیم، خوشــحال شــکارچی یمنتظر حمله
ــت به خودش  ــنگی داش ــدت گرس بودم که انتظارمون زیاد نبود چون پاتر از ش

 لرزید.پیچید و میمی
 

پشت سر هم می گفت:" زودباشین دیگه، خودتونو نشون بدین! بیاین تمومش 
 کنیم!"
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 ر رو پشت سرش بست و قدمبعد دیدیمش. یه دختر پیشخدمت ریزه میزه در با
به پارکینگ خالی گذاشت. قبل از اینکه بتونه حتی خودشو به ماشینش برسونه 

سایهشکارچی سمت دختره رفتن. به ها از بین  سرعت بیرون اومدن و به  ها به 
شم به هم زدن دختره  سمون اوج گرفت و توی یه چ سرعت، پاتر توی آ همون 

گروهبان به دختره نزدیی بود، چنگ  ها بیرون کشــید.رو از چنگ شــکارچی
انداخت و دختره رو گرفت و از اونجا دورش کرد و روی زمین خوابوندش. با 

ام از روی درخت پریدم و به سمت پیشخدمت بیهوش های پاره پورههمون بال
رفتم. مطمئن شدم حالش خوبه و بعد بردمش سمت ماشینش. کلید ماشینو از 

یدا کردم و روی ماشــین و دور از خطر بیرون  توی کیفش پ قب  ندلی ع صــ
 خوابوندمش.

 
ز ها رو اچرخیدم و از ماشین دور شدم و به پاتر نگاه کردم که یکی از شکارچی

 کرد. تا بهوسط دو نصم کرد و به درک واصلش کرد. هیچ رحمی بهشون نمی
ار داد انگحال پاتر رو اینجوری ندیده بودم. دســتاشــو باال و پایین تکون می

ــو توی یم ــکارچی رو بکنه. بعد دندوناش ــت تن ش ــت یه تیکه از گوش خواس
ــخت بود باور کنی اون  ــکارچی فرو کرد و در عرض یی یانیه، س ــورت ش ص

زرگ های بجونور یه زمانی سر داشته چه برسه به صورت. پاتر در حالی که تکه
ــت و رگ و پی از چونه ــکارچی گوش ــت و به اون یکی ش اش آویزون بود برگش

 ه کرد.نگا
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مورفی نگهش داشته بود. شکارچی روی زانوهاش افتاده بود و سرش رو انقدر 
ــت،  پایین انداخته بود که انگار اصــی ســر نداره. پاتر به ســمتش قدم برداش

 عطشش به خون هنوز خاموش نشده بود.
 

خواین؟ اینکه از هالوز تبعید توی صورت شکارچی غرید:" چی از جون ما می
ــدیم کافی نی ــی پاتر بهش مهلت نداد. ش ــت؟" مرد جوابی نداد، هرچند اص س

ید:" بگو چی می یاد کشــ با صــورت فر ند اینچ  خوای؟" صــورتش فقط چ
 شکارچی فاصله داشت. بازم شکارچی سرشو خم کرد و هیچ جوابی نداد.

 
نگ  پارکی هاش گرفت و توی  کارچی رو از مو پاتر شــ وحشـــت کرده بودم، 

همکارش برد. خم شد و بهش نزدیی شد  کشوندش و به سمت بقایای جسد
دونم چی شنید، یه چیزی بهش گفت. نمیی همین فقط اون صداشو میواسه

سه شروک به فریاد کرد و وا شکارچی  ی زندگیش التماس کرد. وقتی گفت ولی 
کرد اسمی از دهنش شنیدم که باعث شد لرز به داشت عین یه بچه هق هق می

 «بدنم بیوفته.
 

 «چه اسمی رو گفت؟» دم:از لوک پرسی
 

شید و گفت: شمان گربه در تاریکی درخ شمانش مثل چ  »به من نگاه کرد، چ
 «کیرا هادسون. اسم تو رو گفت.
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 «خوان؟چرا اسم من؟ چی از من می» موهای تنم سیخ شد. گفتم:

 
ــوالم را نادیده گرفت و گفت: ــت با » س من و مورفی به پاتر نگاه کردیم که داش

صی خوشایند نبود و من از این راف میشکنجه ازش اعت گرفت. نگاه کردنش ا
همه وحشــیگری پاتر شــوکه شــده بودم. پاتر اونو مجبور کرد بگه که فیلیپ  و 

 «گردن.تیلور دنبال تو می
 

 دوباره سوالم را نادیده گرفت.« ولی چرا؟» پرسیدم:
 

ه اتی کی اطیعوقتی پاتر همه» ی اتاق خیره شــد و گفت:به تاریکی گوشــه
ــکارچی رو تیکه تیکه کرد. من و مورفی از این می ــت بگیره رو گرفت، ش تونس

سرعتش توی حمله هاج و واج مونده بودیم. در عرض چند  شیگری پاتر و  وح
سر ومپایرس شده بودن رو قطع کرده بود یانیه  هایی که برای کشتنمون فرستاده 

شو توی حفره سر سینهو  سه  سگ  ی اونا فرو کرده بودی قف شت مثل یه  و دا
خورد. مورفی با صـــدایی که یه کم از حالت زمزمه کردن وحشــی با ولع می

کشــه بلندتر بود بهم گفت:" باید بهش کمی کنیم. اگه نکنیم زیاد طولی نمی
سان شش به ان ضای عط سرپا ها حمله کنه. خون ومپایرسکه برای ار ها زیاد 

 خواست مستقیما بیاما. دلم میدارن." من با مورفی بحث کردم کیرنگهش نمی
هونســفیلد ســراغ تو. ولی گروهبان گفت باید کنار هم بمونیم و از هم جدا 
شده بود.  شدت گرسنگی دیوونه  ضعیم بودم، پاتر هم که از  شیم. من هنوز  ن
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ی همین مورفی گفت باید مخفی شــیم... تا وقتی خودمونو جمع و جور واســه
 «ی کنیم.تونستیم به تو کمکردیم نمینمی

 
 «پ  چیکار کردین؟» از لوک پرسیدم:

 
ــت. از بچگی توی یه  ــــ اومدیم اینجا. مورفی یه ارتباطایی با لرد هانت داش ـ
قســمت هالوز با هم بزرگ شــده بودن. ولی لرد هانت و بانو هانت تمایلی به 
کمی به ما نداشتن. خبر تبعید شدن ما از هالوز روی زمین هم پخش شده بود 

ون شه، واقعا دلشتن اینکه هر کسی به ما کمی کنه تهدید به مرگ میو با دونس
صی با مایکل می صو شن. ولی مورفی به طور خ شر ما خیص  ست از  خوا

هانت صحبت کرد و اون چیزی که درموردش صحبت کردن هر چیزی که بود 
باعث شـــد لرد با موندن ما موافقت کنه ولی فقط به شــرطی که ما هم بهش 

 کمی کنیم.
 

چه توافقی ممکن بود به این فکر می« چه کمکی؟» گفتم: ها  کردم بین آن
 صورت گرفته باشد.

 
ی همین در عوض پناهگاهی که بهمون داده ـ دخترش کایی گم شده بود واسه

بود مورفی و پاتر موافقت کردن که رد دخترش رو بگیرن و برش گردونن خونه. 
سه ضعیم بومن وا شون خیلی  شون رو کم ی همراهی کردن سرعت دم و فقط 
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سهمی سمت خونه کردم. وا شد که من توی این ق صمیم بر این گرفته  ی همین ت
 مخفی شم.

 
 ها را با حالتی گفت که انگار دوستانش را به زحمت انداخته است.این حرف

 
 ـ ولی پاتر و تشنگیش چی؟ چطور همگی از پ  عطشتون براومدین؟

 
 بانو هانت درمورد شغل شوهرش حرفی به تو زده بود؟ ـ

 
ــ بهم گفت شوهرش صاحب یه کارخونه ل ی ژنتیی قابایه که کارشون توسعهـ

 کنم دروغ گفته.احیاس. ولی االن فکر می
 

یه  »ای مثل کسی که مچش گرفته شده باشد زد و گفت:لوک لبخند نصفه نیمه
 «جورایی.

 
 ـ یعنی چی؟

 
شیمید ـــ اون یه  شبیه یه دکتر میـ شتر  وی شه گفت بود. ران بود... درواقع بی

کرد. درواقع داشـــت یه ترکیبی از خون ژنتیی تجدید شـــدنی یه گونه کار می
ها رو برطرف کنه. ولی این فقط یه جانشین ساخت که عطش به خون انسانمی

ن یتونست بره زیر زمین. طرح اموقت برای هر ومپایرسی بود که به دالیلی نمی



wWw.Roman4u.iR  282 

 

بود که هر ومپایرس یه بطری کوچی با خودش حمل کنه تا بتونه توی شــرایط 
ــتی که تاخیر  ــتفاده کنه. مثی وقتی که توی هواپیمایی هس ــطراری ازش اس اض

شروک می شت زمانی  ستی. خورده و عط شه که توی ارتفاک چهل هزار فوتی ه
طشت رو عقب ی هواپیما یا مسافرها اون ترکیب خون عبه جای تغذیه از خدمه

بدی. کامی مثل  34رونه. یه کم شــبیه اینه که به یه معتاد هروئینی متادونمی
ی مدتی بهت کمی کنه. هانت اسمشو گذاشته تونه واسهخون نیست ولی می

 ".13بود "الت 
 

 ـ خب؟
 

 خواستم بدانم عاقبت عطشش چه شده بود.می
 

 ـ خب چی؟
 

 ـ کمکی هم کرد؟
 

من در امانی. کامی از شــر عطش خیص نشـــدم ولی  آره. تو با» لبخند زد:
 «کمی کرد... االن عطشم قابل کنترل شده.

 
 ـ خب حاال من چی؟
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 ـ ببخشید؟!

 
 ـ تو سوالمو جواب ندادی.

 
 ـ کدوم سوال؟

 
 این را گفت و دوباره نگاهش را از من گرفت.

 
 ـ چرا تیلور و فیلیپ  دنبال منن؟

 
به جلوی رو فت، فقط  نهلوک چیزی نگ ـــا گاه کرد. ش اش را گرفتم و یش ن
اونا هرکســی که از وقتی از رگد کوو » مجبورش کردم به من نگاه کند. گفتم:

برگشتم باهاش در ارتباد بودم رو گرفتن... یا بدتر از اون کشتن. بعضی از اونا 
شدن. فکر می ستای من بودن و به خاطر من انیت  کنم حق این رو دارم که دو

 «من!بدونم چرا دنبال
 

 «کیرا، باهام بیا تا نشونت بدم.» ایستاد، دستانم را گرفت و گفت:
 

 فصل بیست و دوم
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با راهنمایی فانوس را برداشـــت و  تاقی که تمام این مدت در آن لوک  اش از ا
ست چرخیدیم، از پاگرد  سمت را شدیم. در راهرو به  شده بود خارج  مخفی 

و  ی با وجود فانوس، راهرو تارییدور شدیم و بیشتر در تاریکی فرو رفتیم. حت
 کرد.خفقان آور بود و بودن با لوک هم ترسی که به جانم افتاده بود را کم نمی

 
را و م« حواست به جلوی پاهات باشه.» اش به من نگاه کرد و گفت:از سرشانه

سمت راه پله ستم را دراز کردم و برای حفظ تعادلم به  ی باریکی هدایت کرد. د
ی چسبناک را روی دیوار ح  کردم و هرچه   کردم. دوباره آن مادهدیوار را لم
 شد.تر میرفتیم بویش غیر قابل تحملباالتر می

 
 دن.ـ این چیزای چسبناک چین روی دیوارها؟ خیلی بو می

 
شون هم  ــــ آهان اینا؟ من دیگه به بوشون عادت کردم. االن دیگه حتی متوجه

 شم.نمی
 

 ین؟ـ خوش به حالت! نگفتی چ
 

ـــــ ترکیبی از ســیر و کوییتز. کوییتز یه گیاه داروییه که فقط توی هالوز پیدا 
شـــه. لرد هانت کشــم کرد که ترکیب این دو با هم یه خمیر چســبناک می
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کنه. اونا از ها رو کامی دیوونه میقدرتمندی رو به وجود میاره که خون آشــام
 شن.چیزای چسبناک متنفرن و هیچوقت نزدیکش نمی

 
 چرا تمام دیوارها رو با این چسب پوشوندن؟ ـ

 
ها یه الیه از این چســب زده. اگه ی دیوارها، درها و پنجرهــــ لرد هانت به همه

ــن، این آخرین حفاظ  ــن و وارد امیک بش ــاما بتونن از خندق رد بش خون آش
 هاست.مقابل خون آشام

 
 یاد.ـ مگه اون خندق چه چیز خاصی داره؟ به نظر که خیلی عمیق نم

 
 تونی بهش بگی آب مقدس.ـ آب متبرک، اگه بخوای می

 
 این را که گفت صدایش در راه پله اکو شد.

 
ــامی فلزی دورتادور عمارت عمل میمثل یه حلقه» ادامه داد: ها کنه. خون آش

 تونن ازش رد بشن.هیچوقت نمی
 

ــــ چرا لرد هانت از حمله ــامـ ــته از چی ها میی خون آش ــعی داش ــه؟ س ترس
 حافظت کنه؟م
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ها رسیدیم، لوک پشت یی در ایستاد و از میان تاریکی به من نگاه به باالی پله
 در را با یی« کرد ازش محافظت کنه.این چیزیه که اون سعی می» کرد. گفت:

 فشار باز کرد و قدم به داخل اتاق گذاشت.
 

فی ت مخبه دنبال او وارد اتاق بزرگی شدم. اتاقی که به نظرم داخل سقم عمار
نداشـــت ولی میشـــده بود. هیچ پنجره به خاطر نور ای  توانســتم اطرافم را 

در ها انقای قرار داشتند، ببینم. شمعهای نقرههای بسیاری که در شمعدانشمع
شن کرده بودند. وقتی اطراف اتاق  زیاد بودند که اتاق را با نور نارنجی رنگی رو

های بیمارســتان بســیاری را تخت را از نظر گذراندم شــکمم درهم پیچید چون
شده بودند. کنار تخت ستگاهدیدم که هر طرف اتاق چیده  شت ها د هایی قرا دا

شمی می ضعیفی چ شن میکه با نور  شدند. مانیتور سبز زدند و خاموش و رو
شن می صدای بیب بیب رو ستگاه با  سایهرنگ هر د های وهم آوری را شد و 

 انداخت.روی دیوارها می
 

 ...ـ این
 

 «هی .» لوک یکی از انگشتانش را روی لبش گذاشت و گفت:
 

ــرش راه افتادم و بین ردیم تخت ــت س ــتم، وقتی تختپش ا را هها قدم برداش
ــتند و با ترس و واهمه ــدم ده تا هس ــمردم متوجه ش ــتر ش ای که هر لحظه بیش
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دیدم. هرکدامشــان به چندین شــکل به شــد، روی هر تخت یی بچه میمی
ی به هایها و سیمیی که کنارشان قرار داشت، متصل شده بودند. لولههادستگاه

ی آنها به های بینی، بازوها و نوک انگشــتانشــان وصــل بود که همهســوراخ
های عجیب و غریبی متصـل شـده بودند. در نور شـمع به مانیتورها و دسـتگاه

 آنها نگاه کردم، دختر و پسرهایی بین سنین سیزده و شانزده بودند.
 

ساکت بمانم، باید میدیگر نمی ستم  ستم این بچهتوان سدان تان ها در این بیمار
 اینجا چه خبره؟ این» کنند. از لوک پرســیدم:موقتی زیر اتاق شــیروانی چه می

 «بچه ها کین؟
 

ناراحتی را در چشــمانش لوک بی هیچ حرفی فقط نگاهم کرد. می توانســتم 
ان، اونا دو رگه» اتاق صـدایی گفت:ی های گوشـهببینم. سـپ ، از میان سـایه

 «کیرا.
 

به شخصی نگاه کردم که از میان تاریکی بیرون آمد و به سمت ما قدم برداشت. 
شمع ست که به محض اینکه در نور  شدم که او همان دکتری ها دیدمش متوجه 

های اســتخوانی ســیاه را از کمر کایی بیرون بکشــد. ســعی کرده بود انگشــت
مثل یی  اشلی بود که کایی برایم توصیم کرده بود. قیافهدرست به همان شک

جغد بود! دسـتکش کوتاه و پیسـتیکی جراحی آبی رنگی پوشـیده بود. سـاعد 
ــله ــتش عض ــادت دس ــفید رنگی بود که باعث حس ــیده از موهای س ای و پوش

 شد!!های قطبی میخرس
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 ـ اسم من دکتر راونووده.

 
اش عقب زد. صدایش عمیق ی بینیرا از لبه این حرف را با لبخند زد و عینکش

ــدایش مانند تمامی ولی به گونه ــت. تن ص ای آرام بود و در خود همدردی داش
 د.آوردکترها بود، همان دکترهایی که خبری برایت داشتند که از پا درت می

 
 «دورگه؟» اش یکه خورده بودم. گفتم:از حضور ناگهانی

 
لیه بله. این مشــک» ده بودند نگاه کرد و گفت:هایی که روی تخت خوابیبه بچه

 «شه.شن، ایجاد میها بچه دار میها و انسانکه وقتی ومپایرس
 

ــیدم: ــان. پرس ثل م» به یاد آوردم که پدر کایی ومپایرس بود و مادرش یی انس
 «کایی؟

 
 «آره. پ  کایی بهت گفته؟» اول به لوک و بعد به من نگاه کرد و گفت:

 
و ها ربهم نشون داد. بهم گفت که شما چطور سعی داشتین اون بال هاشوـ بال

 از بین ببرین و جلوی رشدشون رو بگیرین.
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 ـ درسته.
 

نها و اینها، ای» ها خوابیده بودند نگاه کردم و گفتم:هایی که روی تختبه بچه
 «هم مثل کایی هستن؟

 
 «آره ولی با یه تفاوت.» لبخند ضعیفی زد و گفت:

 
 فاوتی؟ـ چه ت

 
نگاهی به لوک انداختم که درحالی که ســرش را پایین انداخته بود و به زمین 

 کرد، آن طرف اتاق ایستاده بود.نگاه می
 

سر بذاره.  شت  سالگی رو پ شونزده  سته  ساییه که تون ـــ اون یکی از معدود ک ـ
ساله که ومپایرسمی ست... درواقع هزاران  سالها ها میان روی زمین و دونی، 

 نه...مخفیا
 

ا ی ایناون خودش همه» لوک بدون اینکه نگاهش را از کم زمین بگیرد گفت:
 «دونه.رو می

 
ا ها ببهرحال، بعضــی از ومپایرس» دکتر راونوود او را نادیده گرفت و ادامه داد:

ــان ــتر این انس ــانها رابطه برقرار کردن... بیش ــی که انس ها از هویت واقعی کس



wWw.Roman4u.iR  290 

 

اصــی خبر نداشــتن که عاشــق یه نژاد از عاشــقش بودن خبری نداشــتن. 
شدن. حتی خفاش شریی  شون  شون رو باها شدن و زندگی شام  های خون آ

شون ازدواج کردن و توی دنیایی که به نظر عادی می ضیا  اومد زندگی کردن.بع
ولی این روابط چیزی بیشــتر از روابط عادی بود. ازدواجی بین دو نژاد کامی 

ها ها و انســانرســید اون ومپایرسولش به نظر میمتفاوت بود. خوشــبختانه، ا
باردار شـــدن و ها، بعضــی از زننمی تونن بچه دار بشــن. ولی طی قرن ها 

ها شدن. یه تراژدی وحشتناک بود، این بچه ها با ی این وصلتهایی نتیجهبچه
سناکی متولد می شدن و عمر کوتاه و زندگی ناراحت تغییرات و جهش های تر

شتن. به همین خاطر رابطهای هکننده سانی بین ومپایرسم دا سطها و ان  ها تو
شد. ولی مثل میوه شدهامون ممنوک اعیم  ضیار شون ی ممنوعه، بع س ها وا

اش بگذرن. بنابراین طی ســالها این روابط مخفیانه ادامه ســخت بود که از مزه
بیشتری  هایهای بیشتری متولد شدن... درواقع بهتره بگم دورگهپیدا کرد و بچه

 متولد شدن.
 

 «قبرستون.» میان حرف دکتر گفتم:
 

یده می به نظر رنج که حرفش را قطع کرده بودم  مد:از این ید؟ چی » آ ببخشــ
 «گفتی؟
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ستون توی زمین ـــ من یه قبر ها ی قبرها مال بچههای عمارت پیدا کردم. همهـ
 ن؟هایین که حاصل همون روابطی هستن که گفتیبودن. اونا همون بچه

 
 «بله درسته.» با حالتی کامی صادقانه گفت:

 
شما گفتین اونا  سالگی عمر کرده بودن. ولی  شونزده  ضی از اونا تا  ـــ ولی بع ـ

 توی سنین پایین مردن.
 

ور همونط» های بیمارســتانی نگاه کرد و گفت:ســپ ، راونوود به ردیم تخت
فر وجود قط سه نکنن... ولی فهاشون بیشتر عمر میتونی ببینی، بعضیکه می

کنیم اونایی ی سعی مون رو میداره که سن شونزده سالگی رو رد کردن. ما همه
 «کنن زندگی راحتتری داشته باشن.که عمر بیشتری می

 
ــیدم: هایی که دورتادورم خوابیده بودند نگاه و به بچه« زندگی راحت؟» آه کش

دم. بیده بود نگاه کرها رفتم و به دختری که رویش خواکردم. پای یکی از تخت
شت  ساله بود و روی پهلو خوابیده بود. موهای بلند بلوندی دا حدودا چهارده 

قه های طیییکه حل ند. بین مو ـــده بود اش هایش روی کمرش پخش ش
های سیاه رنگی را ببینم که مانند دنده از کمرش بیرون زده توانستم استخوانمی

 بودند.
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روی تخت کناری دراز کشــیده بود. حدودا  چرخیدم و به پســری نگاه کردم که
ساله به نظر می شمشانزده  سید، چ سته بود و به نظر آرام میر . آمدهایش را ب

ــوراخلوله ــی که کنار های بینیهایی از س ــتگاه تنفس اش بیرون زده بود و به دس
کرد تختش قرار داشت، متصل بود. دستگاه با صدایی خ  خسی که تولید می

کرد. پوست پسرک به سفیدی گچ بود و ظاهری مات کمی می به تنف  پسرک
و نیمه شفاف داشت. وقتی در نور شمع بیشتر به او دقت کردم، توانستم قلبش 

هایش توانستم سرخرگ و سیاهرگتپید. میاش میی سینهرا ببینم که زیر قفسه
ری هایش را. به قدها و ماهیچهرا از زیر پوســتش ببینم، همینطور اســتخوان

ــتم به یی ژله ــفاف بود که انگار داش ــتش ش ــان نما نگاه میپوس م. کردی انس
شدت  شد به  شود، فقط باعث  شم  شد چند ساند و نه باعث  دیدنش نه مرا تر

 ها.ی آن بچهبرایش احساس ناراحتی کنم... برای همه
 

 «شن؟اینا اگه توی هالوز باشن بهتر نمی» از دکتر راونوود پرسیدم:
 

تونیم چرا، ولی نمی» د و در کنارم پای تخت پسرک ایستاد و گفت:به سمتم آم
ــت گفتم روابطی که نتیجه ــدهاونا رو ببریم خونه. مگه یادت نیس ــون ش این  اش

 «شه این کارو کرد.ها توی هالوز ممنوعن. نه، اصی نمیبچه
 

 مونین تا بمیرن؟شینین و منتظر میـ پ  چی؟ می
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شت عینکش سنگدل و بی » به من نگاه کرد و گفت: راونوود از پ ما موجودات 
تن های حقیقی نیســها ومپایرستوجهی نیســتیم کیرا. حتی با اینکه این بچه

 «خواد مراقبشون باشیم... درمانشون کنیم.هنوزم دلمون می
 

 ـ درمان؟ یعنی چی؟ یعنی دوباره انسانشون کنین؟
 

سان حقیقی نمیاینا هیچوقت ومپایر» سرش را تکان داد و گفت: شن. س یا ان
ــت که باید بمیرن و  ــتن... یه دورگه. ولی این به این معنا نیس همونایین که هس

 «اونقدر عمر نکنن که استعداداشون رو کشم کنن یا همچین چیزایی.
 

کنن ی کسایی که سعی میــــ گفتین ما. منظورتون از ما یعنی کیا؟ شما و بقیه
 ها رو درمان کنن؟این بچه

 
 منظورم لرد هانته. ـ

 
 اتون برای درمانشون چیه؟ـ نقشه

 
دســتکش پیســتیکی را از دســتش بیرون آورد و لوله کرد، به لوک که آن طرف 

اتفاقی متوجهش شدیم. همون » اتاق استاده بود و بعد به من نگاه کرد و گفت:
وی ر موقعی بود که من اون تیکه استخوان رو از کمر کایی بیرون آوردم. داشتیم

ــانزده این کار می ــن ش ــکیت فیزیکیش س کردیم که چرا کایی با این همه مش
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سالگی رسید و هیچ تغییر فیزیکی  شانزده  سن  سالگی رو رد کرده. تا وقتی به 
ی ایجاد نشــد ما درمان رو پیدا نکردیم. توی دنیای بیرون، اون دقیقا مثل همه

 «دخترهای شانزده ساله بود.
 

زدند هایش او را ماهی خاردار صدا میکه چطور همکیسی به کایی فکر کردم
و تعجبم از این بود که دکتر راونوود داشــت با گفتن شــبیه بودن کایی به بقیه 

به جز این بچهخودش را گول می یده بودند، هایی که روی تختزد؟  ها خواب
سالههیچ بچه شانزده  شد. ولی نکتی  شته با ای که های را ندیده بودم که بال دا

ای سن شانزده سالگی را رد راونوود سعی داشت بگوید این بود که هیچ دورگه
 کرد.نمی

 
ــاید درمان توی » دکتر ادامه داد: ــه.  DNAبا خودمون گفتیم ش کایی نهفته باش

ستخوان کمر کایی  ستخوان رو از اون تیکه ا بنابراین بعد از اینکه با دقت مغز ا
ــتخراج کردیم، لرد هانت ت گم زریقش کرد به بدن آلی ، اون دختری رو میاس

 «که اونجا خوابیده.
 

به دختری اشــاره کرد که در دورترین قســمت روی یی تخت خوابیده بود. به 
سمت تخت آلی  رفت و من هم او را دنبال کردم. تمام این مدت لوک ساکت 

 مانده بود.
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 «بینی؟میهاشو بال» راونوود به دخترک روی تخت اشاره کرد و گفت:
 

فهمیدن اینکه دقیقا چند سال داشت سخت بود، چون روی شکم خوابیده بود 
و صورتش در بالشت فرو رفته بود. از روی کمرش دو بال سیاه بلند آویزان بود 

ی درخشان های او هم سیاه براق و پوشیده از یی مادهو درست مثل کایی، بال
 بود که شباهت بسیاری به پولی داشت.

 
 «هاش مشکلی ندارن.به نظرم که بال» م:گفت

 
هایش میان انگشتان دکتر به شکل خاکستری های آلی  را گرفت و بالنوک بال

سیاه رنگ خرد شد. خاکستر را از روی انگشتانش پاک کرد و من به بال دخترک 
ی گذشــته میان انگشــتان نگاه کردم که درســت همان جایی که چند لحظه

 دوباره از نو رشد کرد و ترمیم شد.راونوود شکسته بود، 
 

های بدنش به اشــکال ی اســتخوانشــش ماه پیش همه» دکتر توضــیح داد:
مختلم واکنش نشــون دادن. فقط کافی بود از کنارش رد بشــی و خودتو بهش 

ه. ولی ی سینه اش له بشبمالونی تا بازوش بشکنه یا پاهاش خرد بشه و یا قفسه
تر و هاش مقاومبه بدنش تزریق کرد اســتخوان کایی رو DNAوقتی لرد هانت 

شکست ولی هاش نمیکردی استخوانتر شدن. دیگه وقتی لمسش میمحکم
ان. اگه هوشیار بود هاش هنوز شکنندهتونی ببینی بالهمون طور که خودت می

 کرد.هاش ح  میدرد غیر قابل تحملی رو به خاطر شکستن بال
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 کار نکرد؟ DNAـ پ  چرا 

 
درخشــید به من نگاه کرد و های عینکش میچشــمانی که از پشــت شــیشــهبا 

 ها تونســتن شــانزده ســالگی رو ردیادته گفتم فقط چند تا از این دورگه» گفت:
 «کنن؟

 
 «آره.» سرم را تکان دادم و گفتم:

 
 هر سه بازمانده کلید درمانه. DNAـ خب لرد هانت معتقد بود 

 
 شناسین؟ـ اون سه تا رو می

 
اس به اسم ایزیدور مشخصا یکیش کاییس. نفر بعدی یه پسر هجده ساله ــــ

 اسمیت.
 

 ـ خب اون کجاس؟
 

دونه در دونیم ایزیدور میـ پیدا کردنش سخته ولی تونستیم ردشو بگیریم. نمی
 واقع چیه یا نه.
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 اس؟ـ منظورت یه دورگه

 
؟ ری توضیح بدمفهمیم. بانو هانت رفته که... چجوـ دقیقا. ولی خیلی زود می

 یجورایی ترغیبش کنه که همراهش بیاد اینجا.
 

شتم را مخفی  شی که به خاطر فریب خوردنم از بانو هانت دا سعی کردم رنج
 «ی سومی کیه؟مثل همون کاری که با من کرد؟ خب اون دورگه» کنم و گفتم:

 
به  رد،اش را پاک کی لباسش شیشهاش برداشت و با لبهعینکش را از روی بینی

به عنوان کســی که قابلیت دیدن داره کیرا، اصــی خوب » من نگاه کرد و گفت:
 «ها!بینینمی

 
 «چیو ببینم؟» شکمم پیچ خورد. پرسیدم:

 
به عقب هل داد و گفت:عینکش را روی بینی بانو » اش  دلیل اصــلی این که 

 «فهمی؟هانت ازت خواست بیای اینجا بمونی رو نمی
 

رد اون منو آو» کردم. سرم را تکان دادم و گفتم:می احساس بی حسی و کرختی
تا لوک و بقیه ی دوســتام بتونن درمقابل تیلور و فیلیپ  ازم محافظت اینجا 

 «کنن.
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 کنی که به محافظتشون احتیاج داری؟ـ و چرا فکر می

 
 ـ چون... چون....

 
 شــروک کردم به حرف زدن ولی نهنم کامی خســته و گیج شــده بود. بعد یاد

حرفی افتادم که تیلور در قبرســتان ســنت ماری در رگد کوو بهم گفته بود. او به 
 همتا هستم!من گفته بود که من بی

 
 و عقب عقب رفتم و از دکتر راونوود دور شدم.« نه!» زیر لب زمزمه کردم:

 
سمتم آمد و گفت: ستی که می» به  سه نفری ه ونن به تآره کیرا. تو یکی از اون 

 «ای!کمی کنن. تو یه دورگهها این بچه
 

 فصل بیست و سوم
 

 ـ حقیقت نداره!
 

ید روی پاشــنه تا به لوک نگاه کنم. امیدوار بودم او به من بگو ی پا چرخیدم 
اینطور نیست و اشتباهی رخ داده است. ولی فقط به من خیره شد و من دوباره 
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را طی  یتوانســتم ناراحتی را در چشــمانش ببینم. طول بخش بیمارســتان موقت
 «کنم لوک. بگو حقیقت نداره!خواهش می» اش را گرفتم و گفتم:کردم، شانه

 
 تواند به من نگاه کند به پاییننگاهش را از من گرفت و با حالتی که انگار نمی

 «متاسفم کیرا.» نگاه کرد و زمزمه کرد:
 

پدر  .شهحقیقت نداره. باورم نمی»او را رها کردم، چرخیدم و رو به دکتر گفتم:
 «و مادر من انسان بودن.

 
به خود « فقط یکی از اونا.» راونوود گفت: باره همان حالت را  صـــدایش دو

مادرت » خواســت خبرهای بدی دهد:گرفته بود... همان حالتی که انگار می
 «یکی از ما بود. اون یه ومپایرس بود.

 
 «دروغگو!» رو به او غریدم:

 
 «مادرت یه خفاش خون آشام بود. حقیقت داره.» لوک از پشت سرم گفت:

 
ــمتش چرخیدم و از بین دندان ــکی به س ــمانی اش ــردهبا چش ام های به هم فش

 «دونی؟ خیال نداشتی بهم بگی؟و تو چند وقته که اینو می» گفتم:
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سمتم آمد و گفت: شتم نمی» به  صی خبر ندا شو بخوای... ا ست ستم. را دون
 «کیرا.

 
 ـ پ  چند وقته که باخبر شدی؟

 
 هایم غلتید.هایم روی گونهاین را که گفتم اشی

 
 ـ وقتی برگشتم هالوز. ارشدها بهم گفتن.

 
 ـ االن مامانم کجاست؟

 
ـــ نمی دونم اینه که فیلیپ  اونو هم مثل لرد هانت ی چیزی که میدونم. همهـ

 گیر انداخته.
 

 «ولی چرا؟» ام را باال کشیدم و گفتم:آب بینی
 

کنی چرا کیرا؟ مادرت، لرد هانت فکر می» ایستاد و گفت: راونوود آمد و کنارم
یدور اســمیت تنها ومپایرس هایی بودن که با ارتباد برقرار کردن با و پدر ایز

هایی رو به وجود آوردن که سن بلوغ رو رد کردن. اونی که تیلور و ها بچهانسان
اب جوکنن هرکســی که هســت، باور داشــت این والدین فیلیپ  براش کار می
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لرد هانت رو روی یه دورگه  DNAکرد. ما ســواالت رو دارن. ولی اشــتباه می
ی مثبتی نداشــت. اون االن متوجه اشــتباهش آزمایش کردیم ولی هیچ نتیجه

 «گرده.شده و داره دنبال اون سه بچه می
 

ما  ولی چرا؟» هایم پاک کردم و گفتم:هایم را از روی گونهبا پشت دستم اشی
سودی م شیم؟ طبق اون چیزی که لوک درمورد اون یچه  شته با تونیم براش دا

ــه عیقهومپایرس بهم گفت، به نظر نمی ــی یا هرچیزی رس ای به درمان هرکس
 «داشته باشه.

 
درمان چیزی » ام گذاشــت و گفت:هایش را روی شــانهلوک یکی از دســت

 «خواد.نیست که اون دنبالشه. اون قدرت شماها رو می
 

 ه قدرتی؟ـ قدرت؟ چ
 

ــنیدن داره و » راونوود گفت: ــتعداد ش ــتعداد دیدن داری، کایی اس کیرا، تو اس
 «اونجور که شنیدیم ایزیدور هم قدرت بویایی خوبی داره.

 
 شم.ـ متوجه نمی

 
 سوزد.کردم بند بند وجودم دارد در آتش میح  می
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ــم من نگاه کرد و گفت: ــم در چش  ینیبهایی میکیرا، تو یه کاب*و*س» چش
ستن. بهم  سن... اونا الهامات ه شتر از یه کاب*و* سته؟ ولی اونا چیزی بی در

 «بینی.بگو چی می
 

شیدم و گفتم: کنن ها به لندن حمله میومپایرس» بازوهایم را تنگ در آغوش ک
سافرهای مترو رو می شامو م شن، خون آ هایی رو به وجود میارن که اونا هم ک

 «شه تا اینکه...های بیشتری تولید میو خون آشام کننها تغذیه میاز انسان
 

 «تا اینکه چی؟» راونوود با صدایی خشن گفت:
 

سانی باقی نمی» نف  گرفتم و گفتم: صدها... هزارتا اینکه هیچ ان ان مونه. من 
ــتن اوج می ــمون لندن داش گرفتن. اونقدر زیاد بودن ومپایرس دیدم که توی آس

 «ته بودن.که جلوی نور خورشید رو گرف
 

ـــــ چیزی که تو دیدی کیرا، آینده بوده... چیزی که ممکنه اتفاق بیوفته. اون 
هایی که دیدی در حالت خوشــبینانه ممکنه ارتشــی باشــه که توســط ومپایرس

سان شه... تا درکنار ان شده با ستاده  شر فر شدها برای محافظت از نژاد ب ها ار
وز نرسیده و ما فرصت اینو داریم دونیم. آینده هنبجنگن. ولی ما که چیزی نمی

 که تغییرش بدیم.
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ــر و تعادل و کیرا، ما وقتی برای هدر دادن نداریم. آینده» لوک گفت: ی نژاد بش
پایرس ماهنگی وم بهه یه ها روی ل پایرس توی  یه وم ند روز پیش،  غه. چ ی تی

پرواز داخلی توی انگلی  دیوونه شـــد. در ارتفاک چهل هزار فوتی به هواپیما 
شه و با مسافرها دلی از عزا درمیاره. هرکدوم از اون مسافرها تبدیل حمله ور می

تونیم مطمئن باشــیم ولی معتقدیم هدف اون آشــام. نمیشــن به یه خونمی
ومپایرس این بوده که هواپیمای پر از خون آشـــام رو روی باند فرودگاه هیثرو 

تا خون آشـــام یاره  له کنن. ولی  ها از فرودگاه عبور کنن وفرود ب ندن حم به ل
شون مقابله می ستادن هواپیما توی دریا باها ه اونا کنه و قبل از اینکخلبان با فر

 «کشه.به لندن برسن همشونو می
 

ـــــ توی اخبار دیدم. همون روزی که بانو هانت اومد میقاتم. خب دولت و 
 دونن چه اتفاقی افتاده؟مسئولین می

 
فت: یای » لوک گ قا خارج میهنوز دارن ب یا  ما رو از در نه، هواپی کنن پ  

ــه که همهدونن. ولی مینمی ــیم خیلی طول نکش ی دنیا از وجود ما باخبر ترس
های دولتی در سرتاسر دنیا کار ای از ما چند ساله که دارن توی پستبشه. عده

فقط میمی گه کنن ولی  قت رو مخفی کنن. و ا تونن قســـمتی از حقی
از چیزی باشه که قراره در آینده رخ بده پ  خیلی  های تو تصویریکاب*و*س

شه که اون ومپایرسطول نمی شروک به حمله ک سد مثل تیلور و فیلیپ   های فا
 «به شهرهای سرتاسر دنیا کنن.
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ولی من » هنوز از چیزهایی که شــنیده بودم گیج و بی ح  بودم. پرســیدم:
ها داشته باشم؟ چطور یرستونم برای اون ومپاای میفهمم چه فایدههنوزم نمی

 «تونم بهشون کمی کنم؟می
 

اش بهم گره زد و های پوشیده از موهای سفیدرنگش را روی سینهراونوود دست
ت بعدی تونه حرکتونه آینده رو ببینه و مییه ارتشی رو تصور کن که می» گفت:

ــی که می ــمن رو پیش بینی کنه، کس  تونه توی تاریکی هم به خوبی ببینه ودش
 «تونن ببینن.بینه که بقیه نمیکی چیزهایی رو می

 
سردابه ستم داخل  سنت ماری در رگد یادم آمد که چطور توان سای  ی زیر کلی

 اش ببینم. ولی آن اتفاق فقط یی بار رخ داده بود.کوو را با وجود تاریکی
 

صراحت گفت من می» به راونوود گفتم: شه به  ست که ب تونم ولی این کاری نی
 «ره.امش بدم. یهویی میاد و میانج

 
ــــ تواناییت داره بهتر می ــه. باید اینو بدونی که قابلیتـ تر هات هر روز قویش

شتری رو میمی شتر و بی شه بینی. زمان زیادی طول نمیشن و تو چیزهای بی ک
 تونی این تواناییتو کنترل کنی.که کامی می

 
 کنم.می کنه و بعدش من غشـ ولی چشمام... خونریزی می
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ی بهبود تواناییته. وقتی به قدرتت عادت کنی این این نشــونه» راونوود گفت:

 «شه.خونریزی هم کامی قطع می
 

 تونن بکنن؟ـ کایی و اون یکی... ایزیدور اسمیت چی؟ اونا چکار می
 

ــت مثل تو کیرا. می ــــ درس ــور کنی کایی میـ تونه چه امتیازی برای تونی تص
شه؟ م شمنمون با سهید سته، شه وا شت درهای ب سوسی فرستادش. از پ ی جا

تونه بشنوه و نقشه دشمن رو ها فاصله هم میها و حتی از مایلبیرون ساختمان
تونه تونه گوش بده و بفهمه که ضربه و حرکت بعدی دشمن چیه. میبفهمه. می
صله شمن از کدوم جهت داره نزدیی میاز فا شنوه که د تونه شه. میی زیاد ب

تعداد دشمن رو بگه و ترسی که توی قلبشونه رو از روی ضربانشون ح  کنه. 
شون ایزیدور هم با توانایی بویاییش می شمن رو بگیره و هیچوقت گم تونه رد د

ــی با این نکنه. می ــته باش ــور کن کیرا، یه ارتش داش ــون کنه. تص ــکارش تونه ش
 شن.ها... اینجوری شکست ناپذیر میتوانایی

 
 «ارتش؟ ولی ما که فقط سه نفریم.» باال دادم و پرسیدم:ابرویم را 

 
شماها چقدر خاص و  DNAـــ تو که واقعا فکر نکردی وقتی دشمنمون بفهمه 

کنه؟ شــن امتحانشــون نمیهایی که متولد میی دورگهبی همتاس روی بقیه
حتی اگه اونا با ضــعم و ناتوانی مثل همونایی که توی اون اتاق دیدی متولد 
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شن،  شو داریم و اون میب صد ست همون طور که ما ق شون کنه. در تونه درمان
 کنن؟دونه اونا بعد از درمان چه قدرتی پیدا میکی می

 
تر ها قدرتمندها به طور بلقوه توانایی اینو دارن که از ومپایرســـ ولی چرا دورگه

 باشن؟
 

. دونیمراســتشــو بخوای نمی» موهای زبر ســفید رنگش را خاراند و گفت:
دونیم که شــه. میشــن اینجوری میها با هم ترکیب می DNAاحتماال وقتی 

ــتن. ولی این ی خفاشهای دیگهگونه ها بینایی خوبی ندارن و درواقع کور هس
ــی از خفاش ــت... بعض ــت نیس تونن حتی نورهای فرابنفش رو هم ها میدرس

ــاید وقتی  ــان با  DNAببینن. پ  ش ــه بومپایرس ترکیب می DNAانس ینایی ش
ــه. میقویتر می ــنوایی خفاشش مونه و ح  ها مثل رادار میدونیم که ح  ش

یایی فوق العاده ها وقتی دو گونه با هم ای رو هم دارن... شـــاید این قابلیتبو
 کنن.شن افزایش پیدا میترکیب می

 
 های قوی؟35ـ مثل کوکتل

 
 «شاید.» لبخند کوتاهی زد و گفت:
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ی اینها درســت ولی حتی اگه همه» نگاه کردم و گفتم:به لوک و دکتر راونوود 
های عجیب غریب باشــم، مثل اینکه فیلیپ  و باشــه و من یکی از این دورگه

کار می که براش  به هیچ عنوان تیلور و اون کســی  که من  کنن فراموش کردن 
 «امکان نداره به نژاد خودم خیانت کنم و برای اونا بجنگم.

 
 «مثل اینکه دو چیز رو فراموش کردی کیرا.» د و گفت:راونوود به من خیره ش

 
 «چی رو؟» سرم را یی وری کج کردم و گفتم:

 
صی تعلق نداری. دوما، اونا یه برگ برنده ـــ اوال تو درواقع به نژاد خا ی عالی ـ

 کنن.دارن. چیزی که بهتر از اونو پیدا نمی
 

 ـ چیو؟
 

فت: عب*و*ســی گ ند  مادرت رو دارن. » با لبخ نا  کایی و او پدر  همینطور 
یدور رو. فکر می که کنم میایز تا رو مجبور کنن هرکاری  ـــه  ما س تونن شــ

 «خوان رو انجام بدین.می
 

یزی توام مثل اینکه یه چ» خواست باال بیاورم. گفتم:قلبم فرو ریخت و دلم می
باور نمی به « کنم.رو فراموش کردی. من هیچکدوم از این مزخرفات رو  بعد 
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ل من مث» هایشــان خوابیده بودند اشــاره کردم و گفتم:که روی تخت هاییبچه
 «اونا یا کایی نیستم. بهم نگاه کن. من که بال ندارم!

 
 «بذار نشونت بدیم.» لوک دستم را گرفت و زمزمه کرد:

 
ــه ــر دکتر راونوود راه افتادیم و لوک مرا به گوش ــت س ی تاریی اتاق هدایت پش

یان تاریکی پنهان شده بود. راونوود در را با یی هل ی اتاق دری درمکرد. گوشه
تاق یی میز قرار  به داخل اتاق کوچکی راهنمایی کرد. داخل ا باز کرد و ما را 

های دســت نوی  داشــت که رویش کاغذهایی پر از معادالت و یادداشــت
ــکی و پرونده ــده بود. ابزار پزش هایی آنجا بود که تا بحال ندیده پخش و پی ش

هایی از ی اتاق تخت معاینه قرار داشــت و به دیوارها هم عک گوشــهبودم. 
ها متعلق به زدم آن عک اعضــای بدن چســبانده شــده بود و من حدس می

 ها خوابیده بودند.هایی است که روی تختاعضای بدن آن بچه
 

ر کیرا، بلوزت رو دربیا» راونوود دوربینی قدیمی از روی میز برداشــت و گفت:
 «روی اون تختی که اونجاس دراز بکش. و به شکم

 
 «ببخشید؟!» بلوزم را محکم چسبیدم و گفتم:

 



 309 خون آشام یداریب

ــت ناگهانی ــکالی » اش را دید گفت:وقتی معذب بودنم در مقابل درخواس اش
 «خوام کمرتو معاینه کنم.نداره کیرا. من یه دکترم. فقط می

 
 ـ چرا؟

 
او  اه کردم. امیدوار بودماین را گفتم و به لوک که آن ســوی اتاق ایســتاده بود نگ

 جواب این سوال را داشته باشد.
 

 «ای.خوام بهت یابت کنم یه دورگهمی» راونوود گفت:
 

 ـ چطوری؟
 

 «با این.» دوربین بزرگ را باال گرفت و گفت:
 

شد. جلوی دوربین لنز به ظاهر دوربین می خورد متعلق به اوایل قرن نوزدهم با
کاردئون به دوربین چســبیده بود و دو  برآمده و بلندی قرار داشـــت که مانند آ

شت. وقتی از نزدیی سته قرار دا تر به دوربین نگاه کردم طرف دوربین هم دو د
 متوجه شدم که از پیستیی یا فلز ساخته نشده، بلکه جن  آن چوبی است.

 
 «این چیه؟» پرسیدم:

 



wWw.Roman4u.iR  310 

 

ــ» لبخند زد: ــی کیرا. مطمئنا دوس ــت بترس لوک  تتیجور دوربینه. نیازی نیس
 «مراقبته.

 
ســت، چیزی نی» دوباره به لوک نگاه کردم، ســر تاییدی برایم تکان داد و گفت:

 «دم.نارم کسی انیتت کنه. قول مینمی
 

های حرفش را باور داشتم، به سمت تخت رفتم و شروک کردم به باز کردن دکمه
 «شه برگردی؟می» بلوزم. نگاهی به لوک انداختم و گفتم:

 
شکم روی  لبخندی سم را درآوردم و به  شتش را به من کرد. لبا زد، چرخید و پ

 تخت معاینه دراز کشیدم. راونوود با آن دستگاه عجیب و غریبش به سمتم آمد.
 

 ـ ممکنه یه کم سرد باشه.
 

ــپ  به آرامی  ــت. س ــتون فقراتم گذاش ــتگاه را بین س این را گفت و انتهای دس
ستگاه را در امتداد کمرم پایین آ  هایم باال آورد. انتهایورد و بعد دوباره تا دندهد

سردی یخ بود و باعث می ستگاه به  ست کمرم را ح  د شدن پو شد دون دون 
 کنم.

 
 ـ لباستو بپوش. کارم تموم شد.
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به لوک گفتم:  تونیاالن می» از روی تخت بلند شـــدم و بلوزم را پوشــیدم. 

 «برگردی.
 

هایش بود. نچ نچی کردم بچگانه روی لببه من نگاه کرد، هنوز هم آن لبخند 
 «ای!خیلی بچه» و گفتم:

 
مه گذاشـــت و دک نار آن را زد. از راونوود دوربین را روی میزش  ی روشــن ک

شکلی از  سفید و مخروطی  شان  شد و نور درخ صدای خرخری بلند  ستگاه  د
اه گلنزهای آن بیرون زد. نور روی دیوار تابیده شـــد، به دیوار نگاه کردم. مثل ن

صویر مات و های قدیمی یا فیلمکردن به عک  سفید بود. اولش ت سیاه و  های 
ضحتار بود. راونوود دکمه ستگاه بود را تنظیم کرد و عک  وا تر هایی که کنار د

ستون فقرات و دنده صویری از  هایم را روی دیوار دیدم. شد. آن موقع بود که ت
داخل بدنم صــبط کرده بود و  دوربین، یا هرچیز دیگری که بود، تصــویری از

شش می شت روی دیوار پخ کرد. ولی وقتی به عک  دقت کردم متوجه حاال دا
نده ـــدم ســتون فقرات و د مام ش فاوت از ت ند... مت فاوتی دار ظاهر مت هایم 

هایی ها دیده بودم. اســتخوانهای آناتومی بدن انســانهایی که در کتابعک 
 هایم افتاده بود.روی ششای بیشتر از حد عادی داشتم و سایه

 
 «امکان نداره این عک  من باشه.» با نفسی بند آمده گفتم:
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راونوود مرا نادیده گرفت و به ســمت دیوار رفت. خودکاری از جیب لباســش 
سی که روی دیوار نمایش داده می شید و با آن به عک شاره کرد و بیرون ک شد، ا

ــتم هیجان رامی« اس.فوق العاده» گفت: ــدایش ح  کنم. ادامه  توانس در ص
شرفتهتا حاال همچین بال» داد: ست بیرون نیومدن رو های پی ای که هنوز از پو

لوک،  ببین» سپ  نوک خودکارش را درون دیوار فرو کرد و گفت:« ندیده بودم.
ستخوانمی سهتونی ا ستخوان رادیو  36های بازو رو ببینی؟ اینجا رو ببین! این ا

 «. استخوناش واقعا عالی شکل گرفتن.37و اینم استخوان اولنا
 

شه! باورم نمی» لرزی به بدنم افتاد و دوباره اشی در چشمانم جمع شد. گفتم:
شتم باید تا حاال می ضافه توی بدنم دا ستخون ا اید فهمیدم. اینا باگه این همه ا

 «فهمیدم که وجود دارن.سنگین باشن. باید می
 

 نه لزوما. تو همیشه این» عک  بردارد گفت:دکتر راونوود بدون اینکه چشم از 
ــتی کیرا. چه تفاوتی رو می ــتخونا رو توی بدنت داش ــتی ح  کنی؟اس  خواس

چیزی نبوده که بتونی متوجهش بشــی. بعیوه، این اســتخونا ســنگین نیســتن ـ 
ــون توخالی ــــ میدونی، به خاطر اینکه بهت کمی کنن بتونی پرواز اکثرش ان ـ

 «کنی.
 

 «هام چین؟های سیاه روی ریهاون لکه» کردم و گفتم: به دیوار اشاره
 



 313 خون آشام یداریب

 «هستن. 38اونا پاتاگیوم» با لبخندی گشاد گفت:
 

 هایم جاری شده بود.هایم روی گونهاالن دیگر اشی« انگلیسی بگو!» گفتم:
 

 هات کیرا... وای خدا! محشره!ـ بال
 

شیدم شحالم که » و هق هق کنان گفتم: خودم را محکم در آغوش ک خب، خو
خواد یه جونور پرنده ترســناک باشــم. کنی، ولی من دلم نمیاینجوری فکر می

 «خوام فقط یه انسان باشم.می
 

کامی بی ید و  ناراحتیبه ســمتم چرخ درواقع » ام، هیجان زده گفت:خبر از 
 «هن.ها شبیانها شباهت داشته باشن به انسها بیشتر از اینکه به موشخفاش

 
اگه این حرفت قراره حالمو بهتر کنه باید بگم » هایم گفتم:غرق در میان اشــی

 «خوام!خوام! هیچکدومشونو نمیکه نکرد. من اینو نمی
 

ناراحت به لحظه دارم  به ســمتم آمد و تر میوقتی لوک دید که لحظه  شــوم 
او را به عقب  «ولم کن.» بازویش را آرام دور کمرم حلقه کرد. جیغ کشــیدم:

 «بهم دست نزن!» هل دادم و گفتم:
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ست ولی اجازه ندادم آن حرفی که می« کیرا...» شروک به حرف زدن کرد: خوا
خواست از اتاق خارج شوم و از آن عک  سیاه و بزند را تمام کند. فقط دلم می

ــوم. فکر اینکه آن بال ــفید دور ش ــتم مخفی س ــیاه و چرم مانند زیر پوس های س
ـــده عث میاش با به آن را هم ند  یاورم. حتی فکر کردن  باال ب ـــد بخواهم  ش

مل کنم. دلم مینمی های توانســتم تح بدرم و آن چیز ـــت کمرم را  خواس
 ها چه معناییتوانستم درک کنم اینآور را از بدنم خارج کنم. حتی نمیچندش

ــتم بلکه یی دورگه ــان نیس ــتم مرا دیواندارند. فکر اینکه انس ــناک هس  هی ترس
 کرد.می

 
دونســت مامان یه چرا بابا بهم نگفت؟ اصــی می» در نهنم جیغ کشــیدم: 

ست خودم نبود، نفرت عمیقی نسبت به « ومپایرسه؟ چرا مامان بهم نگفت؟ د
 «چطور تونست این کارو باهام بکنه؟» کردم: مادرم ح  می

 
شانه ستش را روی  سعی کرد به من دلداری دلوک بار دیگر د شت و  هد ام گذا

ندان یان د تادم و از م نار زدم، ایســ از » ام گفتم:های بهم فشــردهولی او را ک
 «دیدمت لوک بیشاپ! ازت متنفرم!ها متنفرم. کاش هیچوقت نمیومپایرس

 
 او را هاج و واج و ناراحت رها کردم و از اتاق بیرون دویدم.

 
 فصل بیست و چهارم
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ای ســنگی که به راهرو راه هلوک در حالی که مرا در طول بخش و ســپ  پله

فضــا تاریی بود و با وجود « کیرا!» کرد، نامم را صــدا زد:داشــت دنبال می
شی سکندری خوردم. تمام چیزی ا هایی که دیدم را تار کرده بودند، در راهرو 
 خواستم این بود که از عمارت خارج شوم.که می

 
بود روی  نور فانوســی که در دســتش« کیرا صــبر کن!» لوک فریاد کشــید:

شد. سپ  دست سردش را ح  کردم که دیوارهای چسبناک راهرو تابیده می
 ام را چنگ زد و مرا به عقب چرخاند.شانه

 
و ســعی کردم خودم را از او دور کنم ولی او خیلی « ولم کن!» جیغ کشــیدم:

تر بود و مرا به ســمت خودش کشــید. مرا تنگ در آغوش کشــید و برای قوی
 دادنم موهایم را نوازش کرد. دلداری

 
خوام از اینجا کنم بذار برم لوک. میخواهش می» اش هق هق کردم:در ســینه
 «دور شم.

 
 «کنه.فرار کردن چیزیو حل نمی» در گوشم زمزمه کرد:

 
 «کنم.خواهش می» نالیدم:
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فت: نان گ جا می» پچ پچ ک نهک تونی برگردی ات؟ نمیخوای فرار کنی؟ خو
 «ا دنبالتن. تو اینجا در امانی، من مراقبتم.اونجا، اون

 
را کامل  امولی نتوانستم جمله« خوام...نمی» ام را باال کشیدم و گفتم:آب بینی

 کنم.
 

سمت  ست. به  سرش ب شت  لوک در اتاقش را باز کرد و مرا داخل برد و در را پ
 تخت هدایتم کرد، مرا رویش نشاند و فانوس را روی میز گذاشت.

 
 دونم این برات یه شوک بزرگ بوده.ـ می

 
 «دونی.یه شوک؟ تو هیچی نمی» تمسخرآمیز گفتم:

 
 ـ پ  بهم بگو. بهم بگو چه حسی داری کیرا.

 
 ی کافی توی این شش ماه اخیر آنالیزم کردن.ـ چرا؟ چه اهمیتی داره؟ به اندازه

 
 «خوام کمکت کنم کیرا.من می» بخش گفت:با لحنی آرام و آرامش

 
 «تونم از خودم مراقبت کنم!من به کمی تو احتیاجی ندارم. می» اد کشیدم:فری
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ولی من بهت نیاز دارم » دســتم را در دســت گرفت، به من نگاه کرد و گفت:

 «کیرا.
 

 ـ واقعا؟
 

ست لحنم طعنهدلم نمی سد... ولی میخوا ستم که طعنهآمیز به نظر بر میز آدان
 بود.

 
 «تو بهم گفتی دوستم داری، یادته؟» انگشتانم را فشرد و گفت: به آرامی

 
 ـ اون حرف مال خیلی وقت پیش بود.

 
سرم را پایین انداختم. نمی شم موقع گفتن این حرف  شم در چ ستم با او چ خوا

 شوم.
 

 ـ پ  یعنی اون احساساتی که نسبت بهم داشتی عوض شدن؟
 

 لحن صدایش ناراحت و آزرده بود.
 



wWw.Roman4u.iR  318 

 

ی دونم چه حسمشکل همینه لوک، دیگه نمی» به او نگاه کردم و گفتم:این بار 
 «دارم.

 
هایم را از روی هایش قاب کرد و با انگشــتانش اشــیصــورتم را با دســت

نه فت:گو پاک کرد و گ جام کیرا. می» هایم  خاطر تو این به  تونم توی این من 
دونم چه میمشکلت بهت کمی کنم. مجبور نیستی تنهایی باهاش کنار بیای. 

 «حسی داری.
 

جاســت، امکان نداره بدونی من چه حســی ولی مشــکل همین» زمزمه کردم:
 «دارم. من یه ومپایرس نیستم. حتی یه انسان هم نیستم. پ  من چیم؟

 
 «یه چیز خیلی خاص.» با صدایی نرم و آرام از میان تاریکی گفت:

 
 ـ بهتره بگی یه چیز خیلی وحشتناک!

 
نه، یه چیز خاص کیرا، تو االن » ی صــورتم کنار زد و گفت:موهایم را از رو

 «العاده رو داری.قابلیت انجام یه کار فوق
 

 ـ چی مثی؟
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ا هایی که بعدی بچهی باالن و همههایی که االن توی طبقهتونی تمام بچهـ می
 میان رو نجات بدی. دیگه الزم نیست زجر بکشن.

 
 کاب*و*سشون هم باشم. تونمـ آره ولی می

 
 ـ منظورت چیه؟

 
 
 
 
 

ـــ خب، اگه حرفی که دکتر راونوود گفته درست باشه پ  به محض اینکه اونا 
ن به کندرمان شن ممکنه از جانب تیلور و فیلیپ  و اون آدمی که براش کار می

 خطر بیوفتن و ازشون برای نابودی نژاد بشر استفاده بشه.
 

مونه نباید اینجا رو ترک کنی. این عمارت مثل یه دژ می ـ و این دلیل اینه که تو
 ی خون آشاما مقاومه.و درمقابل حمله

 
 ـ ولی اگه تیلور و فیلیپ  بیان اینجا چی؟ اگه بقیه رو با خودشون بیارن چی؟
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دونن ما اینجاییم. این یکی دیگه از دالیلیه که مورفی و پاتر تغییر قیافه ــــ نمی
 دونه من اینجام.دونه اونا کین... حتی نمیهم نمیدادن. حتی خدمتکار 

 
 هایی که توی اتاق زیرشیروانی مخفی شدن خبر داره؟ـ خانم پین درمورد بچه

 
 دونسته ولی پیش خودش نگه داشته.ـ آره همیشه می

 
 دونه؟ـ کایی چی؟ اونم می

 
تن بیاد ذاشـ نه، تا اونجایی که بهم گفتن و من خبر دارم از وقتی کوچیی بوده ن

کنه ها هم فکر میها و تخته چوبها و داربســـتاین باال. درمورد این برزنت
 این قسمت از عمارت ویران شده.

 
شه ای مثل خودش هم وجود دارن باعث میـ ولی اگه کایی بدونه کسای دیگه

ــر اینکه چه موجودیه با خودش درگیری  ــاس تنهایی نکنه. همش س انقدر احس
 داره.

 
هایمان تنها چند اینچ با هم مرا به سمت خودش کشید، آنقدر که صورت لوک

کنه چون تو رو داره کیرا. شما دیگه احساس تنهایی نمی» فاصله داشت. گفت:
 «تونین به هم کمی کنین.می
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ــ شی دارم حامی خوبی براش به حساب بیام. من نمی ام چه دونم خودم چیـ

کنم.... راونوود بهم گفت داخل بدنم بال برســـه به اینکه بخوام به اون کمی 
صم دارم. اونا دقیقا چطوری کار می کنن؟ منظورم اینه ممکنه یه روز که توی 

 سوپرمارکت ایستادم یهویی از کمرم بزنن بیرون؟ خیلی خجالت آوره.
 

م کی دونتا حاال اینجوری بهش فکر نکرده بودم. نمی» لوک لبخند زد و گفت:
بدنت بیرون بزنن. ممکنه امروز باشــه، شــاید فردا، شــاید  ممکنه باز شــن و از

 «ی دیگه یا سال دیگه، یا شاید هم هیچوقت.هفته
 

ــت ــــ ولی از فکر اینکه اون انگش ــیاه و کوچولو دارن توی بدنم تکون ـ های س
 شه.خورن هم چندشم میمی

 
 این را گفتم و از فکرش به خودم لرزیدم.

 
 «منظورت اینان؟» ایستاد و گفت:

 
ضوح شانه ستش را به و شکافتن پو صدای  سمت عقب خم کرد،  هایش را به 

هایش از کمرش بیرون زدند. بازوهایش را دو طرفش باز کرد شنیدم و بعد، بال
شدم  ضعیم فانوس، متوجه  شدند. در نور  سمت پایین آویزان  و بال هایش به 
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در رگد کوو هایش هنوز هم به خاطر آتش ســوزی که منظور لوک از اینکه بال
 بهبود نیافته است، چیست.

 
هایش با ظاهری شل و ول و پاره پوره از کمرش آویزان شده بودند، در حالی بال

بال کدام از  یاد داشــتم. نوک هر  به  ند  قدرتم ها را ســـالم و  هایش که من آن
توانستم آن سه انگشت سیاه و استخوانی را ببینم. لوک به من نگاه کرد و به می

وا خواستند به هها باز و بسته شدند انگار که میم این کار، انگشتمحض انجا
 چنگ بزنند.

 
و انگشت وسط بال سمت راستش به حالت « بیا نزدیی.» لوک با لبخند گفت:

 خواست به سمتش بروم.اشاره کردن خم شد، انگار که از من می
 

م به بود هایی که پشت سرم به هم قفل کردهاز روی تخت بلند شدم و با دست
 سمتش رفتم.

 
 مونه که یه جفت دست دیگه هم داشته باشی.ـ فقط مثل این می

 
 ان.ـ همین دو تا دستی که دارم برام کافی
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ــت ــم از آن انگش ــتخوانی که به این را گفتم و بدون اینکه چش ــیاه و اس های س
 تر شدم.خوردند بردارم، به او نزدییسمت عقب و جلو وول می

 
 گم.جوری نبودی. اون موقعی که توی رگد کوو بودیم رو میـ تو قبی این

 
ــتم یه چون اون موقع نمی» با حالت چندش خودم را جمع کردم و گفتم: دونس

 «ام دارم.مشت استخون پیچ خورده دور قفسه سینه
 

 «گیرن.بهشون دست بزن. زود باش... گازت نمی» لبخند زد:
 

ستم شدم. به محض اینکه این کار را کردم  د سمت جلو خم  را دراز کردم و به 
ــت ــدم که انگش ــتند. متوجه ش ــل هس ــت متص ــبیه به مچ دس ها به چیزی ش

 د.هایی تیز و برنده پوشانده شده بودنها بلند و نوک تیز بودند و با ناخنانگشت
 

شبیه چنگال می ست  شتر از د ـــ بی ستخوانـ های یه های بالمونن. درواقع، ا
 ها شباهت داره.های بازوی انسانخفاش خیلی به استخوان

 
 ـ این حرفت اصی حالمو خوب نکرد. من انسان نیستم، یادت رفته؟
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ها که فقط چند میلی متر با انگشــتانم فاصــله داشــتند جلو ناگهان آن انگشــت
های آمدند و دستم را چنگ زدند. سعی کردم دستم را عقب بکشم ولی انگشت

 یاه و استخوانی خیلی قوی بودند و دستم را محکم گرفتند.س
 

خوام دم. فقط میخوام بهت صــدمه بزنم... قول مینترس. نمی» لوک خندید:
ــت که  ــت. چیزی نیس ببینی اون چیزی که توی بدنت داری اونقدرا هم بد نیس

 «ازش بترسی.
 

شمانش و بعد به چنگال ستم را گرفته بودند نگاهبه چ م کم کردم و ک هایی که د
آرام شدم. برخیف ظاهری که داشتند پوستشان نرم بود، درست مثل گوشت و 

ست ستی که د شانده بودند. هرچند ناخنپو سفت و های خودم را پو شان  های
شــدند های خودم هم این شــکلی میزرد رنگ بودند، شــبیه به عاج. اگر ناخن

 کردم.تاه میکردم، حداقل آنها را کوشان میباید فکری به حال
 

بال او چنگال به دن هایم را رها هایش هم انگشـــتلوک خودش را رها کرد و 
 «دیدی؟ خیلی هم بد نیستن، هستن؟» کردند. لبخند زد:

 
سی کردم و گفتم:بال شون خود به خود فکر نکنم. بال» هایش را برر هات خود

 «شن.درمان می
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د توی تاریکی مخفی شم اونا بهبو ـ به تدریج. تا وقتی از نور دور باشم و اینجا
 کنن.پیدا می

 
 ـ چه مدت دیگه مجبوری اینجا مخفی بمونی؟

 
 تر شدم.کنم یه کم قویدونم. ولی هر روز احساس میـ نمی

 
بازوهایش را دور شـــانه به ســمت خودش بعد این حرف  ام حلقه کرد و مرا 

 «ولی االن موقعیتم خیلی هم بد نیست.» کشاند. گفت:
 

در « چرا؟ »تابید به صورتش نگاه کردم و گفتم:نور ضعیفی که از فانوس می در
ی چو صورتش را پوشانده بودند کمتر هایی که نیمهفضای نیمه تاریی، زخم

 شدند، انگار که اصی وجود ندارند.دیده می
 

 ـ چون تو پیشمی.
 

 این حرف را زد و به جلو خم شد و به آرامی مرا ب*و*سید.
 

شمانم هایش لباینکه لببه محض  صویر پاتر جلوی چ هایم را لم  کرد، ت
ی او را کنار بزنم ولی نادیده گرفتن گرمایی آمد. سعی کردم خاطرات ب*و*سه

ـــه به ب*و*س خت بود. ی او در وجودم ح  میکه از فکر کردن  کردم ســ
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چشمانم را بستم و فکر اینکه چطور پاتر با ولع و شور و حرارت مرا ب*و*سید 
 را کنار زدم، آن احساس گرما هم فروکش کرد.

 
سه » اش ح  کرد و زمزمه کرد:لوک تردید و مکثم را در جواب دادن به ب*و*

 «چی شده؟
 

 و او را ب*و*سیدم.« هیچی.» گفتم:
 

همان لحظه، آن احســاســات قوی که در رگد کوو احســاســشــان کرده بودم را 
ر زمان از آخرین باری که با دوباره ح  کردم. ح  و حالم جوری بود که انگا

ستش را بین موهایم تکان داد و مرا به خودش  ست. لوک د شته ا هم بودیم نگذ
دم، کرام ح  میاش را در مقابل ســینهتر کرد. ســختی و ســفتی ســینهنزدیی

پوســتش به ســردی ســنگ مرمر بود. دســتش را روی کمرم به ســمت پایین به 
م که چند ســاعت پیش بدنم را نوازش های پاتر افتادحرکت درآورد، یاد دســت

شردم و دوباره خاطرات پاتر را عقب راندم و می شمانم را محکم بهم ف کرد. چ
 لوک را پرشورتر ب*و*سیدم.

 
لوک مرا به ســمت تخت راهنمایی کرد، مرا رویش خواباند و فانوس را با یی 
نارم دراز  مد و ک خت آ که روی ت تاریکی ح  کردم  خاموش کرد. در  فوت 

ام، و هایم، بینیها، گونهشید. موهایم بلندم را از روی صورتم کنار زد و گوشک
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ـــهلب مام ترسهایم را غرق در ب*و*س ها و های نرمش کرد. ح  کردم ت
تهنگرانی با هر لم  او ح  میهایم از بین رف ند.  کردم پوســتم مور مور ا

با لوک بودم دانســتم چرا وقتی کردم. نمیشــود و احســاس زنده بودن میمی
شد ولی احساساتی که از لم  او ح  احساساتم انقدر پر شور و حرارت می

 کردم به شدت قوی بودند.می
 

به  «تر و مبهوت کننده تره.احساِس بودن با پاتر مهیج» صدایی در نهنم گفت:
 صدای نهنم گفتم خفه شو و کنارش زدم.

 
پایین لباســم حرکتانگشــتان لوک را ح  می  هایمکرد. نف می کردم که 

ــیدم و با نوک گرمش باعث می ــود. او را ب*و*س ــت تنم مور مور ش ــد پوس ش
شتانم زخم صورتش را لم  کردم. روی زخمانگ شیدم و های  ست ک هایش د

ــینه و کمرش حرکت دادم. کمرم را باال گرفتم تا  ــمت س ــتم را پایین و به س دس
ود، وی تن لختم به نرمی َپر بهایش رلوک بتواند لباسم را از تنم خارج کند. بال

ح  لم  آنها باعث شــد به خود بلرزم. دســتانم را دور گردنش حلقه کردم و 
ــیدم. لب ــورتش را پایین کش ــتجو میهایم لبص کرد. او هم در هایش را جس

های تیزش را ح  کردم جواب مرا ب*و*سید و برای اولین بار، آن شب دندان
ن هایش را به سمت پاییرا گزید. سپ ، لبکه از سر شور و حرارت لب پایینم 

یدن و روی گردنم حرکت داد، لب هایش روی گردنم مکث کرد و متوجه لرز
ش را های تیزتوانستم دندانتر شد. میهایش به گلویم نزدییبدنش شدم. لب
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ام ح  کنم. بدنش لرزید، کمرش به ســمت عقب خم روی پوســت زیر چانه
 شدند.هایش دو طرفش باز شد و بال

 
تاد، لوک دندان فاقی اف بل از اینکه بفهمم چه ات های تیزش را وارد گوشـــت ق

گردنم کرد. بدنش جوری سفت شد که انگار دچار گرفتگی عضله شده است 
 خواست مرا گاز بگیردای از ته گلویش خارج شد. از ترس اینکه میو بعد، ناله

 اق پرت کردم.با زانوهایم او را عقب هل دادم و او را آن سوی ات
 

سم بند آمده بود، درحالی که در تاریکی کورکورته به دنبال فانوس می شتم نف گ
 «خواستی بکنی؟چت شده؟ چکار می» گفتم:

 
 ـ متاسفم کیرا.

 
» د:تر شــده بوتر و عمیقصــدایش به نحوی تغییر کرده بود... یی جورایی بم

 «خواستم بهت آسیب بزنم.نمی
 

 «بزنی؟ آسیب» با گیجی گفتم:
 

 باالخره فانوس را پیدا کردم و سعی کردم روشنش کنم.
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 «روشنش نکن.» غرید:
 

ولی دیر شــده بود، قبل گفتن این حرفش پیچ کوچی کنار فانوس را پیدا کرده 
بودم و چراغش را روشن کرده بودم. فانوس را جلویم گرفتم و نورش را به دنبال 

ــهلوک در اطراف اتاق تاباندم. باالخره پی ده ی اتاق چمپاتمه زدایش کردم، گوش
ــینه هایش را دور خودش پیچانده اش باال آورده بود و بالبود، زانوهایش را تا س

 بود و بینشان مخفی شده بود. از روی تخت بلند شدم و به سمتش رفتم.
 

 خواستی گازم بگیری.ـ لوک؟ چی شد؟ فکر کردم می
 

 «جا کیرا!خواستم! پ  نیا اینآره می» اخطار داد:
 

ته بودم، تو منو » ســـعی کردم او را آرام کنم: هت گف که قبی ب ولی من 
 «ترسونی.نمی

 
 «خوام منو اینجوری ببینی.نمی» نالید:

 
 «ی اینا تو سروکله هم زدیم.ما که قبی درمورد همه» با لحنی نیمه شوخ گفتم:

 
ــتادم، بعد کنارش چمپاتمه زدم و بال ــرش ایس ز دورش کنار هایش را اباالی س

زدم. آن انگشتان استخوانی سیاه مچ دستم را گرفت و دستم را کنار زد، ولی با 
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ــت آن این کارش بال ــورتش را دیدم که از پش ــدند و من ص هایش از هم باز ش
سکندری بال سمت عقب  شده از جا پریدم و به  شوکه  شده بود.  ها بهم خیره 

 صورتش خیره شدم.خوردم. روی باسنم به زمین کوبیده شدم و به 
 

صدای بلندی غرید: شیدم و « از اینجا برو!» با  شدت ترس خودم را عقب ک از 
شده بود از دندان شدم. نه تنها نیش درآورده بود بلکه دهانش پر   هایاز او دور 

شم شانی درآمده بود، گوشتیز و برنده. چ سبز درخ چ هایش پیهایش به رنگ 
ــبیه به پوزهاش تبدیل به چیزخورده بود و بینی ــده بود. موهایی ش  ی حیوان ش

زبر سیاه رنگی صورتش را پوشانده بود، ولی آن قسمت پوستش که قبی سوخته 
 درخشید.بود از میان موها به رنگ سفید می

 
ــت افتاده؟» نف  نف  زنان گفتم: خودم را عقب عقب روی « چه اتفاقی واس

 زمین کشاندم و از او دور شدم.
 

 «تونم برگردم هالوز.به خون نیاز دارم. خون انسان... و نمی» د:از سِر درد نالی
 

 ـ ولی تو که گفتی هانت و راونوود یه خون مصنوعی...
 

مد: یان حرفم آ نان م کامی برطرف 13الت » نف  نف  ز یاز رو  ، ولی اون ن
هات تونم اون نیمه انســانیت که بین رگکنه. وقتی انقدر بهت نزدیکم مینمی
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دونی چقدر فوق العاده رو اســتشــمام کنم. فوق العاده اس... نمی در جریانه
 «اس!

 
 تونم بهت بکنم؟ـ چه کمکی می

 
 ـ فقط همون جا بمون.

 
که متوجه شـــدم  که بودم اشـــاره کرد و آن موقع بود  جایی  به  با انگشــتش 

هایش هم پوشــیده از موهای زبر ســیاه رنگ اســت، موهایی که در نور دســت
 درخشیدند.روی زمین افتاده بود میفانوسی که االن 

 
 «چه اتفاقی واست افتاده؟» با صدایی مرتعش گفتم:

 
ــــ این چیزیه که من هستم... وقتی تو هالوزم این شکلیم. من یه خفاش خون 

 آشامم، یادت رفته؟
 

 شن؟ها توی هالوز همین شکلی میی ومپایرســ پ  مورفی و پاتر و همه
 

 ـ کم و بیش.
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فت مه  این را گ یی نی که من  قت  هان این حقی ناگ ید.  ـــدت درد لرز و از ش
سرم گیج برود و از فکر اینکه اگر من هم به هالوز  شد  ستم باعث  ومپایرس ه

 برم ممکن است شبیه لوک شوم باعث شد احساس تهوک کنم.
 

 «های زن هم این شکلین؟ومپایرس» به خودم جرات دادم بپرسم:
 

شد که به چیزی فکر می شده و متوجه  شمان درخشانش به من خیره  کنم، با چ
سه نگرانیت وجود نداره.» گفت: ی ی بلندبعد ناله« اونا خوشگلن... چیزی وا

 کشید انگار که جایی از بدنش آسیب دیده باشد.
 

 «چی شد؟» سعی کردم ترسم را مخفی کنم و پرسیدم:
 

شدهاز بین دندان مثل یی آدم بعد « شه.داره رد می» اش گفت:های بهم قفل 
ــتند ناپدید می ــورتش که داش ــت روی پهلویش افتاد. به موهای ص ــدندمس  ش

شتند با حالت عادی برمیهایش و همینطور بینیوگوش شتند، ناش که دا گاه گ
ــده بود و نیش ــمانش خاموش ش ــبز چش هایش هایش داخل لثهکردم. آتش س

 دد.گربرمی هایشهای گربه که داخل پنجهبرگشته بود، درست مانند چنگال
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ــمتش رفتم و به او کمی کردم از روی زمین  ــت و پا به س روی زمین چهار دس
شده  شیده از قطرات ریز و براق عرق  سرد و مرطوب و پو ستش  شود. پو بلند 

 اش کنار زدم و به صورتش نگاه کردم.بود. موهای مرطوبش را از روی پیشانی
 

 ـ خوبی؟
 

 شه!!ـ بهتر از این نمی
 

شاره کرد و گفت: سپ  به میز شو یه بطری الت » کنار تختش ا از توی اون ک
 «برام بیار. 13

 
ــو را باز کردم و چند  ــاندم. کش ــمت تخت هدایت کردم و رویش نش او را به س

ندازه به ا حاوی ی لولهبطری کوچی  ها  کدام از آن یدا کردم.هر  مایش پ ی آز
شت صورتی کم رنگ بود. یکی از آنها را بردا ا م و به لوک دادم. بمایعی به رنگ 

انگشتان لرزانش درپوش بطری را برداشت و سرش را به عقب خم کرد و قلوپ 
شده مایع از بطری نگاه کردم، مایعی لزج و  شید. به خارج  سرک قلوپ مایع را 

چســبید. ای میهای بطری شــیشــهلجن مانند بود که هنگام خروج به دیواره
می که مواد مصرف کرده است لرزشی بطری خالی را از دستش گرفتم. مانند آد

 «حاال بهتر شد.» بر بدنش افتاد و گفت:
 

 «خوبی؟» پرسیدم:



wWw.Roman4u.iR  334 

 

 
ــید و گفت: تی وق« یکی دو دقیقه بهم مهلت بده.» طاقباز روی تخت دراز کش

 «ترسی؟هنوزم ازم می» سرجایش کامل دراز کشید پرسید:
 

ــتر و ریشباید زخم» گفتم: ــی تا  تریها و موهای ژولیدههای بیش ــته باش داش
 «بتونی منو بترسونی.

 
ــیده بودم، البته نه از لوک بلکه از چیزی که ممکن بود به آن  ولی حقیقتش ترس

ودی که راستی چرا نگران این نب» تبدیل شوم. دستش را در دستم گرفتم و گفتم:
 «کردی؟کایی رو بترسونی ولی خودتو از من مخفی می

 
 «چیه؟ منظورت» به من نگاه کرد و گفت:

 
ــ خب، وقتی رفتی دنبال کایی صورتتو نپوشوندی. اون بهم گفت که صورتت  ـ

 پر از زخم بود و تو...
 

شد و گفت: ست، به من خیره  ش سرعت روی تخت ن فهمم درمورد نمی» به 
زنی. من تا حاال کایی رو ندیدم و هیچوقت هم از عمارت چی داری حرف می

 «نرفتم بیرون دنبالش بگردم.
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شی. خودش بهم گفت یه مردی رو توی لندن » یجی گفتم:با گ ولی باید رفته با
 ...«گفت صورتش پر از زخم بوده و دیده که گفته اسمش لوکه و می

 
گم تا حاال اون دختر رو ندیدم... من تموم کیرا، من دارم می» مصــرانه گفت:

 «این مدت اینجا مخفی شده بودم.
 

 ا!ـ پ  اگه تو نبودی کی... وای خد
 

 نفسم بند آمد. لباسم را پوشیدم و به بیرون از اتاق دویدم.
 

 فصل بیست و پنجم
 

دویدم. قلبم خودش هایم را جلویم گرفته بودم و در راهروی تاریی میدســت
سه سینهرا به قف شم را پر کرده بود. لوک ام میی  ضربانش گو صدای  کوباند و 

سای ستش بود  سی که د سرم بود، فانو شت  ست پ های وهم آوری را روی هدر
ام دراز و دیوارها و زمین انداخته بود. در نور ضــعیم زرد رنگ فانوس، ســایه

ــان داده می ــایهباریی نش ــد و س ــید، ی کمرم هم کج و کوله به نظر میش رس
جوری که انگار که یی جفت بال روی کمرم رشــد کرده باشــد. لرزی بر تنم 

 ها هم از دیدرسم ناپدید شدند.ایهافتاد، جهت نگاهم را عوض کردم و آن س
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رخیدم ها چها رسیدم و دو تا یکی از آنها پایین آمدم. روی پاگرد پلهبه باالی پله
به ســمت پله تاق کایی در آن قرار و  به راهرویی که ا یدم که منتهی  هایی دو

 شدند.داشت، می
 

 «کیرا چی شده؟» لوک درست پشت سرم گفت:
 

نادیده گرفتم، د تاق را از نظر او را  کایی شـــدم. ا تاق  خل ا هل دادم و دا ر را 
ست. پنجره شدم که داخل اتاقش نی شت گذراندم، متوجه  ای که به بالکن راه دا

 داد.های کشتی تکان میها را مانند بادبانباز بود و باد سر شبانگاهی پرده
 

 «کایی؟» فریاد کشیدم:
 

برگشتم و لوک را دیدم که داخل  حمام اتاقش را چی کردم. دوباره داخل اتاقش
های زیادی که در اتاق روشــن بود چهارچوب در ایســتاده بود. در نور شــمع

سینه صورت و  شدم که  سد. ی لوک تا چه حد رنگ پریده به نظر میمتوجه  ر
وی هایش به رنگ بنفش و آبی رپوستش تقریبا به رنگ سفید درآمده بود و زخم

شده بودند و نوک کردند. بالبدنش خودنمایی می سرش آویزان  شت  هایش پ
تاق را لم  می کدامشـــان زمین چوبی ا بههر  که ل های کرد. متوجه شـــدم 

شده و مانند پارچهبال ساییده  شدهای توری که کوکهایش  اند، نخ هایش باز 
 رسیدند.نما و مندرس به نظر می
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 ـ چی شده؟

 
گشــتم اق کایی را میهایش یی لحظه هم از روی من که دورتا دور اتچشــم

 شد.برداشته نمی
 

 ـ کایی بهم گفت تو رو توی لندن دیده.
 

ی تختش را عقب زدم و به لباس هایی که روی زمین پخش و پی بودند میفه
اگه تو نبودی پ  کی بوده؟ و چرا » لگد زدم و آنها را با پا کنار زدم. ادامه دادم:
ی اینا گذشــته، کایی با کســی توی هباید خودشــو جای تو جا بزنه؟ ولی از هم

به اینجای حرفم که رســیدم مکث کردم، « ناشــته...ی تابســتونی قرار میخونه
 چیزی توجهم را جلب کرده بود.

 
سمت میز آرایش کایی رفتم. میان پاک کننده های عرض اتاق را طی کردم و به 

 هایش کاغذی دیدم.آرایش، عطرها و رژلب
 

 های داخلش را خواندم:شتهآن را برداشتم و نو
 

 مامان عزیزم
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خوای... ولی اینطور نیست. کنی از صمیم قلب خوبی منو میدونم فکر میمی
 کردی... مگه نه؟اگه دوستم داشتی بهم اعتماد می

 
شت، ولی برای می سخت گذ شدن بابا بهت  دونم این اواخر به خاطر ناپدید 

ــون نبود. جفتمون خوب می ــاالم فرق من با بقیه دونیممنم آس ــن و س ی هم س
نم دوای که در من به وجود اومده منو بهم ریخته. نمیدارم و تغییرات فیزیکی

 فهمم چی هستم!تر، واقعا نمیکیم و از اون مهم
 

دونم اون پلیسه کیرا هادسون رو فرستادی تا مراقب من باشه و ازم محافظت می
کارت رو درک می یل  نه، دل مام کارت نشــون میکنم و این ک ده علی رغم ت

شب فهمیدم تو  ست داری. ولی ام ست کردم منو دو ست در شکیتی که وا م
سیمو می سو سایی که جا دونم بهم اعتماد کنن... میدور و برمو پر کردی از ک

نداری آزارم نداری. نمی بدم چقدر فهمیدن اینکه بهم اعتماد  تونم توضــیح 
 داده.

 
نم با تو فرق دارم... ولی من دخترتم. من که نخواستم دودونم متفاوتم... میمی

شتر از هر چیزی آرزو می شم. بی ستم مثل بقیهکنم کاش میاینجوری با ی تون
تونم و این چیزیه که باید بپذیرمش. ولی اکه دونم که نمیدخترها باشم ولی می

تی قتونم این چیزی که هســتم رو بپذیرم و تا وبهم اعتماد نکنی هیچوقت نمی
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م تونم با چیزی که هســتجاســوســایی که برام گذاشــتی دور و برمو گرفتن نمی
 کنار بیام.

 
شــم... آره، اون رم و از اینجا دور میرم... با دوســتم لوک بیشــاپ میپ  می

دیدی. من بهش اعتماد دارم... همون مردیه که اون طرف دیوارهای عمارت می
کنم را چیزی بهت بگه )که البته فکر میاون دوست خوبیه برام. قبل از اینکه کی

خوام خودم باهات صادق باشم و بگم... من کلید تونلی دونسته( میاز قبل می
که زیر خندق کنده شــده رو به لوک دادم. ما یواشــکی توی خونه تابســتونی 

دیدیم. اون حتی توی اتاقم هم میومد چون کنجکاو بود بدونه همدیگه رو می
 کنم و داخل عمارت چجوریه.من کجا زندگی می

 
مامان... تو از سمت اون جاسوسایی که گذاشتی مراقب من باشن به شدت در 
ــدن بابا  ــت که توی ناپدید ش خطری. لوک بهم گفته بود دوتا ومپایرس اینجاس
شب فهمیدم این دو نفر درواقع  شان پاتر. و من ام ست دارن، جیم مورفی و  د

ا ی اینا بدتر، کیرا هم با اونر قیافه دادن. از همهراننده و نگهبان عمارتن که تغیی
کنه. وقتی این نامه رو پیدا کردی تا جایی کنه. خطر بزرگی تهدیدت میکار می

که در توانته از عمارت دور شو... لوک بهم گفت جیم مورفی و شان پاتر خیلی 
 کنن.زود با خون آشاما به عمارت حمله می

 
اش مامان. من با لوک جام امنه، اون بهم قول داده کنم نگران من نبخواهش می

 کنه.که ازم مراقبت می
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 همیشه توی قلبمی

 
 کایی

 
نامه را به لوک دادم. نگاهش را روی کاغذ چرخاند و بعد کاغذ را از وســط تا 

فت: خت و گ ندا به من ا گاهی  کایی رو نمی» کرد. ن حاال  تا  فهمم کیرا. من 
 «ناشته؟یندیدم پ  اون با کی قرار م

 
ـــ نمی ست کایی رو گول زده و کلید تونل زیرزمینی رو ـ دونم ولی هرکی که ه

 ازش گرفته. اون به عمارت رفت و آمد داشته و حتی توی اتاقش هم اومده...
 

ولی پیش از آنکه بتوانم حرفم را تمام کنم برقی مقابل دیدگانم روشــن شــد و 
ابل چشمانم به نمایش درآمدند. هایی که دیده بودم مقتصاویری از کاب*و*س

ــاویری که می ــیار قوی بودند به حدی که به عقب تلوتلو خوردم و تص دیدم بس
 تقریبا تعادلم را از دست دادم.

 
ــت و گفت: ــده؟ چی » لوک بازویم را محکم گرفت و مرا نگه داش کیرا چی ش

 «دیدی؟
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 «ناشته.پ  قرار میکایی با قیلی» چشمانم را باز کردم و به او نگاه کردم، گفتم:
 

 «فیلیپ ؟» نامطمئن گفت:
 

هام دیده بودم. سمت چو صورتش زخمی و داغون بود ـــ من اونو توی خواب
 ی پاتر توی قبرستون کلیسای سنتولی نه از سوختگی... بلکه به خاطر حمله

 ماری.
 

 ـ ولی این به این معناست که...
 

ـــ اون کایی رو فریب داد و کاری کرد که فکر کنه اون تویی... کاری کرد فکر  ـ
شه. کایی قبل از اون تو رو ندیده بوده پ  نمی ست سته فرقی رکنه دو و ح  تون

 کنه. کایی در خطره!
 

 این را گفتم و به سرعت از کنار لوک گذشتم و از اتاق خارج شدم.
 

 «صبر کن!» لوک از پشت سرم فریاد کشید:
 

 «وقت نداریم!» کردم و گفتم: ام به عقب نگاهاز سرشانه
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سرعت پایین رفتم. به پایین از پله شتند با  سالن بزرگ عمارت راه دا هایی که به 
ها که رســیدم مورفی و پاتر را دیدم که دم در ایســتاده بودند. مورفی داشــت پله

شهپیو می سیگاری که گو شت از انتهای  شید و پاتر هم دا  ی دهانش آویزانک
سرشان گرفبود کام می سیگار باالی  شی از پیو و  ت. دود مه آلود آبی رنگ نا

 تجم کرده بود.
 

دوم بازوانش را از هم گشــود و پاتر وقتی دید به حالت دو به ســمتشـــان می
 «بدو بدو اومدی تا دوباره بپری بغلم، مگه نه؟» نیشخند زنان گفت:

 
 «رو ندیدی؟کایی » او را نادیده گرفتم و به مورفی نگاه کردم و پرسیدم:

 
 ـ از وقتی ما رو توی اتاقی نگهبانی دید تا االن نه، ندیدمش.

 
 «فیلیپ  اینجاس!» لوک به ما رسید، به دو دوستش نگاه کرد و گفت:

 
ن هایش بیروپاتر از دیوار فاصــله گرفت و درحالی که دود ســیگار را از بینی

 «کجا؟» داد پرسید:می
 

 «اس که عمارت رو زیرنظر داریم...هفتهامکان نداره. چند » مورفی غرید:
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 ـ پ  اصی تعجبی نداره که چطوری تونسته راه ورود به عمارت رو پیدا کنه!
 

 بیشتر از اینکه قصد طعنه زدن داشته باشم، عصبانی بودم.
 

مورفی خاکســتر پیپش را داخل گلدانی همان نزدیکی خالی کرد، به من نگاه 
سون، ت» کرد و گفت: شرایط گند اینجا نمیگوش کن هاد ا دونی. مو هیچی از 

 «واسه مراقبت از تو اینجا بودیم. بعدشم، همش دو نفر بودیم...
 

ـــــ ببین، متاســفم قصــد نیش و کنایه زدن نداشــتم. من فقط بخاطر کایی 
ــم... اون نمیمی دونه توی چه خطری قرار دونه فیلیپ  چه جونوریه. نمیترس

 داره.
 

 «اینجا چه خبره؟» د:از پشت سرم صدایی آم
 

ها بیرون آمد. به لوک، ی زیر راه پلهچرخیدم و خانم پین را دیدم که از ســـایه
 «ین؟کنو شماها کی هستین و اینجا چکار می» مورفی و پاتر نگاه کرد و گفت:

 
شد به پاتر نگاه کرد و گفت: شته با صت جواب دادن دا سی فر  »قبل از اینکه ک

 «خیلی عادت زشتیه. اون سیگار رو بنداز دور.
 

 !«این زنه با تو نسبتی داره؟» پاتر او را نادیده گرفت، به من نگاه کرد و گفت:
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شم از نیش بازش گرفتم و به خانم پین گفتم: ضیح ب» چ دم االن وقت ندارم تو

ستامن. شاره کردم و ادامه دادم:« ولی اینا دو شون گروهبان » بعد به مورفی ا ای
کشــه هم اســمش پاتره. ولی شــما به اســم ره ســیگار میمنه و این پســره که دا

 «شناسینشون.مارشال و جیمز می
 

ــردرگمی که در چهره ــد گفت:اش دیده میبا حالتی از گیجی و س راننده؟ » ش
 «اون از کجا اومده؟» بعد به لوک اشاره کرد و گفت:« مارشال؟

 
 «از اون باال!» لوک به سقم اشاره کرد و لبخند زنان گفت:

 
 «ولی... ولی...» انم پین گفت:خ
 

سالن انداخت و با پایش آن را  سیگارش را روی کم برق افتاده و تمیز  پاتر ته 
صحبت » لگد کرد و گفت: شحالیه که باهاتون هم  ببین خانم، واقعا باعث خو

 «تری داریم که باید بهش برسیم، مگه نه کیرا؟بشیم ولی فکر کنم االن کار مهم
 

توانســتم ح  لم  به او که نگاه کردم می« آره.» شـــدم و گفتم: به او خیره
 سخت و محکم دستانش روی بدنم و فشار لبانش روی لبانم را به یاد بیاورم.
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 «پرسید: خب؟
 

 «خب چی؟» به چشمان سبزش خیره شدم و گفتم:
 

 ـ دختره کجاس، تپلی؟
 

رودی را باز کردم و تصــاویر با هم بودنمان در اتاقی نگهبانی را کنار زدم، در و
 «دنبالم بیاین.» گفتم:

 
 فصل بیست و ششم

 
ای میان مه دیده های عمارت را پوشــانده بود. ته رنگ زرد تیرهمه غلیظی زمین

ستم ببیشد و انقدر غلیظ بود که فقط چند فوت جلوی پایم را میمی نم. به توان
شــب ســرد و  رســید مه تقریبا تا دیوارهای عمارت باال آمده اســت.نظر می

سختی میمرطوب و مه سناک آلودی بود، به  ستم ماه را که مانند کدوی تر توان
های نارنجی رنگ خفیفی در ماه هالووین در آســمان معلق بود را ببینم. لکه

 آمد.های یی شیطان به نظر میهای بسیارش مانند چشمشد و گودالدیده می
 

سم شتیم و به  هان ها پنت درختانی که میان مهاز میان چمنزار پیش رویمان گذ
 رفتیم و سـکندری خوران به سـمتشـده بودند، رفتیم. تقریبا کورکورانه راه می

ستانی می سخت و آزاردهندهخانه تاب ضا حکم فرما بود و از رفتیم. جو  ای بر ف
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فکر اینکه ممکن بود فیلیپ  کارش را با کایی تمام کرده باشــد، دلشــوره گرفته 
کایی ا ته بود، شـــی بودم.  به فیلیپ  گف پاتر و مورفی  ماال درمورد دیدن  حت

ــد  ــور آنها در عمارت باخبر بوده باش ــتم که فیلیپ  طی این مدت از حض داش
سِر ترس کار عجوالنه سد و از  شت بتر  ایولی حاال که فهمیده بود، امکان دا

 انجام دهد؟
 

شــی، گربه وح خب، بهم بگو ببینم» صــدای پاتر مرا از افکارم بیرون کشــاند:
 «فیلیپ  چطوری تونست کایی رو به چنگ بیاره؟

 
 کرده اون لوکه. واقعا باور داشت که مرد خوبیه.ـ کایی فکر می

 
خواســت به کایی صــدمه بزنه چرا قبی این کار رو اگه می» مورفی پرســید:

 «نکرد؟
 

شه. فیلیپ  اون بچه ستفاده کرد تا وارد عمارت ب ـــ اون از کایی ا ی قهطبهای ـ
 خواد، همینطور منو. فراموش کردین؟باال رو می

 
تو یه چیزی رو فراموش کردی. فیلیپ  یکی از ماســت، بال داره. » لوک گفت:

 «چرا خیلی راحت پرواز نکرد و از روی دیوار رد نشد؟
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تونسته. یادته پاتر بهش حمله کرد؟ طبق چیزی که شاید نمی» رو به آنها گفتم:
دیدم اونم صــورتش مثل صــورت لوک زخمیه. شـــاید  هامتوی کاب*و*س

 «هاشم آسیب دیده باشه.بال
 

صحبت می صدایی متفکر جوری که انگار با خودش  یا » کند گفت:مورفی با 
 «اینکه شاید یه دلیل دیگه وجود داره.

 
های پاتر ســیگار دیگری روشــن کرد که باعث شــد چشــمانش مانند المو

 «مثی چی؟» بدرخشد و پرسید: سبزرنگی در تاریکی
 

ــ ما می های روی زمینه. اگه اون دونیم که عمارت هالووید متعلق به ومپایرسـ
ــی ومپایرستونه یه پیغام برای بقیهبتونه اینجا رو بگیره، می ــون ها بفرس ته و نش

ها ی ومپایرسبده که قدرت داره و کســیه که باید ازش ترســید. ممکنه بقیه
 هاشون جلوش سر خم کنن.حفاظت از قلعهبترسن و برای 

 
سید: خواد حمله کنه؟ توانایی اینو نداره که یه ولی با کیا می» لوک از مورفی پر

 «عده ومپایرس رو برای حمله به عمارت هالووید دور خودش جمع کنه.
 

 «ها حمله کنه!شاید قراره با خون آشام» گفتم:
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لی. غیرممکنه تپ» بعد پاتر گفت: ای ســکوت همه جا را فرا گرفت،برای لحظه
تونه به مونه. هیچ خون آشـــامی نمیمگه فراموش کردی؟ اینجا مثل یه دژ می

شاما  شده و خون آ صره  اینجا حمله کنه. عمارت با خندقی از آب مقدس محا
تونن ازش رد شن. دیوارهای عمارت آغشته به ترکیب سیر و کوییتز هستن نمی

نه باشه که از خونه تابستونی حمله کنه شی دارم بتوو اگه فیلیپ  نقشه کشیده 
صلیب آویزون کردم به دیوار. مثل  صا یه  شخ این کار رو بکنه. چون من خودم 

ــیر و کوییتزه و محض بقیه ــته به ترکیب س ی عمارت اونجا هم دیوارهاش آغش
اطمینان زیِر زمین خونه تابســتونی یه اتاق مخفی وجود داره که من با انجیل، 

ــلی ــی برای حمله خون ب و بطریص ــانس های آب مقدس پرش کردم. هیچ ش
 «ها وجود نداره.آشام

 
گاه کردم و گفتم: به او ن یدم،  که زیر » چرخ ید تونلی  فت کل مه گ نا کایی تو 

ای که دیده بودم بعد یاد در قفل شــده« خندق حفر شــده رو داده به فیلیپ .
مه دادم: تادم و ادا یه دری » اف نار دیوار اون طرف اون تونل زیر  که ک نیســـت 

 «عمارت قرار داره؟
 

با هر پکی که می« آره، خب؟» پاتر گفت: تاریکی انتهای ســیگارش  زد در 
 شد.روشن و خاموش می
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سری رد پا پیدا کردم... خیلی زیاد بودن و از اون در مخفی به  ـــ خب، من یه  ـ
 سمت خونه تابستونی راه داشتن.

 
شد. ادامه دادم: این را که گفتم موهای سیخ  شت گردنم از ترس  دیوارهای » پ

خونه تابســتونی هم دیگه پوشــیده از ترکیب ســیر و کوییتز نیســت. یه نفر اون 
ــته بودی روی دیوار بیرونه و روی همه ــلیبی که گذاش ی زحماتت رنگ زده. ص

شتن و درمورد انجیل صلیبرو بردا سی که گفتی ها و بطریها و  های آب مقد
تابســتونی مخفیشــون کردی... مطمئن نیســتم هنوز هم اونجا هزیر خون ی 

 «باشن.
 

ــعی  ــه با نگاهی خالی به من نگاه کردند. فهمیدم که متوجه چیزی که س هر س
 «واقعا متوجه نشدین؟» داشتم بگویم نشدند. نفسی گرفتم و گفتم:

 
ــعی کنی » پاتر گفت: ــتان گفتن برداری و س ــت از چیس متوجه چی؟ اگه دس

 «عادی بزنی...حرفتو 
 

ستفاده  شاما به داخل عمارت ا ـــ فیلپ  از تونل زیر خندق برای آوردن خون آ ـ
سیر و کوییتز رو می ستونی رو رنگ کرده تا ترکیب  کنه. اون دیوارهای خونه تاب

 پاک کنه. صلیب رو هم از روی دیوار برداشته.
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ــیگارش را دور انداخت و گفت: ا نی اینجگی... یعچیزی که داری می» پاتر س
 «کنه؟اس که فیلیپ  داره یه ارتش درست میپر از خون آشامه و چند هفته

 
 «چه عجب! باالخره فهمیدین!» ام کوباندم و گفتم:کم دستم را به پیشانی

 
فت: مد و گ به ســمتم آ جا » پاتر  نا ک مدت او خب بهم بگو ببینم تپلی، این 

ــده بودن؟ یادت ــون  مخفی ش ــش ــید خوش ــاما از نور خورش که نرفته خون آش
 «نمیاد؟

 
ــانه ــوالش بدهم لوک به ش ام قبل از اینکه بتوانم حتی فکر کنم چه جوابی به س

نداخت و گفت: به « هی .» چنگ ا به جایی مقابل رویمان اشـــاره کرد.  و 
ی تابستانی وسطش قرار داشت. چشمانم ی بازی رسیده بودیم که خانهمحوطه

ی کردم و تنها چیزی که از میان مه توانســتم ببینم طرح کلی دو بدن بود را باری
شت تنه شدیم و پ ستاده بودند. خم  سط محوطه ای ی درختان خودمان را که و

ــدیم. پیش از آنکه حرفی بزنند می ــتممخفی کردیم و به آن دو خیره ش که  دانس
 آنها کایی و فیلیپ  هستند.

 
اینکه  هنوز هم باور« یازی نیست مخفی شین.ن» فیلیپ  با صدایی آرام گفت:

ــخت بود. او همکارم  ــکده نظامی گروهبان من بود، برایم س او زمانی در دانش
 تر از آن دوستم.بود، و مهم



 351 خون آشام یداریب

 
ــــ هیچ جایی بین درختا وجود نداره که بتونین قایم بشین دوستای من. همون 

 .لحظه که قدم به جنگل گذاشتین کایی شنید که دارین میاین
 

ــتیم. بدون  ــتادیم و از میان مه قدم به داخل محوطه گذاش هر چهار نفرمان ایس
هیچ حرفی بین پاتر و لوک ایستاده بودم و مورفی هم به تنهایی آن طرف ایستاده 

 بود.
 

 د.درخشیچشمانش درمیان مه می« دوباره سیم.» فیلیپ  لبخند زد و گفت:
 

گاه کردم کایی ن به  نادیده گرفتم،  که اون مرد » و گفتم: او را  کایی هر حرفی 
ست.  شاپ نی سمش لوک بی ست. ا ستت نی بهت زده رو فراموش کن، اون دو

 «اسمش کریگ فیلیپسه.
 

ــاپ واقعی یه قدم بیاد جلو؟می» فیلیپ  لبخند زد و گفت: ــه لوک بیش به  «ش
هایش خارج شــد هم خودش و هم لوک محض اینکه این کلمات از میان لب

 جلو رفتند.هر دو یی قدم 
 

صدایی نرم گفت: شاپم. اون مردی » لوک با  ست کایی. من لوک بی حق با کیرا
 «که کنارت وایساده قصدش فقط آسیب رسوندن به توئه.
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زنی. بهم گفت ســعی اون بهم گفت که تو همچین حرفی رو می» کایی گفت:
 «کنی نهنمو بهم بریزی و منو بازی بدی.می

 
ه االن ده همونیه کتنها کسی که داره بازیت می» فتم:قدمی به جلو برداشتم و گ

ــتاده. اون یه بار منو بازی داد کایی و نزدیی بود زندگیمو بخاطرش  کنارت ایس
 «از دست بدم.

 
فت: نان گ هت » کایی تشــرز ماد داشــتم کیرا! من ب هت اعت دروغگو! من ب

نداشته. هایی رو زدم و چیزایی رو نشونت دادم که هیچ ک  ازشون خبر حرف
 «کردی!و تو تموم این مدت داشتی با دوستات جاسوسیمو می

 
 دونستم جیمز و مارشال واقعا کی هستن.ـ این حقیقت نداره! من نمی

 
فت: باره گ بار صـــدایش جوری می« دروغگو!» دو گار ولی این  که ان ید  لرز

شت جلوی خودش را می ستیاگه نمی» گرفت که گریه نکند. ادامه داد:دا  دون
شتی می شال کیه چرا توی اتاقی نگهبانی دا سیدیش؟! من از پنجره مار ب*و*

 «اومد!شما دو تا رو دیدم. به نظر که رفتارتون خیلی دوستانه می
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متوجه شدم که چشمان لوک بهم دوخته شد. به شدت از نگاه کردن به چشمان 
ساس معذب بودن می شتم و گفتم:لوک اح شم از کایی برندا یه ضق» کردم، چ

 «کردم اون یه نفر دیگه اس.رسه نیست کایی... فکر میاینجور که به نظر می
 

 «واقعا؟ کی؟» لوک از کنارم گفت:
 

معلومه که تو! تو که واقعا فکر نکردی من اون » به سمتش چرخیدم و تشر زدم:
 «ب*و*سم؟عوضی رو می

 
 «االن دیگه رفتارت مهربانانه نیست!» پاتر از پشت سرم گفت:

 
یدم: یاد کشــ به او فر یدم و رو  یت دهنتو چرا واســـه» چرخ بار توی زندگ ی ی

 «کردم...دونی که من فکر میشی؟! میبندی و خفه نمینمی
 

هایش قبل از اینکه فرصت کنم حرف دیگری بزنم پاتر سیگار دیگری میان لب
 «سخت نگیر گربه وحشی. انقدر هیجان زده نباش!» گذاشت و گفت:

 
ــیدم: ــتی! به لوک بگو واقعا چه اتفاقی  »جیغ کش واقعا خیلی آدم مزخرفی هس

 «افتاد!
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تماد تونی به این آدما اعبینی؟ چطور میمی» فیلیپ  به کایی رو کرد و گفت:
 «کنی کایی؟ اینا حتی به خودشون هم اعتماد ندارن!

 
ــت و گلوی  ــد پاتر خیز برداش به محض اینکه این کلمات از دهانش خارج ش

وان یی ای که به عنرا گرفت. فیلیپ  حتی با وجود ســرعت و چاالکیفیلیپ  
شت یکه خورد.  سرعتی که پاتر در حمله کردن دا شت، یی آن از  ومپایرس دا
پاتر انگشــتانش را در گوشــت گردن فیلیپ  فرو کرد و بدون اینکه چشــم از او 

. تکیرا عاشقته لوک. هیچ شکی توش نیس» بگیرد خطاب به لوک فریاد کشید:
اون فقط یه اتفاق بود. آره، اون منو ب*و*ســید ولی فقط به این خاطر بود که 

یده بود و فکر فکر می بانی د قی نگه تا نداژها رو توی ا با کرد من توام! اون 
 «کرد تو بودی که تغییر قیافه دادی.می

 
اتفاقی که افتاد تقصــیر من بود لوک، نه کیرا. » بعد به من نگاه کرد و ادامه داد:

سش بزنم اجازه دادم منو  شدم ولی به جای اینکه پ شتباهی که کرد  من متوجه ا
 «بب*و*سه و خودم هم همراهیش کردم.

 
ام را از او گرفتم و به زمین نگاه کردم. ممنوِن صداقتش بودم، ولی این نگاه خیره

ــوک فقط مرا گیج ــی تمام عیار کرد. هرگاه فکر میتر میموض کردم او یی عوض
ست کاری شتم انجام می ا  داد... مثلمهربانانه و کامی برعک  آنچه انتظار دا
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ها بیرون کشیده بود و یا حاال که خودش همان روزی که ماشینم را از میان برف
 را مقصر اتفاقاتی که داخل اتاقی نگهبانی رخ داده بودند، اعیم کرد.

 
ول اینکه فکر ولی من دو اشــتباه بزرگ مرتکب شـــدم لوک. ا» پاتر ادامه داد:

 سپ  چرخید و« کردم یکی مثل کیرا ممکنه از آدمی مثل من خوشش بیاد.می
و دومین اشــتباه بزرگم هم این بود که تو رو توی » به فیلیپ  نگاه کرد و غرید:

 «رگد کوو نکشتم.
 

هایش بیرون زدند و هایش از لثهها را زد و در عرض چند یانیه نیشاین حرف
 یلیپ  فرو کرد.آنها را در گردن ف

 
شید و به عقب پرید. مورفی  شت، جیغی ک صورتش گذا ستش را روی  کایی د
که این حرکت را دید خیز برداشــت و او را گرفت و پیش من آورد. پیش از آنکه 

ی شخصی را دیدم که از میان مِه فرصت داشته باشم چیزی به او بگویم، سایه
 ی باز قدم به جلو گذاشت.آن سوی محوطه

 
شــه ح  بهتری اگه باعث می» لنگید جلو آمد و گفت:یلور درحالی که میت

ل از طلوک ده چون تا قبپیدا کنی پ  بکشش پاتر. ولی این چیزی رو تغییر نمی
 «میرین.آفتاب همتون می
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شته بود، باالتنه سرش گذا و طرف هایش داش لخت بود و بالکیه لبه باریکی 
دند. به ســمت پاتر که هنوز فیلیپ  را نگه خوربدن الغر و نحیفش تکان می

ه شــزود باش دیگه. اگه باعث می» ای آرام گفت:داشــته بود لنگید و با خنده
 «هاش رو بیرون بکش.حال بهتری پیدا کنی گلوش رو پاره کن و شش

 
ست تلوتلوخوران جلو رفت و  ستش ا شت فیلیپ  دو کایی که هنوز هم باور دا

 «کنم!خواهش می نه! نکشش!» فریاد کشید:
 

ر. به دختره زود باش پات» تیلور ابتدا به کایی و ســپ  به پاتر نگاه کرد و گفت:
ستی. زود باش دیگه، یه ومپایرس بی دفاک رو جلوی  شون بده چه هیوالیی ه ن

 «چشماش بکش!
 

 «کنم!خواهش می» کایی نالید:
 

نه به آرامی تکانش دادم و گفتن:شـــا ، اون دوســتت کایی» هایش را گرفتم، 
 «ده... نه به من.نیست. اون نه اهمیتی به تو می

 
 «اصی چرا باید به تو اهمیتی بده؟» با صدایی عصبانی و گیج گفت:

 



 357 خون آشام یداریب

شدم و گفتم: شمانش خیره  ستقیما در چ چون منم مثل توام کایی. ما عین » م
 «همیم.

 
 «از چه لحاظ؟» پوزخندی زد و گفت:

 
ــعی کردم متقاعدش کنم: ــم. فیلیپ  و اون من ن» س ــان نیمه ومپایرس یمه انس

 «خوان.مردک پیر تیلور اومدن اینجا چون ما رو می
 

 شه شبیه من باشی. یابتش کن.ـ باورم نمی
 

 «تونم. ولی منم بال دارم. درست مثل تو.نمی» سرم را تکان دادم و گفتم:
 

 ـ کوش؟ نشونم بده!
 

 ـ هنوز... هنوز درنیومدن.
 

ندی فت: پوزخ نده! لوک فقط می» زد و گ قانع کن بل چه  قا خواد از من در م
 «آدمایی مثل تو محافظت کنه!

 
ــرانه گفتم: خواد... ما رو خواد ازت محافظت کنه. اون تو رو میاون نمی» مص

ــر به فردیم. ما تواناییمی خوانش. هایی داریم که اونا میخواد. چون ما منحص
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ست که مثل ما سمیته. مامانت هم یه نفر دیگه هم ه سمش ایزیدور ا ست و ا
 «واسه همین رفته... رفته دنبال اون.

 
توانســتم بگویم که قانع نشــده اســت. ها را گفتم ولی با نگاه کردم به او میاین

 گویم.داشت تا بتوانم به او یابت کنم که حقیقت را میباید یی راهی وجود می
 

شنیدی کایی. ستم افتاد رو  ــــ تو که اون تماس تلفنی رو  سه دو اتفاقی که وا
شنیدی. دیدی که چقدر اون اتفاق منو انیت کرد. یه ومپایرس دیگه مثل تیلور 
و فیلیپ  وجود داره که به دوستم آسیب رسونده و سعی داره رد منو بگیره و منو 

 پیدا کنه.
 

 کنم.ـ حرفاتو باور نمی
 

ته و ناگهان یکه خوردم. او گف ای که با اسپارکی داشتیم افتادمیاد آخرین مکالمه
یام یام» ها"! گفته بود:بود "پ به عمارت « هات بهم رســید.پ ولی من از وقتی 

سی بقیه ستاده بودم. پ  چه ک سیده بودم فقط یی پیام برایش فر ها را ی پیامر
 فرستاده بود؟ وقتی از دیوار افتاده بودم چه کسی تلفنم را پیدا کرده بود؟

 
وز در چنگ پاتر بود نگاه کردم، بعد به سمت کایی چرخیدم و به فیلیپ  که هن

 «تلفنتو بده.» دستم را جلویش دراز کردم و گفتم:



 359 خون آشام یداریب

 
 ـ چرا؟

 
ــتم دســت  ــــ بدش به من کایی. بده تا بهت یابت کنم فیلیپ  توی قتل دوس ـ

 داشته.
 

شید و آن را به من  شلوار جینش بیرون ک کایی با بی میلی موبایلش را از جیب 
بایل را گرفتم و شــمارهدا بایل را روی گوشــم د. مو ی خودم را وارد کردم. مو

فشردم و به فیلیپ  نگاه کردم و منتظر ماندم تا صدای موبایلم از سمت او بلند 
شد...  سته  شک صدای زنگ تلفنم  شب با  سکوت  شود. در عرض چند یانیه 

ــدا از جانب فیلیپ  نمی ــولی برخیف انتظارم ص ــدا از پش ــرم آمد. ص ت س
ــت به آن می آمد. همگی چرخیدم و به جنگل رو کردیم. حتی فیلیپ  هم داش

 کرد.سمت نگاه می
 

شد. از میان ها میصدای زنگ موبایلم از تاریکی میان درخت آمد و بعد قطع 
 درختان و ِمهی که آنها را در بر گرفته بود حرکت جسمی را دیدم.

 
 «کی اونجاس؟» فریاد کشیدم:

 
الم، خانم پین در حالی که موبایلم را در دســت داشــت از میان در جواب ســو

 درختان قدم برداشت و بیرون آمد.
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 فصل بیست و هفتم

 
باد تکان میبال باعث میهای خانم پین در  به خورد و  مه در اطرافش  شـــد 

ــحنه ــت که قدم به ص ــاحره اس ــد یی س  ی بزرگیگردش دربیاید و به نظر برس
شلخته گذارد. هنوز هم همانمی شلواری لباس  ستری رنگ، جوراب  ی خاک

شمی و کفش سیاهش که راحت به نظر نمیپ شت. به هاس  رسیدند را به تن دا
 «غافلگیر شدی که منم یکی از اونام؟» سمتم آمد و گفت:

 
 ـ نه در واقع.

 
ــد که بتواند مرا بیش از این غافلگیر  ــته باش چیز دیگری ممکن نبود وجود داش

ای پر کشید که دیدم جلوی انم بسته شد و نهنم به آن لحظهکند. ناگهان چشم
شود. در نهنم، دوباره خودم را دیدم که های سفید رنگی دیده میموهایش لکه
ینم توانستم ببام. میهایی که به قسمت ممنوعه راه داشت ایستادهجلوی راه پله

های لکه شوند...های کوچی سفید رنگی که روی موهایش دیده میکه آن لکه
رنگ هستند. آن لحظه بود که متوجه شدم او بود که برای پوشاندن ترکیب سیر 
صلیب را از روی  ستانی را رنگ کرده بود. او بود که  و کوییتز دیوارهای خانه تاب

 بود. ها باز کردهدیوار برداشته بود و او بود که راه ورود را برای تیلور و خون آشام
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ب ندی زد و  فت:خانم پین لبخ نه گ کارا یا ندش آور و ر تلفنتو » ا لحنی چ
 «خوای؟می

 
 «بدش من.» دستم را دراز کردم و گفتم:

 
های عاجی رنگش را روی گوشت دستم موبایلم را کم دستم گذاشت و ناخن

 کشید. دستم را به شدت عقب کشیدم. لبخندی زد و به کایی نگاه کرد.
 

 «کایی کوچولوی عزیزم.» گفت:هایش موهای کایی را نوازش کرد و با ناخن
 

 «نه؟کموبایل کیرا دست تو چکار می» کایی دست پیرزن را عقب زد و گفت:
 

 ـ پیداش کردم. فقط همین.
 

ام جستجو کردم و دو پیامی که برای اسپارکی ارسال شده های ارسالیبین پیام
ــقود کرده بودم فر ــبود را پیدا کردم. هر دو بعد از اینکه از دیوار س ــتاده ش ده س

 بودند.
 

 اولی را خواندم:
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سورپرایز برات دارم که میآدرس خونتو یه بار دیگه بهم می رات خوام بگی؟ یه 
 بفرستمش.

 
 کیرا.

 
 دومی را خواندم:

 
ممنونم اسپارکی. نظرم عوض شد. سورپرایزمو شخصا برات میارم. فردا خونه 

 باش و حواست باشه که حتما تنها باشی ت(
 

 کیرا.
 
ها را که خواندم متوجه شــدم چطور دوســتم را فریب داده بودند تا آدرس یامپ

شد. هیچ دلیلی خانه اش را گیر بیاورند و چطور برنامه چیده بودند که او تنها با
ــی کند که آن پیام ــپارکی ش ــت تا اس ــی غیر از من وجود نداش ها از طرف کس

اطر کردم به خ؟ دعا میباشند. اسپارکی بیچاره... چه بییی سرش آورده بودند
سمت کایی  شیده بود به  شمی که درونم زبانه ک شد. با خ سیبی ندیده با من آ

بایل را زیر بینی این  بیا کایی، یه نگاه به» اش تکان دادم و گفتم:چرخیدم، مو
 «بنداز. ببین دوست ارزشمندت چه جونوریه.
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 ها را خواند.اش نگاه کرد و پیغامبه صفحه گوشی
 

 خانم پین کسی بود که موبایلت رو برداشت... اون اینارو فرستاده. ـ ولی
 

خواســت باور کند این را گفت و ســرش را جوری تکان داد که انگار دلش نمی
 فیلیپ  او را فریب داده است.

 
شنیدی که رفته بود خونهــــ فکر می شت تلفن  شو از پ صدا ی کنی اونی که 

ود... صدای همون دوستت بود که االن دوستم کی بود؟ اون صدای یه پیرزن نب
 اونجا وایساده.

 
شده شت چنگ  مانده  ی پاتر آویزاناین را گفتم و به فیلیپ  نگاه کردم که از م

 بود.
 

 «لوک، حقیقت داره؟» به فیلیپ  نگاه کرد و با چشمانی گشاد شده گفت:
 

سر کایی را با دروغ شترش پر کند، پولی پیش از آنکه بتواند  ی تر حلقهاهای بی
شتش به دور گردن فیلیپ  را تنگ ستتر کرد. حتی اگر دلش میم جوابی  خوا

 به کایی دهد شی داشتم بتواند صدایی از گلویش خارج کند.
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ا رفت تداشت و به سمت تیلور میخانم پین در حالی که در محوطه قدم بر می
 .«وای خدا، چقدر شماها خسته کننده این» به او بپیوندد، گفت:

 
ــده بود و  ــان تا نیمه در میان مه مخفی ش ــتادند. بدنش هر دو کنار یکدیگر ایس

 هایی مومیایی شده را بخشیده بود.اشان به آنها ظاهر مجسمهپوست چروکیده
 

شــه اینا رو بیخیال بشــیم و بریم سـر نمی» خانم پین با صــدایی خســته گفت:
صل مطلب؟ ضافه کرد:« ا سمت تیلور چرخید و ا شه جل »بعد به  و بیا طبق نق

 «بریم. تو پاتر و مورفی و بیشاپ رو بکش منم دخترا رو میارم.
 

 تر شد.کایی که این حرف را شنید چند اینچ به من نزدیی
 

شت و با مورفی به آرامی دکمه سمت جلو قدم بردا سش را باز کرد و به  های لبا
شه خوام پیرزن! ولی فکر کنم اینمعذرت می» صدای آرامی گفت: ی من و نق

شه. قراره گلوت رو بدریم و بدن تیکه  ستن با سری که اینجا کنارم ه این دوتا پ
ات رو بندازیم جلوی تیلور و فیلیپ . اگه خلق و خوی خوبی داشته تیکه شده

شم قبل از اینکه پاتر با تیکه شم. های مغزت به این دوتا غذا بده اونا رو میبا ک
 «داره!این بیشتر به یه نقشه شباهت 

 



 365 خون آشام یداریب

؟ شی مگه نهجیم مورفی، تو هیچوقت عوض نمی» تیلور لبخندی زد و گفت:
شاپ  شفیقت، پاتر و بی شب قراره بمیرن تو و اون دو تا رفیق  سانی که ام تنها ک

 «هستن.
 

و اونوقت ر» لوک قدمی به سـمت جلو برداشـت، کنار مورفی ایسـتاد و گفت:
 «زنی؟چه حسابی همچین حرفی می

 
طور ناره ما بمیریم. اینچون دوســتت کیرا نمی» خند رو به من گفت:تیلور با لب

 «نیست کیرا؟
 

ندان یان د فهمم درمورد چی داری حرف نمی» ام گفتم:های بهم فشــردهاز م
 «زنی.می

 
چند » های زرد و لکه دارش را به نمایش گذاشــت و گفت:لبخندی زد و نیش
 «خوان بهت سیم کنن کیرا.نفر اینجان که می

 
 «زنی؟درمورد چی داری حرف می» با احساس دلشوره گفتم:

 
ــمت عقب برگرداند و رو به جنگل گفت: ــرش را به س ن تونین بیایاالن می» س

 «بیرون.
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ای نگاه کردم که میان های تیرهدرحالی که کایی کنارم ایســتاده بود، به ســایه
ــروک به حرکت کردند. وق ــدند و ش ــوی محوطه ظاهر ش تی دکتر درختان آن س

کیت  را دیدم که تلوتلو خوران از میان مه بیرون آمد، نفســم بند آمد. آخرین 
باری که او را دیده بودم ظاهرش شــبیه به یی مدیر مدرســه بود ولی االن به 
پیرزنی بی خانمان شــباهت داشــت. موهایش ژولیده و پریشــان شــده بودند و 

ودند. لباس خوش دوخت هایی از موهایش از هر طرف سرش بیرون زده بدسته
اش پوشیده از ِگل و چرک و کثافت شده بود و شلوارش تا زانو پاره شده پشمی

هایی که پشت سرش بسته شده بودند، هایش گم شده بودند. با دستو کفش
کرد، صورتش پوشیده از خط تلوتلوخوران قدم به محوطه گذاشت. هق هق می

ــده بود که به خاطر ــیاه رنگی ش هایش راه افتاده ریمل روی گونه های کلفت س
 بودند.

 
 «دکتر کیت ؟!» با ناباوری زمزمه کردم:

 
 «آره کیرا. روان پزشکت.» تیلور لبخندی زد و گفت:

 
که  کنه؟ اوناون اینجا چکار می» بدون اینکه بتوانم چشــم از او بگیرم گفتم:

 «اصی ربطی به این قضایا نداره!
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هایش را بگیرد خ  خ  رد جلوی اشــیکدکتر کیت  درحالی که ســعی می
 «کیرا؟ کیرا تویی؟» کنان گفت:

 
 ـ آره منم.

 
خواســـت هیچگونه آمد ولی هرگز دلم نمیهیچوقت از این زن خوشــم نمی

شتم و به او نزدیی سیبی ببیند. در میان ِمه قدم بردا شدم تا بتواند مرآ ا ببیند. تر 
 خواست ح  کند که تنهاست.دلم نمی

 
 «لور، بذار بره.تی» گفتم:

 
های زرد و کثیفش را دوباره و بعد دندان« خوای معامله کنیم؟می» جواب داد:

شان داد و گفت: سه » ن ستت پاتر فیلیپ  رو ول کنه؟ وا شه. نظرت چیه دو با
 شروک خوبه.

 
پاتر درحالی که هنوز دســتانش را دور گردن فیلیپ  مشــت کرده بود به تیلور 

 «کتره اصی واسه من اهمیتی نداره.اون د» نگاه کرد و گفت:
 

 «تونم بذارم بمیره.ولی واسه من اهمیت داره. نمی» رو به پاتر گفتم:
 

 «میره.اون که به هرحال می» پاتر به من نگاه کرد و گفت:



wWw.Roman4u.iR  368 

 

 
 کنم پاتر.خواهش می» نالیدم:

 
پاتر به کیت  که با سری خمیده و دستانی که پشت سرش بسته شده بود وسط 

ایســتاده بود، نگاه کرد و بعد گلوی فیلیپ  را رها کرد. فیلیپ  روی محوطه 
زمین افتاد، با دســتانش گلویش را مالید و خودش را عقب کشــید و بلند شــد. 

 پاتر عقب عقب در محوطه قدم برداشت و کنار مورفی ایستاد.
 

 «حاال بذار بره.» به تیلور گفتم:
 

شمانی که در تاریکی می شیدتیلور با چ کاش همه چیز به همین » گفت: درخ
 «آسونی بود کیرا!

 
شن می سیگار دیگری رو ن که م» کرد به من نگاه کرد و گفت:پاتر درحالی که 

 «بهت گفتم.
 

شدم و گفتم: به  کنم! اون ربطیخواهش می» او را نادیده گرفتم، به تیلور خیره 
 این قضایا نداره.
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به لطم تو اون خیل» تیلور جواب داد: ما میداره.  نه... ی چیزا درمورد  دو
 «ها.درمورد ومپایرس

 
ولی اون یه کلمه از حرفامو باور نکرد. فکر » سعی کردم خیالش را راحت کنم:

 «ام و...کرد من دیوونهمی
 

با ســرعت یی توپ ولی پیش از آنکه بتوانم جمله ام را کامل کنم خانم پین 
نه به شـــا نداخت. پیرزن های دکتر کیجنگی در هوا اوج گرفت و  ت  چنگ ا

ی غول پیکر دست و پاهایش را دور تا دور دکتر کیت  حلقه مانند یی شب پره
 هایش را در گردن دکتر فرو کرد.کرد و نیش

 
هایی که محکم پشت سرش بسته شده بودند، تلوتلو خورد دکتر کیت  با دست

بال با  خانم پین  تاد.  نگو روی زمین اف به ر ماه  که در نور  نارنجی  هایی 
اش خیز درخشــیدند، در هوا اوج گرفتت ســپ ، به ســمت زمین و قربانیمی

ا وجود کرد بکشید و سعی میزد و جیغ میبرداشت. دکتر کیت  دست و پا می
شـــد، به عقب برود. خونی که مانند جویی ســیاه رنگ از گردنش جاری می

ــدای خونی که از دهانش بیرون می ــید مانند غرغره کردن آص ب در ته گلو پاش
سید، با بال شام خانم پین ر سرش باز و بود. بوی خون که به م شت  هایی که پ

شــدند دوباره به ســمت دکتر کیت  خیز برداشــت. کایی را به خودم بســته می
پاتر وتر کردم و رویم را برگرداندم که متوجه نگاه گرســنهنزدیی  ی مورفی و 

 لوک به غذا خوردن پیرزن شدم.
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یانیه دکتر کیت  دســت از لگد پرانی برداشــت. پاهایش یکی  در عرض چند

دوبار دیگر تکان خورد و بعد بی حرکت ماند. خانم پین از رویش بلند شــد و 
نه چا یاه رنگ را از روی  مت فیلیپ  و تیلور خون ســ به ســ پاک کرد و  اش 

 برگشت.
 

ــات ما اهمیت می ــاس ــی که انگار به احس ــدای آرامش بخش دهد تیلور با ص
ــو می:» گفت ــتر از اون چیزی که فکرش ــحنه مطمئنم بیش کردیم دیدن این ص

ــایند بعدی جلوگیری کن  ــایند بوده. پ  از بروز اتفاقات ناخوش برامون ناخوش
 «کیرا. یکی از اونا رو قربانی کن. یا مورفی یا پاتر یا بیشاپ.

 
 «در ازای چی؟» کوبید. پرسیدم:ام محکم میی سینهقلبم در قفسه

 
از پشــت ســرش دو نفر وارد « در ازای یکی از اینا.» لبخند زد و گفت:تیلور 

محوطه شدند. دست آن دو نفر هم مانند دکتر کیت  پشت سرشان بسته شده 
 بود.

 
چشــمانم را باریی کردم و میان مه جســتجو کردم و ســعی کردم بفهمم آن دو 

سانی بودند. می شته بودند، چه ک سنفری که قدم به محوطه گذا بینم که تم بتوان
هر دو مرد هســتند ولی در ابتدا نتوانســتم آنها را بشــناســم. ولی وقتی مه پیش 
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غازه حب م ها صـــا ی رویشـــان کمی از بین رفت متوجه شـــدم یکی از مرد
ــفیلد و آن مرد دومی دیوید ایوان  بود، همان باغبانی که  گروبرداری در هونس

 ی ازدواج خانم الولی  را دزدیده بود.حلقه
 

به تیلور فریاد کشــیدم: وقتی یت آن دو را فهمیدم رو  اونا رو اشــتباهی » هو
 «گرفتی. هیچ ربطی به من ندارن. باید بذاری برن.

 
نیدین شــ» ای درنگ تیلور رو به خانم پین و فیلیپ  کرد و گفت:بدون لحظه

 «چی گفت؟ اونا هیچ ربطی بهش ندارن.
 

ه ود صــدایش را شــنیدم کســپ ، پیش از آنکه باغبان زیر وزن فیلیپ  خم شــ
دنش و بعد فیلیپ  گر« ی اون پیرزن رو دزدیدم متاسفم.از اینکه حلقه» گفت:

ست مثل باغبان،  شید، ُمرد. در را درید و با خون قرمزی که از گلویش بیرون پا
های خانم پین که او را روی زانوانش انداخته بود و صاحب مغازه هم پشت بال

 ناپدید شد. کرد،داشت از او تغذیه می
 

اید شــ» هایشــان نوشــیدند تیلور به من نگاه کرد و گفت:وقتی هر دو از قربانی
«  دی!این بار باید سراغ کسی بریم که بهت ربط داره و تو واقعا بهش اهمیت می

 «بعدی!» بعد با انگشتان الغرش بشکنی زد و گفت:
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بت من بود که با دیدن خانم الولی  و اســپارکی که ان از تلوتلوخور این بار نو
آمدند، روی زانوهایم بیفتم. خانم الولی  خســته و گیج بین درختان بیرون می

ــپارکی و مبهوت به نطر می ــده بود. اس ــورتش نحیم و رنجور ش ــید و ص رس
ایستاد، نگاهش را میان ِمه سکندری خورد و بعد در حالی که داشت صاف می

 چرخاند.
 

یدم: ند جیغ کشــ ـــدای بل کارو بکنی! تیلور خواهش  تونینمی» با ص این 
 «کنم... بهشون آسیبی نزن!کنم... التماس میمی

 
باالخره کسایی رو پیدا کردیم که تو بهشون اهمیت » تیلور لبخندی زد و گفت:

 «دی، کیرا هادسون!می
 

به  که هاییبه دست و پایش افتادم، خودم را به سمت جلو خم کردم و با دست
شته بودم، نالیدم: ست خواهش می» حالت دعا کردن مقابلم نگه دا کنم، التما

 «کنم. بهشون آسیبی نزن. اونا که کاری با تو نداشتن!می
 

پ  شاید دلت بخواد دو تا از دوستاتو به جای » با صدایی سرد و آمرانه گفت:
 «اونا تحویلم بدی.

 
 «و کنم. اونا هم دوستامن!تونم این کارولی نمی» هق هق کنان گفتم:
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 شم...ـ دیگه دارم از این احساساتی بودنت خسته می

 
 «منو ببر. منو جای همشون ببر. من برات مهمم، مگه نه؟» التماس کردم:

 
 «کنی؟کدوم از دوستاتو انتخاب می» مرا نادیده گرفت و دوباره گفت:

 
تونم! نمی» کشیدم:مشتم را روی زانوهایم کوبیدم و با صدایی گوشخراش جیغ 

 «کنم مجبورم نکن انتخاب کنم!خواهش می
 

شانه ستی را روی  سرم دیدم د سرم را باال گرفتم و لوک را باالی  ام ح  کردم، 
 «شه کیرا.همه چی درست می» زد. زمزمه کرد:که داشت به من لبخند می

 
شیدم و او  صد انجام چه کاری را دارد، خودم را باال ک شدم که ق را نگه متوجه 

 «تونی این کارو بکنی لوک. نمیذارم!نه! تو نمی» داشتم:
 

شــه همه چی درســت می» مرا تنگ در آغوش کشــید و در گوشــم زمزمه کرد:
 «کیرا.

 
 «نه.» در آغوشش هق زدم:
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 «این تنها راهه.» مرا از خودش دور کرد و گفت:
 

 ناشتم برود.نمی« نه!»دستش را گرفتم و فریاد زدم: 
 

گارش را به آن ســو پرت کرد و قدمی به جلو برداشــت. با دودی که از پاتر ســی
ــه ــق، بیا » آمد رو به لوک کرد و گفت:ی دهانش بیرون میگوش ــر عاش بیا پس

 «تمومش کنیم.
 

سیدم. از من  شدم و به آرامی لوک را ب*و* سمت جلو خم  برای آخرین بار به 
ــمت تیلور، ف ــت و به س ــد و میان محوطه قدم برداش یلیپ  و خانم پین دور ش

 رفت.
 

شانه سمت عقب چرخاندم و مورفی را دیدم که بازوهایش را دور  ی سرم را به 
ستانش او را به طور ناگهانی پیر و  شدن دو سلیم  کایی حلقه کرده بود. دیدن ت

شی شده بود. چرخیدم و های کایی روی گونهنحیم کرده بود. ا هایش جاری 
 لوی تیلور زانو زدند.به لوک و پاتر نگاه کردم که ج

 
 فصل بیست و هشتم
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ــید: ــرم جیغ کش ــت س ــیر من بود!» کایی از پش و پیش از اینکه « همش تقص
سرم اوج گرفت. وقتی این کار را کرد  شم حتی برگردم، باالی  شته با صت دا فر

ــش را پاره کردند و از کمرش بیرون آمدند و دو طرف بدنش باز بال هایش لباس
شدم که بالشدند. در نهایت تعج شبیه به بال ب متوجه  هایش دیگر مثل قبل 

ی رندههای یی پهایی قوی و قدرتمند و شــبیه به بالپروانه نیســتند، بلکه بال
 شکاری هستند.

 
د و افتد، کایی او را از زمین کنقبل از اینکه فیلیپ  بفهمد چه اتفاقی دارد می

که روی زمین زانو زده بود دور کرد. وقت پاتر  به درختی در آن از  ی فیلیپ  
 نزدیکی کوبیده شد، خرناسی از گلویش بلند شد.

 
به او نگاه کردم و متوجه شـــدم که « تو بهم دروغ گفتی!» کایی جیغ کشــید:

 تو بهم گفتی دوستمی» های تیز و برنده شده است. ادامه داد:دهانش پر از نیش
ــتفاده می ــتی ازم اس ــایی ولی درواقع داش ــی که واقعا بهم کردی تا به کس برس

 «دادن!اهمیت می
 

 سپ  دوباره مه را شکافت و به سمت فیلیپ  خیز برداشت.
 

سرم را باال گرفتم و مورفی را دیدم که  شد،  شی بلند  صدای غر سرم  از باالی 
ی لباســش بر روی زمین افتاد. با های پاره شــدهخرناســی در هوا کشــید و تکه
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 هایر کوباند و او را به ســمت شــاخهقدرت یی توپ جنگی خودش را به تیلو
 یی درخت پرتاب کرد. درخت لرزید و از ریشه درآمد.

 
صدای جیغ گوشخراشی به گوش رسید، سرم را برگرداندم خانم پین را دیدم که 
سمت  سب دیدم و به  صت را منا شت. فر سمت مورفی خیز بردا سرعت به  با 

 اسپارکی و خانم الولی  رفتم.
 

ص سپارکی از میان  شاخها ستن درختان و  شک ها و غرش رعد مانند باالی دای 
 «کیرا اینجا چه خبره؟» سرمان فریاد کشید:

 
قت االن و» ســیمی که دور دســتانش بســته بودند را باز کردم و فریاد کشــیدم:

 «ندارم توضیح بدم! فقثط خانم الولی  رو از اینجا دور کن.
 

اه کرد و دهانش را جوری که مالید به من نگهایش را میدر حالی که مچ دست
انگار حرفی برای زدن دارد مثل ماهی باز و بســته کرد. بند دور دســتان خانم 

به من دوخت و گفت: ِمه نگاهش را  باز کردم، از میان  که  واقعا » الولی  را 
 «تویی کیرای عزیزم؟

 
 «بله.» سعی کردم وحشت و ترس صدایم را مخفی کنم و جواب دادم:
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فت: با خت و گ ندا نگ ا هایم چ بازو به  لی دارش  تان  جان » دســ خیلی هی
 «انگیزه!

 
 «از اینجا ببرش!» به صورت پر از جوش اسپارکی نگاه کردم و گفتم:

 
 «کجا؟» پرسید:

 
. کنیاون طرف جنگل. اونجا عمارتو پیدا می» به جهتی اشــاره کردم و گفتم:

 «ببرش اونجا و تمام درها رو پشت سرتون قفل کن.
 

 «پ  تو چی؟» با صدایی به دلواپسی همیشه پرسید:
 

 بینمت... حاال برو!ـ نگران من نباش! بعدا اونجا می
 

شت او را میان درختان می سپارکی دا شاند رو به خانم الولی  در حالی که ا ک
فت: باغبون » من کرد و گ چای منتظرتیم! راســتی اون  یه فنجون  به  جا  اون

اش را وقتی اسپارکی او ولی مابقی جمله« شره...جدیدی که برام فرستادی مح
 را میان جنگل کشاند، نتوانستم بشنوم.
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چرخیدم و در نهایت ترس و وحشــت متوجه شــدم که کایی و فیلیپ  با هم 
کایی حلقه کرده بود و هر دو درگیر شـــده ند. فیلیپ  دســتانش را دور کمر  ا

 کردند.داشتند به سمت من سقود می
 

ــت به زمین نزدیی میکایی درحا ــرعت داش ــید:لی که به س ــد، جیغ کش »  ش
 «کمی!

 
شید. سایه شب اوج گرفت و کایی را از چنگ فیلیپ  بیرون ک سمان  ای در آ

صله سمت زمین آمد و با فا سرعت به  ها متوقم ی چند اینچ از علمسایه با 
با شـــد و آن لحظه بود که متوجه شـــدم پاتر بود که جان کایی را نجات داد. 

سینه ضیت  سفت و محکمش تکیه داده بازوهای نیرومندش کایی را به ع ی 
 بود.

 
ــر زنان به من گفت: ــا می» تش ــادی داری تماش کنی؟ همینجوری اونجا وایس

 «دختره رو از اینجا ببر.
 

شی گفت: سرک سری و  سبب این من هیچ جایی نمی» کایی با خود رم! من م
 «مشکیتم!
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شر این بچه رو از سرمون کم » ، به من خیره شد و گفت:پاتر او را نادیده گرفت
 سپ  در آسمان اوج گرفت و رفت.« کن!

 
 «این پسره خیلی عوضیه!» اش گفت:های بهم فشردهکایی از میان دندان

 
 ـ توام فهمیدی؟!

 
سایه سو و آن سرم را برگرداندم و  هایی را در میان درختان دیدم که در ِمه به این 

صیهکردند. نمیسو حرکت می ستند. به تو سی یا چه چیزی ه ستم چه ک ی دان
شیدم تا پناه  سمت درختان ک ست کایی را گرفتم و او را به  پاتر عمل کردم و د

به درخت که  مد و بگیریم. ولی پیش از آن ها برســیم تیلور از آســمن فرود آ
خوردند، ســرش را به هایش دو طرف بدنش تکان میمقابلمان ایســتاد. بال

 «ها، بیدار شین!خون آشام» مت عقب خم کرد و فریاد کشید:س
 

با حالتی که انگار از پیش برنامه ریزی شـــده بودت درخت هایی که ســپ ، 
شدند ها خم میمحوطه را محاصره کرده بودند شروک به لرزیدن کردند. شاخه

ستند و بارانی از برگ بر روی زمین فرو میو می سرم را باال گرفتشک م ریخت. 
صورت شامهای رنگ پریدهو با دیدن  هایی که از باالی درختان پایین ی خون آ

هایی که در رگد کوو و پریدند، جیغ کشــیدم. درســـت مثل خون آشـــاممی
نه وار هوا را بو میکاب*و*س ها هم دیوا یده بودم، آن ند، آب هایم د ید کشــ

انشان در شد. چشمهایشان جاری میدهانشان مانند مایعی چسبناک از نیش
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چرخید و مردمی ســیاه چشــمانشــان مانند نغالی ســوزان به نظر حدقه می
 رسید.می

 
ــام ــدم که خون آش ــمتی دارند وارد به اطراف نگاه کردم و متوجه ش ها از هر س

ضای تاریی میان درختان محوطه می شوند، نه تنها از باالی درختان بلکه از ف
ند. میهم وارد می ند ســـگشـــد مان ند و  ید به هم غر هار فکشـــان را  های 

صدای نالهمی شردند. کایی را به خودم نزدیی کردم و بعد  سرم ف شت  ای از پ
 شنیدم.

 
شان  صاحب مغازه را دیدم، پاهای چرخیدم و دکتر کیت ، دیوید ایوان  و مرد 

 خورد.داشت تکان می
 

 «چه اتفاقی داره براشون میوفته؟ فکر کردم مردن!» کایی پرسید:
 

سم بن شون گرفتن، پ  آره مردن. ومپایرس» د آمده بود، جواب دادم:نف ها گاز
 «االن...

 
کنده از ترس و وحشت پرسید:  «االن چی؟» با صدایی آ

 
 ـ االن تبدیل به خون آشام شدن.



 381 خون آشام یداریب

 
اش دکتر کیت  مثل برق از جا پرید، وقتی داشت سرش را روی گردن پاره شده

د شــد. خون قرمز و غلیظی از کرد از گردنش صــدای ترق تروق بلنصــاف می
ــمیگردنش جاری می ــد و روی کت و دامن پش ــت دیوید ایوان  ش اش و دس

ستش را درون دهانش برد و می شام ایوان  خورد، د ریخت. بوی خون که به م
مکد، انگشــتانش را مکید. مرد مغازه دار روی مانند کودکی که پســتونی می

شوک  سی که  شد و بعد، مثل ک شد زانوانش بلند  شده با الکتریکی به او وارد 
 روی پاهایش باال پرید.

 
 «گشنمه!» آمد غرید:در حالی که جلو می

 
دیدم که به من و ای را میهای دیوانهچرخیدم خون آشـــامبه هر طرف که می

هایشــان میان فضــای مه آلود به رنگ قرمز شــدند. چشــمکایی نزدیی می
ــید و نیشمی ــان در تاریکی برقدرخش ــتش را به می هایش زد. دکتر کیت  دس

سمت کایی دراز کرد و کایی مانند یی حیوان وحشی به دستش حمله ور شد 
ــتان دکتر کیت  را از جا کند. جوری که انگار و با دندان ــه تا از انگش هایش س

 اسید قورت داده صورتش را در هم کشید و اتگشتان را تم کرد.
 

ستش را باال گرفت و به  ضای خالیدکتر کیت  د شتف هایش ای که زمانی انگ
شخند  ضای خالی به کایی نی شت آن ف شت نگاه کرد و بعد از پ در آنجا قرار دا

 ای بعد به هوا پرتاب شد. برگشتم وزد. به سمت کایی خیز برداشت ولی لحظه
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های لوک را دیدم که در جایی که قبی دکتر کیت  قرار داشت، ایستاده بود. زخم
سینه و  سیاه میروی  شید و بالصورتش به رنگ آبی و  ش اهای پاره پورهدرخ

 باالی سرش خم شده بودند.
 

ید ایوان  و مغازه دار را در دســت  دســتانش را دو طرفش باز کرد و ســر دیو
شد و به طرف دیگری پرتاب گرفت. لحظه شان جدا  سرهای آنها از تن ای بعد، 

سری بر تن ندارند، سر جایشان  ای غافل از اینکههایشان برای لحظهشد. بدن
به طور ایستاده باقی ماندند ولی بعد، شروک به تشنج و لرزیدن کردند و سپ  

 فرو پاشیدند و روی زمین افتادند.
 

 «چطور بود؟!» لوک پرسید:
 

» شــدند نگاه کردم و گفتن:هایی که از هر طرف نزدیکمان میبه خون آشــام
 «چندان خوب نبود.

 
 پ  هنوز کارم تموم نشده! ـ

 
هایی که نزدیکمان بودند را مثل یی سایه از جلوی دیدگانم رد شد و خون آشام

 ریخت.پاشید و روی زمین میتکه تکه کرد. خون به این سو و آن سو می
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سعی کردم از میان مه اطرافم را ببینم و  شد.  صدای رعد و برق بلند  از میان مه 
ا ای دیدگانم رخونریزی کرد. نور ســفید کور کنندهبعد، چشــم چپم شــروک به 

 کور کرد و بعا همه چیز سیاه و خاکستری شد.
 

چی مه دورم میپی یدم هایی از  گاه کردم، فهم به داخلش ن ید و وقتی  چرخ
که  دیدمتوانم از میان مه همه چیز را ببینم. مقابل رویم پاتر و مورفی را میمی

کردند. ولی مســئله فقط دیدن از میان مه ز میراهشــان را میان خون آشــامان با
توانستم رسید که حرکت تمام دنیا کند شده و مینبود، بیشتر اینطور به نظر می

کوچکترین جزئیات را هم ببینم. آن موقع بود که با دیدن پاتر و مورفی که خون 
ر د کردند، پی به درنده خویی و قدرتشان بردم. چیزی کهها را تکه تکه میآشام

ــت در مدت یی پلی زدن رخ می ــتم مانند فیلمی که روی واقع داش داد را داش
 کردم.دور کند پخش شده، نگاه می

 
هایی که به من و کایی هایش خون آشــامبازوهای پاتر وقتی داشــت با چنگال

های افتاد. دندانکرد، به لرزش و نوســان میشــدند را تکه تکه مینزدیی می
شام مورفی شان را بیرون میدرید و قلبها را میصورت خون آ شید. هر های ک

کردند، به حدی ســریع که خون دو به طور گروهی و با نهایت ســرعت کار می
شام شت دچار میها وقتی میآ سرنو شدند، متوجه دیدند که بقیه هم به همان 

ــت. پی در پی و مانند قطعاتمی ــان افتاده اس ــدند چه اتفاقی برایش نو دومی ش
 افتادند.روی زمین می
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شن و خاموش  شمانم رو صاویر رفت و بعد دوباره نوری جلوی چ سپ  آن ت
شد. جوری که انگار کسی به صورتم مشت کوبیده باشد به سمت عقب تلوتلو 

ــی بازویم را گرفت و خوردم و قبل از اینکه بفهمم چه اتفاقی دارد می افتد، کس
 مرا نگه داشت.

 
 «آروم باش گربه وحشی.» زمزمه کرد:پاتر در گوشم 

 
ای که مانند های تمام نشــدنیبعد دوباره رفت و راهش را از میان خون آشــام

کرد و ای دنبالش میشــدند، باز کرد. ســایهرودی به داخل محوطه جاری می
زدم آن ســـایه متعلق به مورفی بود که هر خون آشـــامی که پاتر جا حدس می

 برد.انداخت را از بین میمی
 

آنقدر غرق دیدن این تصــاویر شــده بودم که متوجه نشــدم فیلیپ  و خانم پین 
اند. فضایی که من و کایی اشغال کرده بودیم روی زمین و کنار تیلور فرود آمده

ــت کوچی و کوچی ــلهتر میلحظه به لحظه داش ــد و فاص ی بین ما و آنها ش
 شد.داشت کمتر و کمتر می

 
 حاال، وقتشه کاری رو کنیم که» ایی نزدیی شد و گفت:تیلور قدمی به من و ک

 «ی انجامش اومدیم.واقعا واسه
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ــمتمان خیز برداشــت،  ــتم گرفتم و وقتی خانم پین به س ــت کایی را در دس دس
ــیدیم. ناخن ــهخودمان را عقب کش ــینههایش تقریبا قفس ام را لم  کرد و ی س

تاد هایی افمم به سایهنف  کثیفش را روی صورتم ح  کردم. همان لحظه چش
 که پشت سرش ظاهر شدند.

 
افتد، کایی دستش را از دستم خارج کرد قبل از اینکه بفهمم چه اتفاقی دارد می

 هایش را در گردنو به هوا پرید. پشت سر خانم پین روی زمین فرود آمد و نیش
م چه داو فرو کرد. وقتی خانم پین دهانش را باز کرد و جیغ کشید تازه متوجه ش

اتفاقی افتاده است. خانم پین متوجه شد که چیزی این میان اشتباه است، پ  
سرش را چرخاند تا پشت سرش را ببیند. به محض انجام این کار، سرش مانند 
شد و روی زمین  شت و بعد از تنش جدا  سر جغد روی گردنش چرخید و برگ

ان هایش داشــت تکلافتاد. بدنش هنوز به صــورت ایســتاده باقی مانده بود و با
 خورد که کایی او را به آن طرف پرتاب کرد.می

 
سرها خون زنا رو می» خون را از روی لبانش پاک کرد و گفت: مکن، معموال پ

شه. شمی زد و درست همان لحظه، از زمین « ولی نه همی به من نگاه کرد و چ
 کنده شد و به چنگ فیلیپ  افتاد.

 
 .شد نگاه کردمکه داشت باالی سرم ناپدید میو به او « کایی!» جیغ کشیدم:

 
 «کایی کوش؟» لوک کنارم آمد و پرسید:
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 «فیلیپ  بردش!» به آسمان اشاره کردم و فریاد کشیدم:

 
ــمان اوج گرفت ولی حرکتش به اندازه ــریع نبود. یکی از لوک در آس ی کافی س

را در پای لوک هایش هایی که اطرافمان بودند روی هوا پرید و دندانخون آشام
فرو برد و او را روی زمین کشــاند. در عرض چند یانیه خون آشــامی که جیغ 

سایید، بر لوک غلبه کرد. کاری از دستم بر هایش را به هم میکشید و دندانمی
شا مینمی شانده میآمد، فقط او را تما شد تا اینکه بین کردم که روی زمین ک

 ردند، ناپدید شد.هایی که به سمتش هجوم آوخون آشام
 

 «حاال دیگه فقط خودم و خودت موندیم!» صدایی گفت:
 

گاهم  بدجن  ن یث و  گاهی خب با ن مه  یان  که از م یدم و تیلور را دیدم  چرخ
ــاممی ــرش بودند هم کرد. جلوتر آمد و به دنبالش، خون آش ــت س هایی که پش

شده بودم.  صره  سر هم محا شت  جیغی جلو آمدند. جایی نبود که بروم. از پ
 کرد.کشیدم و به اطرافم نگاه کردم و مورفقی را دیدم که به من نگاه می

 
 «فرار کن کیرا!» فریاد کشید:
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اش فرو رفت و ی برهنههای یی خون آشام در شانهدرست همان لحظه چنگال
او را روی زمین کشاند. در عرض چند یانیه او هم درست مثل لوک روی زمین 

شد و میان موجی  شیده  شامک شد. زانوهایم خم از خون آ سنه ناپدید  های گر
سرم می ستش را به شده بود و دنیا دور  چرخید. چرخیدم و تیلور را دیدم که د

 سمتم دراز کرد.
 

 «باهام بیا کیرا. اربابم حاضره واسه دیدن تو جونشو بده.» لبخندی زد و گفت:
 

فمان را فرا گرفته دیدم و مهی که اطراولی از میان مهی که در چشــم نهنم می
 ی لبش جاریی خونی از گوشــهبود، دیدم که لبخندش از بین رفت و باریکه

شم شت و بعد از حدقه درآمد و شد. چ هایش در حدقه چرخید و به عقب برگ
شت مانند از حفرهروی گونه ی خالی چشمانش بیرون هایش افتاد. دو چیز انگ

ستانم رازده بود و در هوا تکان می شت خورد. د  ها عقبجلو گرفتم، وقتی انگ
ــدای چلو چلوپ تهوک آوری بلند رفتند و از جمجمه ی تیلور بیرون آمدند ص

ـــد.  ظاهر ش پاتر از ســرش  تاد و  هایش روی زمین اف ـــد. تیلور روی زانو ش
 انگشتانش پوشیده از خون و چیزهای ژله مانند خاکستری رنگی بودند.

 
شدم...» تیلور کقابل پایم غرید: شد « کور  شته با صت دا ولی پیش از آنگه فر

پاشــنه با  ند و او را از من دور کرد و بعد  پاتر لگدی پرا ی حرف دیگری بزند 
سمتم دراز چکمه ستش را به  سرش را له کرد. پاتر د سرش کوباند و  اش روی 
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کرد و مرا به خودش نزدیی کرد و مرا از دســترس خون آشــامانی که دورمان 
 کرد.حلقه زده بودند کمی دور 

 
ن فیلیپ  کایی رو برد و خو» کردم او را کنار بزنم گفتم:در حالی که ســعی می

شاما... اونا... شد و « آ شمانم جاری  شی از چ ستم حرف دیگری بزنم. ا نتوان
 هایم راه گرفت و خونی که از چشمانم جاری شده بود را شست.روی گونه

 
به خاطر لکهبا دندان به رنگ صــوهایی که  رتی درآمده بودند در های خون 

 «بیا بریم تو خونه تابستونی و اونجا پناه بگیریم.» صورتم غرید:
 

 ـ ولی...
 

 ی تابستونی. قبی که گفتم... اونجا صلیب و آبـ باید بریم توی اتاق زیر خونه
 مقدس مخفی کردم!

 
ده ش ها ناپدیدبرگشتم و به جایی که مورفی و لوک زیر دست و پای خون آشام

 «ولی...» بودند نگاه کردم و دوباره شروک کردم به حرف زدن:
 

شید: صورتم فریاد ک شام اینجاس! باید بریم توی خونه» در  ی یه عالمه خون آ
 «تابستونی!
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شیری دوار این  شم ستانش را مانند  ستاد و د سپر مقابلم ای سپ ، مانند یی 

ــام ــر راهمطرف و آن طرف چرخاند و خون آش ان کنار زد و راه را باز ها را از س
کردند و به شدیم رو به ما هی  هی  میها رد میکرد. وقتی از میان خون آشام

کردم که چرا پاتر خیلی راحت مرا بلند داشـتند.تعجب میسـمتمان خیز بر می
ــدم کرد ولی وقتی به بالکرد و در هوا پرواز نمینمی هایش نگاه کردم متوجه ش

اند و به خاطر حمیت خون هایش ایجاد شــدهر بالهای بزرگی دکه ســوراخ
 اند.ها پاره پوره شدهآشام

 
ــیدیم، پاتر مرا جلو انداخت و خودش عقب رفت. در به خانه ــتانی رس ی تابس

ــام ــبانده بود، خون آش ــتش را به من چس ها و هایی که تا باالی پلهحالی که پش
سفید رنگ ما را دنبال کرده بودند را به ع ستگیرهقب هل میجلوی در  ی داد. د

در را چرخاندم و در را باز کردم. پاتر مرا به داخل خانه هل داد و در را پشــت 
صندلی شید و آن را زیر سرمان محکم به هم کوباند.  شت میز بیرون ک ای از پ

 ی در گذاشت.دستگیره
 

ی تابســتانی را محاصــره هایی که خانهاز بین صــدای جیغ و غرش خون آشــام
 «فکر نکنم اون صندلی زیاد جلوشونو بگیره.» بودند، فریاد کشیدم:کرده 

 
 ای کافی هست که من در این دریچه رو باز کنم.ـ به اندازه
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میز را به کناری پرتاب کرد و فرش روی دریچه را کنار زد. به من نگاه کرد و با 
 «ی خوب!نارم یه نقشهاین چیزیه که من اسمشو می» لبخند گفت:

 
اینگه وقت تلم کند دریچه را باز کرد و به داخلش نگاه کرد... و بعد فورا بدون 

 آن را بست.
 

 «چی شده، مشکل چیه؟» ترس را در صورتش دیدم. فریاد کشیدم:
 

 ـ تقصیر من نبود!
 

 به من خیره شده بود و از شدت شوکه شدن دهانش باز مانده بود.
 

 «چی تقصیر تو نیست؟!» رو به او جیغ کشیدم:
 

ها ای که زیر دســتگیره در گذاشــته بودیم زیر وزن و فشــار خون آشــامصــندلی
 شکست.شد و میداشت روی زمین کشیده می

 
ور ها رو مخفی کرده باشه تا از نـــ یادته گفتی فیلیپ  باید یه جایی خون آشام

 دور باشن؟
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 ـ آره یادمه.
 

فه کردم: باهام » این را گفتم و وقتی ترس را در چشــمانش دیدم اضـــا داری 
 «کنی!کنم بگو که داری شوخی میکنی؟! خواهش میشوخی می

 
 «اونا زیر ما مخفی شدن!» سرش را تکان داد و به دریچه نگاه کرد و گفت:

 
ــته بود که در دریچه  ــدن این کلمات از دهانش نگذش زمان زیادی از خارج ش

سفیدی از زیر دریچه باال آمد شتان  شدن کرد. انگ اتر و به پای پ شروک به باز 
مه خت. چک ندا نگ ا باره درش را چ ند و دو با چه کو اش را محکم روی دری

 محکم بست.
 

 «واقعا دیگه تحملم تموم شده!» رو به او فریاد کشیدم:
 

های پشت سرش شکست و بارانی از شیشه داخل خانه ریخت. ناگهان پنجره
کردند و ســعی  ها دســتانشــان را داخل خانه درازها از پشــت پنجرهخون آشــام

شاممی شار خون آ شت زیر ف شوند. در خانه دا ها از کردند از پنجره وارد خانه 
سمتجا در می صله آمد. ق ست و لوالهای آن کمی از دیوار فا شک هایی از در 

قب و جلو می چه ع که روی دری گاه کردم  پاتر ن به  ند.  ید و راه خون گرفت پر
کرد. سر و صدای شوند را سد میهایی که سعی داشتند از دریچه خارج آشام
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شامکر کننده سید. مثل اینکه خون آ سقم خانه به گوش ر شتند از ای از  ها دا
 کردند راهی به داخل خانه باز کنند.کشیدند و سعی میسقم باال می

 
 «از در فاصله بگیر!» پاتر دستش را به سمتم دراز کرد و فریاد کشید:

 
سمت خودش ستش را گرفتم، مرا به  شید و در آغوش گرفت و بال د اره های پک

به پوره اش را دورم پیچاند. انگار آخرین تیشــش برای محافظت از من بود. 
کردم آخرین دقایق صــورت خشــنش نگاه کردم، هیچوقت فکرش را هم نمی

سینه شتم به  شرده میعمرم را در آغوش او بگذرانم. دا ستشدم و میاش ف م توان
 ا که هماهنگ با ضربان قلب خودم بود، بشنوم.صدای ضربان تند قلبش ر

 
زو خوام یه چیقبل از اینکه بمیرم می» به چشــمان ســوزانش نگاه کردم و گفتم:

 «بدونم.
 

 «واقعا؟ چی؟» او هم به من نگاه کرد و گفت:
 

 ـ واقعا اون حرفی که اون بیرون زدی راست بود؟
 

 جدا شدن در از چهار چوب به گوش رسید. همزمان با گفتن این حرف صدای
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 ـ کدوم حرفم؟
 

سری مثل تو  شتباه کردی که فکر کردی دختری مثل من ممکنه از پ ـــ گفتی ا ـ
 خوشش بیاد.

 
انقدر هیجان زده نباش تپلی. من اون حرفو به خاطر » به من لبخند زد و گفت:

 و بعد مرا ب*و*سید.« لوک زدم نه تو.
 

از خارج خانه به گوش رسید. البته صدا چیزی بیشتر از  صدای جیغی ناگهانی
شبیه این بود که عده شتر  سر درد و عذاب فریاد یی جیغ عادی بود... بی ای از 

ها داخل خانه دراز شده بودند منفجر شدند بکشند. سپ ، دستانی که از پنجره
ستند کو به خاکستر تبدیل شدند و انگشتانی که دور قاب در حلقه زده بودند ش

 و پودر شدند.
 

سایه سمت پنجره دویدم و به بیرون نگاه کردم.  صله گرفتم و به  ای را از پاتر فا
 کرد.میان مه دیدم که با سرعت زیادی حرکت می

 
 ییه نفر اون بیرونه. و مثل اینکه یه قتل عام راه انداخته و همه» زمزمه کردم:

 «خون آشاما رو کشته.
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تعداد خون آشـــاما خیلی بیشــتر از اونیه که یه نفر غیر ممکنه. » پاتر گفت:
 «بتونه...

 
تانی ی تابساش را به اتمام برساند، دِر خانهولی پیش از آنکه فرصت کند جمله

سایه ستاده بود.  سی در چهارچوب در ای ای از لوال درآمد و روی زمین افتاد. ک
 درخشید.سیاه در مقابل نور نارنجی رنگ ماه که در آسمان می

 
 صدایش مردانه و البته جوان بود.« کایی هانت کجاست؟» سایه پرسید:

 
ضح شتم و پرسیدم:برای اینکه بتوانم او را وا تو کی  »تر ببینم قدمی به جلو بردا

 «هستی؟
 

 «کایی هانت کجاست؟» با صدایی آرام و یکنواخت دوباره پرسید:
 

 ـ اونا بردنش.
 

 ـ کجا بردنش؟
 

 رسید.و سراسیمه به نظر می این بار صدایش آشفته
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 «سوال سختی پرسیدی!» پاتر گفت:
 

 «گفتم تو کی هستی؟» دوباره پرسیدم:
 

ی حارج خانه بیرون آمد و قدمی به جلو برداشت، باالخره توانستم از میان سایه
ــوخ می ــمم رس ــورتش را ببینم. با نگاهی نافذ که در روح و جس کرد، به من ص

سمیته و برای نجات دادن کایی فرستاده » شد و گفت: خیره سم من ایزیدور ا ا
 «شدم.

 
 فصل بیست و نهم

 
ایزیدور من و پاتر را کنار زد و به سمت دریچه رفت. برگشت و به پاتر نگاه کرد 

 «ای؟آماده» و گفت:
 

 «صد در صد!» پاتر نیشخند زد و گفت:
 

تار پاتر در  یدور و  باز شـــد و ایز پدید شـــدند. در دریچه  نا یکی زیر دریچه 
به که تلوتلوخوران ل مام چیزی  گاه کردم، ولی ت پایین را ن چه رفتم و  ی دری

سایهمی ستم ببینم  صدایی که میتوان صدایهایی محو بود و تنها   جیغ شنیدم 
 شدند.هایی بود که داشتند کشته میگوشخراش خون آشام
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 سپ ، همه جا را سکوت فرا گرفت.
 

پاتر از میان تاریکی بیرون آمدند و چهار دســت و پا از دریچه باال  ایزیدور و
پاک کردند. متوجه تادند و خون را از روی دهانشـــان  مدند. هر دو ایســ ی آ

 ی پاتر را پوشانده بودند.های خونی شدم که سینهلکه
 

اش به من خیره شـد. ابروی راسـتش مزین ایزیدور از زیر کیه کو آبی ملوانی
ــافش ریش بزی زبر و ین نقرهبه یی نگ ــورت تمیز و ص ای رنگ بود و روی ص

ــعلهکرد که از چانهکوتاهی خودنمایی می  هایاش آویزان بودند. تتوی طرح ش
تا زیر خطود فکش را پوشـــانده بود. آتش ســیاه رنگی نیمه ی چو گردنش 

 ای داشت.ای مایل به سیاه بود و قد بلند و هیکل ورزیدههایش قهوهچشم
 
ــال دارد. ریش بزی و تتو و ی ادم بود که دکتر راونوود گفته بود ایزیدور هجده س

 اش حالتی بچگانه داشت.گرفتیم، چهرهنگین ابرویش را که در نظر نمی
 

پشــتش را به ما کرد و به ایوان خانه برگشـــت و قدم به درون تاریکی شـــب 
اش شانهرفت متوجه شدم که یی کمان صلیب روی گذاشت. وقتی داشت می

له پشــتی ته بود و کو نداخ که پر از تیرکا های ای بر کمرش آویزان کرده بود 
ــلوار جین آبی ای تیره، چکمهچوبی بود. کت بلند قهوه ــبال قرمز و ش های بیس

 رنگی به تن داشت.
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شتم و به پاتر نگاه کردم که یی ابرویش وقتی خانه ستانی را ترک کرد، برگ ی تاب

ته بود. از میان در تکه تکه شــده نگاهی به بیرون انداختم و را برایم باال انداخ
ــیده از تپه ــدم محوطه پوش ــده بود. ولی متوجه ش هایی از چیزی مانند برف ش

ی وقتی قدم به ایوان گذاشــتم متوجه شـــدم که آنها برف نیســتند، بلکه الیه
هایی که منفجر شده و سوخته ضخیمی از خاکستر به وجود آمده از خون آشام

شانده ستند که زمین را پو سقم خانهبودند، ه ستاناند. تمام دیوارها و  ی ی تاب
ها بود و مقداری از این خاکســترها مانند پوشــیده از خاکســتر بدن خون آشــام

 های برف در هوا پراکنده شده بودند.دانه
 

ها از بین رفته اســـت با ســرعت از کنار وقتی فهمیدم که تهدید خون آشـــام
 شدم و از ایوان پایین رفتم.ایزیدور رد 

 
 ـ لوک رو دیدی؟

 
 ها فرار کند.این را پرسیدم و دعا کردم که موفق شده باشد از دست خون آشام

 
مراقب باش. ممکنه هنوز چندتا از اون جونورهای خون » ایزیدور هشـدار داد:

 «خوار باقی مونده باشن.
 

 «رون بود، خون آشاما....لوک رو دیدی؟ همین بی» او را نادیده گرفتم و گفتم:
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شید: صلیبی « سرتو بپا!» ایزیدور فریاد ک شم بر هم زدن تیرکمان  و در یی چ

اش برداشت و باالی سرم شلیی کرد. در حالی عجیب غریبش را از روی شانه
هایی که به سمت پایین خم شده بودم برگشتم و خون آشامی را دیدم که با دندان

شمانی ورقلمبی سمتم میخون آلود و چ سرعت به  صلهده با  ا ی کمی بآمد. فا
ــت که آن تیر چوبی ــینهمن داش ــط س ــلیی کرده بود وس  اشای که ایزیدور ش

سینه شام به  ست و او را به هوا پرتاب کرد. خون آ ش اش چنگ انداخت و بعد ن
 منفجر شد بارانی از خاکستر از هوا بارید.

 
شام روی زمین بنشینند، ایزیدور قبل از اینکه خاکسترهای باقی مانده از خون آ

شانه سره لوک که یه ریز داری » اش انداخت و گفت:کمان را روی  خب، این پ
 «کنی کیه؟درموردش جیغ و داد می

 
 ـ دوستمه.

 
این را گفتم و میان مه قدم برداشتم و به سمت جایی رفتم که لوک را آخرین بار 

 دیده بودم.
 

پایی یدور درحالی که از ایوان  به من نزدیی مین میایز »  شـــد، گفت:آمد و 
 بعد مثل یی« کنم یه چیزی بیشــتر از دوســته برات.اینجور که من ح  می
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ــید و با لبخند گفت: ــتر از یه» گرک هوا را بو کش  نه، اون برای تو یه چیزی بیش
 «دوسته.

 
 ـ از کجا فهمیدی؟

 
وک به دنبال ل های خاکســتر زدم وهایم لگدی به تپهاین را گفتم با نوک چکمه

 زیر آنها و روی زمین گشتم.
 

 «هاته.39به خاطر فرومون» خشی و بی روح گفت:
 

 ـ به خاطر چی چیمه؟
 

ها دنبال کردم و فقط میان بقایای خون آشـــامهایش نمیتوجه زیادی به حرف
 گشتم.لوک می

 
 لیکنی. خیشی از خودت ساطع میاس گه وقتی برانگیخته میـ یه جور رایحه

حت می که میرا کاری  یدش.  ـــه فهم جازه میش که ا نه  نه ای نات ک ده حیوا
گاه به سمت هم جذب بشن. فرومون ی اصلی رو در حیوانات ها غریزهناخودآ

 کنن و ....فعال می
 

 «من حیوون نیستم!» بدون اینکه به او نگاه کنم گفتم:
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ه کشش تو رو بتونم ـــ خب، شاید نباشی. ولی رفیق، من کامی با اطمینان می

 این پسره لوک استشمام کنم.
 

گفت درســت مثل من و کایی های دکتر راونوود افتادم که میناگهان یاد حرف
که بینایی و شــنوای متفاوتی داشــتیم، ایزیدور هم ح  بویایی قوی و متفاوتی 

شمم به پاتر افتاد که از خانه شتم و به او نگاه کردم. همان لحظه چ ی دارد. برگ
تانی ویران شده بیرون آمد و قدم به ایوان گذاشت. ایزیدور برگشت و به او تابس

 نگاه کرد، هوا را بود کشید و بعد به من خیره شد.
 

 «به چی خیره شدی؟» پرسیدم:
 

سره واقعا بو وای خدا، هورمون» گفت: شدن... این پ هات واقعا از خود بیخود 
اونی که بهش کشــش داری اون  شــاید» بعد لبخندی زد و ادامه داد:« ده!می

 «پسره لوک نیست و...
 

یدم: بده!» غر که از « یه لحظه امون  با ســیگاری  که  پاتر نگاه کردم  به  عد  ب
کرد. رو به او هایش را بررســی میهایش آویزان بود داشــت بالی لبگوشــه

 «همینجوری اونجا واینسا! بیا کمکم کن لوک و مورفی رو پیدا کنیم!» گفتم:
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 «پ  کایی چی؟» ور سریع میان حرفم آمد:ایزید
 

شنیدم. رو سپ ، دعاهایم جواب داد و ناله ی گنگی را از جایی همان نزدیکی 
و دســتم را در هوا تکان دادم تا توجهش را « بیا اینجا!» به پاتر فریاد کشــیدم:

 جلب کنم.
 

شم بر هم زد ارم ن کنبه من نگاه کرد و بعد از روی ایوان پایین پرید و در یی چ
آمد. به دنبال صدا رفتیم و ایزیدور هم به دنبال ما آمد. از ترس اینکه چه چیزی 

ــت توی دهنم می ــتی را دیدم را ممکن بود ببینم قلبم داش آمد. کمی جلوتر دس
ای خاکستر بیرون آمده بود. به سمتش دویدم و خاکسترها را کنار که از زیر تپه

 را بیرون کشیدم. زدم و آن دست
 
 «اس!اون زنده» شی در چشمانم حلقه زده بود، با خودم فکر کردم:ا

 
ست را گرفت و مورفی را از  سترها فرو کرد و آن یکی د ستش را زیر خاک پاتر د

سینه صورت و  شید. موهایش و همینطور  سترها بیرون ک ش ای برهنهزیر خاک
 پوشیده از خاکستر شده بودند.

 
 بود. انگار که از یی تپه گچ بیرون آمده

 
 «لوک کجاست؟» اش را گرفتم و پرسیدم:شانه
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هایش را مالید و بعد خاکسترها را از روی سرش تکاند. با پشت دستانش چشم
 «دیدم که از دستشون فرار کرد.» به من نگاه کرد و گفت:

 
گاه کردم و گفتم: به اطراف ن مد.  هانم آ خل د یدم قلبم دا که شــن » این را 

 «کجاست؟
 

و بعد به خاطر خاکستر و گرد و خاکی که « دونم.نمی» گرفته گفت: با صدایی
 هایش شده بود به سرفه افتاد.وارد ریه

 
 ـ فقط دیدم که رفت.

 
 ـ کجا رفت؟

 
 ترسم از این بود که اتفاقی برایش افتاده باشد.

 
 ـ رفت دنبال دختره.

 
ته هایش گرفدهد تا آب از پشماین را گفت و مانند سگی که خودش را تکان می

 هایش را از وجود خاکسترها پاک کند.هایش را تکان داد تا بالشود، بال
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 «کایی؟ رفت دنبال کایی؟» ایزیدور جلو آمد و گفت:

 
 «تو کی هستی؟» مورفی با شی و سوءظن به او نگاه کرد و پرسید:

 
 خواست دنبالشان برود.می« کدوم طرفی رفتن؟» ایزیدور پرسید:

 
ــاره کرد و گفت:مورفی به آ ــب اش ــمان ش یه جایی اون باال. مگر اینکه یه » س

یرشون تونی گجفت بال داشته باشی که بهشون برسی بچه جون. اینجوری نمی
 «بندازی.

 
 «بال دارم!» ایزیدور کتش را از تنش دراورد و گفت:

 
وقتی کتش را از تنش دراورد نفســم بند آمد... ولی نه به خاطر تســبیحی که 

نهگردنش ا ته بود و روی ســی نهنداخ خاطر ی بره به  نه  ته بود، و  اش قرار گرف
 ایش.ههایی که به قسمت داخلی کتش چسبانده بود، بلکه به خاطر بالچوب

 
 ها دیده بودم کوچکترینهایی که تا به حال روی کمر ومپایرسهایش به بالبال

یر بازوهایش های ایزیدور از زهای بقیه، بالشــباهتی نداشــت. برخیف بال
اش چسبیده بود. ایستاده بود و دستانش را دو ی سینهآویزان شده بود و به قفسه
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ضافی مانند یی طرفش باز کرده بود و به نظر می رسید زیر بازوهایش پوست ا
 غشا پنهان شده است.

 
ــینهپاتر به بال ــبیحی که روی س ــت نگاه کرد و های ایزیدور و تس اش قرار داش

فت: خب» گ ما بخوری زیپتو  خیلی  که ســر بل این حاال ق مت!  خانوم، دیدی
 «بکش!

 
! من جونتو نجات دادم رفیق» ایزیدور با آزرده خاطری به پاتر نگاه کرد و گفت:

 «فراموشش نکن!
 

ور و مطمئنم تا وقتی تو رو این د» ای پرتاب کرد و گفت:پاتر سیگارش را گوشه
 «کنم.بر ببینم فراموشش نمی

 
یایی قوی» ایزیدور غرید: ای دارم و اگه قراره توی و یه چیز دیگه، من ح  بو
 «یه تیم باشیم...

 
 «تیم؟!» مورفی و پاتر حرفش را قطع کردند و به طور همزمان گفتند:

 
 «دار نده بچه.های خندهدیگه از این ایده» پاتر گفت:
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 «به کی گفتی بچه؟!» ایزیدور گام بلندی به سمتش برداشت و گفت:
 

شیدم: فریاد ب  کنین دیگه! اگه یادتون رفته باید یادتون بندازم که اونا کایی » ک
ــون رفته. فقط خدا می ــون بردن و لوک هم دنبالش دونه زخماش تا رو با خودش

 بغض« چه حد اوضاعشون خرابه و تمام چیزی که شماها نگرانشین اینه که...
 .ام را تمام کنمام اجازه نداد جملهو لرزش لب باالیی

 
 «شه کیرا.همه چی درست می» مورفی دستش را روی دستم قرار داد و گفت:

 
ـــ نه هیچی درست نیست االن! مثل اینکه متوجه نشدی، ما شان  آوردیم که 

 زنده موندیم! راستی... تو چطوری تونستی فرار کنی؟
 

م ای کوچکی را نشانآن یکی دستش را جلو آورد و سنجاق کروات صلیبی نقره
ه روز اولی که به رگد کوو رفته بودم هم آن را دیده بودم. چشــمکی زد و داد ک

ــتر از » گفت: ــون، این چیزای کوچیی خیلی بیش من که بهت گفتم کیرا هادس
 «تونن ازت محافظت کنن.اسلحه و تیزر و باتون می

 
 ـ لوک چی؟ اون چطوری تونست فرار کنه؟

 
ــرش را تکان داد و گفت: ــون دونماینو دیگه نمی» س . ولی یه جوری از چنگش

 «فرار کرد و بدون تلم کردن وقت رفت دنبال فیلیپ  و دختره.
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صبانیت این پا و آن پا می ره تمام قرا» کرد پرسید:ایزیدور درحالی که از فرد ع

 «شب اینجا وایسیم و سر هم عربده بکشیم یا قراره بریم دنبالشون؟
 

 ریم.ـ جایی نمی
 

 را گفت و به سمت جنگل قدم برداشت. مورفی این
 

یدور دنبالش رفت و گفت: و فهمی... منریم؟! مثل اینکه نمیجایی نمی» ایز
 «فرستادن که کایی رو نجات بدم!

 
 «پ  به سیمت!» پاتر هم به دنبال گروهبانش رفت و گفت:

 
 «ولی...» ایزیدور شروک کرد:

 
هیچ ولی و امایی وجود » ع کرد:مورفی چرخید، به او نگاه کرد و حرفش را قط

به بال باید  پاتر  نداریم.  های آش و الشــش نداره. ما االن حال و روز خوبی 
اســتراحت بده و منم ح  کســی رو دارم که گرفتنش زیر مشــت و لگد و از 

 «جهنم برگشته.
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 «پ  لوک؟» پرسیدم:
 

 «لوک چی؟!» کسی از پشت سرم گفت:
 

ن ِمهی که هنوز درختان و محوطه را احاطه چرخیدم و لوک را دیدم که از میا
 کرده بود، بیرون آمد. به سمتش دویدم و دستانم را دورش حلقه کردم.

 
 «آروم باش. صدمه دیدم.» خودش را عقب کشید و گفت:

 
 «خوام.معذرت می» زمزمه کردم:

 
سمت بقیه می شتیم به  ستش را گرفته بودم. موقع رفتیمولی وقتی دا راه  هنوز د

 رود.لنگد و خمیده راه میرفتن متوجه شدم که می
 

 «بینمت!خیلی خوشحالم که می» گفتم:
 

 ـ متاسفم!
 

 ـ برای چی؟
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ــ واسه اینکه کایی رو گم کردم. اوضاک فیلیپ  خیلی از من بهتر بود. و عیوه  ـ
 .زیاد پرواز کنم. واقعا سعیمو کردم تونستمهای پاره پوره نمیبر اون، با این بال

 
 کنیم.ـ تقصیر تو که نبود. پیداش می

 
 «ِکی؟» ی ما را گرفت و پرسید:ی مکالمهایزیدور دنباله

 
 «بینی آسیب دیده و به استراحت نیاز داره؟نمی» پاتر بین حرفش آمد:

 
 .بعد ایزیدور را نادیده گرفت و با گرفتن زیر بازوی لوک به او کمی کرد

 
 «ولی...» ایزیدور دوباره شروک کرد:

 
ــمتش غرید: ــی خوب به حرف گوش نمی» مورفی به س کنیا بچه جون! ما اص

ر تونیم به کایی بکنیم. ولی اگه فکاینجوری و با این وضعمون هیچ کمکی نمی
 «تونی از پسشون بربیای پ  بفرما، موفق باشی!کنی به تنهایی میمی

 
شامی نمی» انداخت و گفت:ایزیدور بادی به غبغب  ترسم. من از هیچ خون آ

 «ندیدی امشب اینجا چکار کردم؟
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شد که بینی شد. گفت:مورفی آنقد به او نزدیی  شان با هم مماس  اقی اتف» های
ست. این فقط  سه نی صی با چیزی که در پیش داریم قابل مقای شب افتاد ا که ام

تا خو ن آشـــام رو کشــتی پ  یه نمایش کوچولو بود. فکر کردی چون چند 
تونی از پ  یه ارتش بربیای؟ این چیزیه که پیش رو داریم بچه جون... یه می

  بینیش! پهات هم نمیترین کاب*و*سارتش! جنگی که حتی توی وحشیانه
خوای توی تیم ما باشی، پ  دهنتو ببند و به اگه همونجور که خودت گفتی می

 «حرف بزرگترات گوش کن!
 

نتظر پاســخی از جانب ایزیدور باشــد به ســمت عمارت قدم بدون اینکه م
ها و ِمه ناپدید شد. وقتی دیدم پاتر لوک را نگه داشته است برداشت و میان سایه

و خیالم از این بابت راحت شد، به سمت ایزیدور رفتم که با افسردگی به زمین 
 کرد.نگاه می

 
و  تارهای مورفی و پاتر افتادمبه یاد روزهای اولی که به رگد کوو رفته بودم و رف

 «مورفی اونقدرا هم بد نیست.» به ایزیدور گفتم:
 

 «اون یه آشغال عوضیه.» زیر لب گفت:
 

 کردم ولیمنم اون اوایل همین فکر رو می» ای زدم و گفتم:لبخند نصــفه نیمه
 «شه. حتی پاتر هم همینطور.کم کم باهات مهربون می
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 و او را به همراه خودم به سمت عمارت کشاندم. آستین لباسش را کشیدم
 

خواد برم دنبال کایی. ولی حق با مورفیه، با این ی تو دلم میـــــ منم به اندازه
 تونن رد کایی رو بگیرن.حال و روزی که اونا دارن نمی

 
 ـ فکر کنم همینطوره.

 
تر و پا برای لحظاتی در سکوت راه رفتیم. طی این مدت ُمدام حواسم به لوک و

خت گان بین در نگ لن که ل یه آخرین ها حرکت میمورفی بود  ند. شــب کرد
 کشتند.هایشان بر میهای یی جنگ بودند که داشتند به خانهبازمانده

 
تیم. رفداشتیم و به سمت عمارت میدرختان را رد کردیم و در علفزار قدم بر می

. احتماال نگران به ســمت ایزیدور چرخیدم و به وضــوح دیدم که نگران اســت
فهمید او نتوانســته جان دخترش را نجات دهد این بود که وقتی بانو هانت می

 داد. من هم بانو هانت را نا امید کرده بودم.چه واکنشی نشان می
 

 گم چه اتفاقی افتاد.ـ نگران بانو هانت نباش. من بهش می
 

 «اون که مرده! بانو هانت؟» ایزیدور ابرویش را برایم باال انداخت و گفت:
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 «مرده؟! ولی چطوری؟!» کردم. پرسیدم:چیزی که شنیدم را باور نمی
 

 ـ کسی که منو فرستاد کایی رو پیدا کنم اونو کشت.
 

 «اسمش چی بود؟» با گیجی پرسیدم:
 

 زنن اسپارکی.ـ اسم واقعیشو بهم نگفت. فقط گفت همه صداش می
 

 امفصل سی
 

 ـ اسپارکی؟
 

 هایم اشتباه شنیده است.گوش کردمفکر می
 

 ناسیش؟شاشم شبیه پیتزا بود! چطور مگه؟ میـ آره. یه مرد الغر و بدقواره. قیافه
 

سـعی کردم بفهمم چیزی که گفته بود چه معنایی « آره احتماال.» زمزمه کردم:
ــد. می ــته باش ــت داش ــت بیای اینجا و کایی رو براش »توانس چرا ازت خواس

 «ببری؟
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ـــ گفت اگ شه. مامانم چند ماه پیش ناپدید ه این کار رو نکنم مامانم رو میـ ک
ی اسپارکی پیدا شد و گفت مامانم پیششه و اگه شد... چند روز پیش سر و کله

که می حاال خواد رو براش ببرم میچیزی  بدم.  جات  مانم رو ن ما تونم جون 
 رو براش ببرم؟زنم که این دختره کایی فهمی چرا انقدر دارم دست و پا میمی

 
ساس میزانوهایم می سعی کردم هوا لرزید و اح ست.  کردم ح  از آنها رفته ا

یه به داخل ر باربری بهم را  یی قطار  که انگار  ناگهان جوری  هایم بکشــم. 
برخورد کرده باشد سرم به سمت عقب پرتاب شد و نور درخشان سفید رنگی 

 جلوی چشمانم روشن شد.
 

هایشان دراز کشیده بودند یدم که در حالی که روی تختهای دورگه را دآن بچه
ریز شان از پهای تنفسیزدند. تمام دستگاهای اکسیژن به هوا چنگ میبرای نره

 برق بیرون کشیده شده بودند.
 

آمد ی شکسته دیدم. به نظر میتصویر دکتر راونوود را از میان هزاران تکه شیشه
 هم مرده؟ خواب باشد، و یا بیهوش... و شاید

 
پ  از آن تصویر روشن و واضحی از خودم و اسپارکی را دیدم که در آپارتمانم 

ا گفتم و او هم بروی مبل نشــســته بودیم و من برایش از اتفاقات رگد کوو می
سی بود دقت گوش می شه او تنها ک شدم چرا همی کرد. آن لحظه بود که متوجه 
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باور میکه حرف ید کرد... چون خودش هایم را  به ام ها بود و  هم یکی از آن
اینکه من او را به ســمت دوســتانم بکشــانم، فرســتاده شــده بود تا با من طرح 

صورت بود که فیلیپ  و تیلور  ستی بریزد. پ  به این  ن از وقتی فهمیدند مدو
سانی در ارتباد بودم. نام شتم با چه ک شان. و آها و آدرساز رگد کوو برگ ن های

ــپارکی تماس تلفنی... چطو ر ممکن بود کامی اتفاقی همان روزی که من با اس
نه خا به  ته بودم فیلیپ  هم  ماس گرف ـــد؟ فیلیپ  و تیلور ت باش ته  اش رف

ــب از می ــم و او بتواند در زمان مناس ــپارکی بترس ــتند بخاطر امنیت اس خواس
دیدم خودش به عنوان ابزاری برای معامله کردن اســتفاده کند. همه چیز را می

 واقع هیچ چیز ندیدم.ولی در
 

ــر جانمان میآن زمانی که ما جلوی خانه ــتانی س ــپارکی ی تابس جنگیدیم، اس
به عمارت رفته بود و... تصــویر آن بچه باره جلوی یواشــکی  های دورگه دو

توانســتم خودم را ببینم که داشــتم به ســمت عمارت اشــاره چشــمانم آمد. می
جا برود و مکردم و از او میمی چه خواســتم آن پارکی  خفی شــود. ولی اســ
 خواست؟می

 
 «حالت خوبه؟ کیرا بیدار شو!» کسی کنار گوشم گفت:

 
هایم را باز کردم و لوک، پاتر، مورفی و ایزیدور را دیدم که به من نگاه چشــم

 کردند.می
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 «کیرا چی شده؟» لوک کنارم زانو زد و گفت:
 

 «کنه.های دوباره داره خونریزی میچشم» پاتر گفت:
 

 «خواست.اون فقط یه راه ورود به عمارت می» زیر لب گفتم:
 

 «زنی؟کی؟ درمورد کی داری حرف می» مورفی گفت:
 

 «اسپارکی.» سعی کردم بلند شوم و گفتم:
 

 «اسپارکی دیگه کدوم خریه؟» پاتر خرخری از سر عصبانیت کرد و گفت:
 

 کردم دوستمه!ـ فکر می
 

 .این را گفتم و به سمت عمارت دویدم
 

 «کیرا! کیرا، چی شده؟» لوک از پشت سرم فریاد کشید:
 

در بزرگ بلوطی عمارت را هل دادم و سکندری خوران وارد تاالر بزرگ عمارت 
 شدم.
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 «اسپارکی!» فریاد کشیدم:

 
ســمت راســتم را نگاه کردم و متوجه باز بودن در اتاق نقاشــی شـــدم. بدن 

 .ی خانم الولی  روی زمین افتاده بودچروکیده
 

 «چی کار کردی اسپارکی؟» زمزمه کردم:
 

 به سمتش دویدم، روی زانوهایم افتادم و او را به سمت خودم برگرداندم.
 

ــتم را جلو آوردم و به  ــتانم ح  کردم، دس ــبناکی را روی انگش چیز گزم و چس
شم شتانم را پوشانده بود نگاه کردم. با چ اش های خالی از زندگیخونی که انگ

شد شمانش به من خیره  ستد چ شد قلبم تقریبا بای ه بود. ولی چیزی که باعث 
اش ینهی سنبود، بلکه ترس مطلق حی شده در صورتش و پارگی چانه تا قفسه

 بود.
 

هایی را شنیدم و پسرها وارد تاالر شدند. دست از پشت سرم صدای دویدن قدم
ــت چروکیده ــتم و پوس ــتم نگه داش ــرد خانم الولی  را در دس زش اش را نواس

 کردم.
 

 «متاسفم، واقعا متاسفم.» هق زدم:
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 ام ح  کردم، سرم را باال گرفتم و لوک را در کنارم دیدم.دستی را روی شانه

 
 ـ چه اتفاقی افتاده؟

 
نان گفتم: له ک مام گول خوردم لوک. فکر می» نا مه... ولی ت کردم اون دوســت

 «خواست...چیزی که می
 

 ـ تو بودی.
 

 را گفت و کمی کرد بایستم و مرا میان بازوهایش نگه داشت. این
 

خواست یه عالمه فرصت واسه گیر انداختنم داشت. ـ نه. من نبودم. اگه منو می
 خواست.یه چیز دیگه می

 
 «چی؟» هایم را پاک کرد و گفت:اشی

 
 «های توی بخش رو.دورگه» مورفی با صدایی آهسته و خشن گفت:
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ها توانســت به ســمت پلهرخید و با نهایت ســرعتی که میبعد به ســمت در چ
 لنگید.

 
هایش مانند شنلی پاره پوره به دنبالش لوک مرا رها کرد و به سمت در دوید. بال

حالت چطوره دوســت » شــد. به پاتر نگاه کرد و گفت:روی زمین کشــیده می
 «من؟

 
 ـ افتضاح! به خاطر این بی عرضه نزدیی بود بمیرم!

 
 «با اون دوستت!!» خشمناکی به من کرد و اضافه کرد: بعد نگاه

 
ی و به دنبال لوک و مورف« تقصـیر من نبود!» هایی به هم فشـرده گفتم:با دندان

 ها باال دویدم.از پله
 

پیدا  یکی» ها ایســتاده بود را شــنیدم:صــدای ایزیدور که به تنهایی پایین پله
 «؟!شه به من بگه توی این جهنم دره چه خبرهمی

 
 «چرا خودت نمیای تا بفهمی؟!» پاتر برگشت و سرش فریاد کشید:

 
شدند رسیدیم. لوک فانوسی از روی هایی که منتهی به بخش ممنوعه میبه پله

اریی ی بمیزی که در پاگرد قرار داشت برداشت و با نهایت سرعتمان از راه پله
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ــیروانی می ــیباال رفتیم و در راهرویی که به اتاق زیرش ــروک به دویدن رس د، ش
سه سینهکردیم. قلبم محکم به قف ششام کوبیده میی  ت. سوخهایم میشد و 

سیله شدم. با دیدن اتاق که به و شده و وارد بخش  ستانم از در رد  ی به دنبال دو
 فانوسی که در دست لوک بود روشن شده بود، نزدیی بود جیغ بکشم.

 
. ن عقب رفتم و به دیوار تکیه دادمصــورتم را با دســتانم پوشــاندم و تلوتلوخورا

های تکه تکه ای که با بدنهای دورگهخیلی دیر شـــده بود. مطمئنا دیدن بچه
کرد. بعضــی از آنها به هایشــان افتاده بودند تا ابد مرا رها نمیشــده روی تخت

دنبال دستگاه اکسیژنی که از آنها گرفته شده بود روی زمین کشیده شده بودند 
یژن ای اکسکم اتاق افتاده بود. بعضی از آنها در حالی که برای نره شانو جنازه

ای از جن  مرمر روی زمین به گلوهایشـــان چنگ زده بودند مانند مجســمه
هایشــان نقش بســته بود. دیدن افتاده بودند، و درد و رنجی ابدی روی صــورت

ز ا این تصاویر مانند یی داغ در نهنم حی شد و شی داشتم هیچوقت بتوانم
 شرشان خیص شوم.

 
صحنه شدن و با دیدن  شوکه کننده وایزیدور آخرین نفری بود که وارد اتاق   ی 

ناراحت کننده پیش رویش جا خورد. بدون هیچ حرکتی با دهانی که باز مانده 
جان روی زمین رد شد و به های بیکرد. مورفی از کنار بدنبود به اتاق نگاه می

 ه راونوود مرا در آنجا معاینه کرده بود رفت.اتاق انتهاب بخش، جایی ک
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 «راونوود؟» کرد فریاد کشید:در را باز کرد و در حالی که اتاق را چی می
 

بردنش. با این به هم ریختگی اینجا اینطور » ای بعد بیرون آمد و گفت:لحظه
 «به نظر میاد که بینشون درگیری ایجاد شده.

 
 «رو بخوان؟چرا باید دکتر راونوود » پرسیدم:

 
ــه دورگه ــــ اون و دکتر هانت روی یه راه درمان واس کردن. قبی لرد ها کار میـ

 هانت رو بردن االن هم اومدن دنبال اون یکی عضو تیم.
 

ست. البته چیزی  سر جایش نی شدم چیزی  به اطراف اتاق نگاه کردم و متوجه 
ر ن نشان داده بود سای که راونوود به منه... بهتر بود بگویم کسی. آن دو دورگه

 جایشان نبودند. آلی  و آن پسر.
 

 ـ دوتاشون نیستن.
 

 «چی؟» پاتر تشر زد:
 

ــ یه دختر به اسم آلی  و یه پسر. ده تا تخت و ده تا دورگه اینجا بود ولی االن  ـ
 ده تا تخت و هشت تا دورگه داریم.
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 «حق با توئه کیرا.»لوک گفت: 
 

 «ی بگه اینجا چه خبره؟شه یکمی»ایزیدور دوباره پرسید: 
 

 «دهنتو ببند!»پاتر رو به او غرید: 
 

 ولی چرا»به من و بعد مورفی نگاه کرد. « اونا دوتاشــونو بردن،»لوک گفت: 
 «فقط دوتا؟

 
 اشمورفی چیزی نگفت و فقط موهای خاکســتری رنگش را از روی پیشــانی

 عقب زد.
 

که امکان زنده بودن داشتن.  خواستنهایی رو میشاید اونا فقط دورگه» گفتم: 
 «های زنده انجام بدن، اینطور نیست؟بهرحال اونا باید درمان رو روی دورگه

 
 «خواستن.واسه همینه که کایی رو می» ایزیدور از میان چارجوب گفت: 

 
فانوســی که لوک جلویش نگه  به او نگاه کردیم، در نور  همگی چرخیدیم و 

 آمد.اش به نظر پیر و رنجور مینهی جوان و بچگاداشته بود چهره
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 «چی گفتی؟»پاتر پرسید: 
 

کردم قلبم به سنگینی یی تکه سنگ شده است. ح  می« حق با اونه.» گفتم: 
سن همون دو دورگه» ست هم  شه، در سال شونزده  ای که بهش فکر کن. کایی 

نایی ـــت. توا مار نیس کایی بی تا،  هاش دارن بردنشــون. ولی برخیف اون دو
سه کمی کردن  DNAکنن. دکتر راونوود شرفت میپی اونو گرفته و از جهاتی وا

خوان لرد خوانت میها مویر بوده. واســه همینه که کایی رو میی دورگهبه بقیه
 «هانت و دکتر راونوود رو مجبور کنن به آزمایشاتشون روی کایی ادامه بدن.

 
 «تا درمان رو پیدا کنن.»لوک گفت: 

 
به ایزیدور « که اونجا وایســاده، 40ولی تو و اون ون هلســینگ» گفت:  پاتر

 «هر دوتون دورگه هستین. چرا شما دو تا رو نبردن؟»اشاره کرد و ادامه داد: 
 

شد.  ستاد و به من خیر  سئله فکر کردم و ایزیدور هم ای برای یی دقیقه به این م
 تم.زدم تعجب کرده که من هم مانند او و کایی هسحدس می

 
 «زنیم.بعدا درموردش حرف می»ای به او زدم و گفتم: لبخند نصفه نیمه

 
 «فکر کنم دلیلش رو بدونم.»ایزیدور گفت: 
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 «پ  حرف بزن!»مورفی غرید: 
 

کنیم برش گردونیم. دیگه ریم دنبال کایی و ســعی میدونن ما میــــ چون می
ه دونن کدنبالشــون. می ریمنیازی نیســت اونا بیان دنبال ما، چون خودمون می

 خوایم کایی رو پ  بگیریم.می
 

شمانش زیر  سردش را به ما دوخت. چ شد و نگاه  مورفی از اتاق آزمایش دور 
اش ابروهایی که از شدت اخم کردن چین خورده بودند و تقریبا در انتهاب بینی

 درخشید.به هم چسبیده بودند، می
 

ــ ــرد و در عین حال حس ــدای خونس ــپ ، با ص ــبانیس اش گفت: ابگر و عص
یهمی» ـــا که خودش رو بین س بال اون مردی  ها مخفی کرده، همون ریم دن

هیوالیی که مامورهاش رو برای کشتن ما و دزدیدن کسایی که دوستشون داریم 
یاوردیم و فرســتاده. همین االن دارم بهتون می به زانو درن تا وقتی که اونو  گم، 
نهعزیزانمون رو ازشــون پ  نگرفتیم  به خو ـــت از و  ندیم دس مون برنگردو

 «داریم.جستجو و شکار بر نمی
 

یده و  یده بودم. صــورتش رنگ پر ند جدی  حد  تا این  حال مورفی را  به  تا 
شمانش نافذ و جدی به نظر می سید. چ سیما یاد گرفتیم که نمی»ر  شه به ک

 کردیم دوســتان و همراهانمون هســتن بهموناعتماد کرد. اونایی که فکر می
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ستراحت  سی رو نداریم. پ  برین ا خیانت کردن و االن دیگه غیر از هدیگه ک
کنین چون فردا شــب راه میوفتیم و مطمئنم ســفری که پیش رو داریم ســیمت 

ترســم دیگه به حالت قبلمون کشـــه و میروحی و روانی ما رو به چالش می
 «برنگردیم.

 
ده ایی که روی زمین افتاهبدون اینکه حرف دیگری بزند به سمت یکی از دورگه

ید و روی تختش  به آرامی او را در آغوش کشــ نارش زانو زد و  ید، ک بود لنگ
 برگرداند.

 
 «خوام تنها باشم، لطفا.می»در همان حالی که پشتش به ما بود زمزمه کرد: 

 
ستیم و از پله سرمان ب ست  سیدیم ی پایین کها پایین رفتیم. به طبقهدر را پ ه ر

 رسید.ی باال به گوشمان میانکار هق هق مورفی از طبقه صدای غیر قابل
 

شت از بین میلبه ستم. مه دا ش شیری ی بالکن اتاقم ن رفت و به دنبالش، ماه 
درخشید و باد پر طراوتی در کرد. آسمان میرنگ هم داشت آسمان را ترک می

 وزید.سراسر دشت می
 

ها را به آن ســوی چمنزار و بچهبه پایین نگاه کردم و مورفی را دیدم که یکی از 
با اینکه میداخل جنگل می بازوهایش حمل برد.  لنگید ولی آن بچه را میان 

شت و بچهمی شت کرد. مدت کمی بعد برگ ی دیگری را از داخل عمارت بردا
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گل نبرد، از  خل جن به دا هایش  بازو ها را روی  مام آن تا وقتی ت با خود برد و  و 
 کارش دست برنداشت.

 
ـــت میبار آ که داش با خودش برد. میخری  یل هم  یی ب فت  که ر دانســتم 

 هایها و در آن قبرستانی که زیر درختی بچهها را در کنار بقیهخواهد بچهمی
 بید مجنون پیدا کرده بودم، دفن کند.

 
های آن ســوی علفزار از جایی که ایســتاده بودم پاتر را دیدم که از میان ســایه

ورفی رفت. بیل را از مورفی گرفت، دســتش را دور بیرون آمد و به ســمت م
ــانه ــوزی و مهربانی ش ــید. به این دلس اش حلقه کرد و مورفی را در آغوش کش

صدای  شدم. دوباره  غیرعادی پاتر نگاه کردم و بار دیگر به خاطر رفتارش گیج 
ی مورفی به گوشــم رســید. پاتر چیزی به دوســتش گفت ولی از جایی که گریه

توانستم صدایش را بشنوم. سپ ، در حالی که یی دستش را م نمیایستاده بود
شانه شته بود، دور  ستش نگه دا ی مورفی حلقه کرده بود و بیل را در آن یکی د

 مورفی را به داخل جنگل و به سمت قبرستان هدایت کرد.
 

شم پ  بالکن را ترک کردم تا دنبال لوک بگردم. وقتی دلم نمی ست تنها با خوا
شدم آیپادم را روی بالشت روی تختش دیدم. آیپاد را اتاق کایی رد میاز جلوی 

 د.شبرداشتم و به سمت اتاقی رفتم که لوک در این مدت داخلش مخفی می
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سیدم ایزیدور را دیدم که روی پلهبه پاگرد پله سته بود. قوز کردها که ر ش ه ها ن
به دســتانش تکیه داده بود. چشــم بود و میان  هایش بســتهبود و ســرش را 

صلیبی آویزان بود که قبی دور گردنش دیده بودم. بدون اینکه  شتانش همان  انگ
 حرفی بزنم چرخیدم و او را با خلوتش تنها گذاشتم تا به دعاهایش ادامه دهد.

 
شدم. برزنت روی پنجره را کنار زده  سیدم، در را هل دادم و وارد  به اتاق لوک ر

برد. ها را به داخل جنگل مید که مورفی بچهبود، پ  او هم مثل من دیده بو
 چرخید و در نور ضعیم فانوس به من نگاه کرد.

 
 «نتونستم بخوابم.»قدمی به داخل اتاقش برداشتم و گفتم: 

 
 ـ منم نتونستم.

 
 طول اتاق را طی کردم و سمت پنجره رفتم و کنارش ایستادم.

 
 ها ناراحت بود؟انقدر از مرگ اون دورگه ـ چرا مورفی

 
ها دوتا از اون دورگه»به سمت من چرخید و با صورتی خسته و ناراحت کفت: 

فت: « دختراش بودن. خاموش کرد و گ فانوس را  عد فوتی کرد و  ج»ب یا این ا ب
 «کیرا.
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ــیدیم، بال هایش را دورم پیچانده بود و برای اولین در تاریکی کنار هم دراز کش
توانســتم چیزی ببینم. همانطور که در کنارش دراز کشــیده ام نمیار در زندگیب

شنش کردم. کنجکاو بودم بدانم آخرین  بودم آیپادم را از جیبم بیرون آوردم و رو
آهنگی که کایی قبل از اینکه با ناراحتی و عصبانیت به سمت کسی که صادقانه 

نگی بوده اســت. هندزفری را به او اعتماد داشــت برود، گوش داده بود چه آه
ـــدای آرام آنی لنوک  به ص خل گوشــم قرار دادم و  نگ  41دا را  Whyکه آه

 خواند گوش دادم.می
 

 واقعا در عجب بودم که چرا؟
 

چرا مادرم به من نگفته بود که یی ومپایرس اســـت؟ چرا جوری به دنیا آمده 
شتر از چیزبودم که می شتر از حد الزم و بی ستم چیزی بی ال دلم ی که معموتوان

 خواست، ببینم؟ چرا باید بال داشته باشم؟می
 

ساس ترس کردم. از چیزی که بودم و چیزی  شیده بودم اح در حالی که دراز ک
شوم می سان بودم و نه ومپایرس... چیزی بودم که که ممکن بود ب ترسیدم. نه ان

صدایش می ست بزد دورگه. چیزی بودم که دلم نمیدکتر راوونود  شم...خوا  ا
 آوردخواســت یی دورگه باشــم. تاریکی اتاق داشــت به من فشــار میدلم نمی

 دانستم که چه کسی یا چه چیزی هستم.دیگر نمی
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یه ترک می به همراه بق مارت را  کایی و فردا ع یدا کردن  ها پ یت آن مامور کردم. 
صیبت شت تمام این م شت، و من میمردی بود که پ ستم در کنار ها قرار دا خوا

سها به دنبال ک  دیگری هم بگردم... مادرم. از ته قلبم میاین ماموریت تم دان
سواالتم را دارد و رازهایی را می ست که جواب  سی ا داند که به من که مادرم ک

 کند بفهمم چه کسی و چه چیزی هستم.کمی می
 

شدم و کنار پنجره رفتم. به چمنزار ننمی ستم بخوابم، از کنار لوک بلند  اه گتوان
به مورفی کمی  مد. فکر کنم  که از میان درختان بیرون آ پاتر را دیدم  کردم و 

 ها را دفن کند و کارش تمام شده بود.کرده بود بچه
 

شب  سیگار در تاریکی  شن کرد، انتهای  سیگاری از جیبش بیرون آورد و رو
زد. برگشــتم و به لوک نگاه کردم، داشــت در خواب چیزی را زیر چشــمی می

کرد. به ســمت پنجره برگشــتم و وقتی پاتر را دیدم که از آن پایین زمه میلب زم
به من خیره شده بود، نفسم گرفت. چشمانش روی من قفل شده بود و تصاویر 

ی داخل اتاقی نگهبانی جلوی چشــمانم آمد. عقب رفتم و به آن ب*و*ســه
ه شدم که متوجکوبید. ام میی سینهی اتاق پناه بردم، قلبم محکم به قفسهسایه

 چیزی درمورد آن تصاویر فرق دارد... چیزی این وسط اشتباه بود.
 

صی در اتاقی  شدم که ما ا صاویر آمد. متوجه  ستم و دوباره آن ت شمانم را ب چ
یان  ند زیِر زمین هســتیم. او مرا م مان یی  تار جایی  که  بانی نبودیم، بل نگه

سر تا پایم را می شته بود و  سبازوهایش نگه دا ید... ولی بر خیف قبل ب*و*
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نار زدنش در خودم ح  نمی نه ک مایلی برای منزجرا بار خودم را ت کردم. این 
سبیدهمی ست به همان اندازه که او به من نیاز دارد، من دیدم که به او چ ام و در

 هم به او نیاز دارم.
 

صحنه شمانم را باز کردم و آن  سرعت چ به ها را از نهنم کنار زدم. از پنجره به 
بیرون و جایی که پاتر ایســتاده بود نگاه کردم ولی او رفته بود. کجا رفته بود؟ 

شدن ناگهانینمی ستم. ولی چیزی که از ناپدید  شتر مرا گیج میدان کرد اش بی
 کردم؟این بود که چرا تا این حد از رفتنش احساس ناامیدی و ناکامی می

 
دشــت نگاه کردم و به انتظار نور قرمز رنگ خورشــید که به آرامی از افق باال  به

دانســتم که خورشــید روز کامی جدیدی را به همراه خود آمد، ماندم. میمی
 ام و راهیخواهد آورد. ولی این تمام چیزی بود که بابتش مطمئن بودم... آینده

اند؟ کشــراه مرا به کجا می که پیش رویم قرار داشــت برایم ناشــناخته بود. این
خواســتم، ای بود که میدانســتم... ولی این همان هیجان و ماجراجویینمی

ید آمده بودم؟ به خاطر همین  اینطور نبود؟ اصــی برای چع به عمارت هالوو
 هیجان و ماجراجویی.

 
که نمی ند این ـــدت مرا و هرچ به ش ـــت  چه چیزی پیش رویم اس دانســتم 

توانم جلوی خودم را بگیرم که به ســوی دانســتم که نمیترســاند... ولی میمی
 این خطر ندوم.
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 پایان جلد دوم

 
9/3/1395 
 

 برای دانلود جلدهای بعدی به کانال تلگرام مترجم مراجعه کنید.
 

Telegram.me/sabaimanitranslate 
 
1 Keats 
 
2 Havensfield 
 
3 Lavelace 
 
4 Frank 
 
5 Dave 
 
6 Fuschia 
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7 John Miles 
 
8 Sparky به معنای جرقه و درخشش 
 
9 Evans 
 

10 Lady Hunt 
 

11 Elizabeth 
 

12 Lord Hunt 
 

13 Raven 
 

14 Kayla 
 

15 Marshal 
 

16 Welsh Moors 
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17 Merthyr Jydfil 
 

18 Brecon 
 

19 Brecon Beacon 
 

20 Payne 
 

21 Hallowed 
 

22 James 
 

23 Hallows کنند.در آن زندگی می هااسم سرزمینی که ومپایرس 
 

24 Euston 
 

25 Kings Cross 
 

26 Enrique Iglesias 
 

27 Robert Pattinson 
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28 Katy Perry 

 
29 Siena Rose 

 
ست که در آن از یی رشته  30 شی برای انتقال پیام و اطیعات ا کد مورس رو

ستفاده می ستاندارد به نام خط و نقطه ا شانه های بلند و کوتاه ا رای شود که ب ن
ارتباطات تلگراف استفاده میشد. امروزه با گسترش روشهای ارتباطی پیشرفته 
ضروری یا موارد  شود مگر در برخی مواقع  ستفاده نمی  تر دیگر از کد مورس ا

 تخصصی همچون ایستگاه های ناوبری یا پیام های رادیویی.
 

 میرود.محلولی که در تئاتر برای چسباندن ریش و غیره به کار  31
 

صورتش را باندپیچی  32 ستانی که برای لو نرفتن نامرئی بودنش  صیتی دا شخ
 کرد.می

 
 بازیگر نقش اول فیلم گوژپشت نتردام و شبح اپرا 33

 
ست و در درمان  34 ساختگی که از مورفین قوی تر ا متادون: داروی مخدر و 

 هروئین و غیره به کار می رود.
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شروب الکلی ک 35 شراب و کوکتل: نوعی م شروب قوی و  ست از م ه ترکیبی ا

 آب میوه و یخ و غیره
 

36Radius  سمت خارجی ستخوانی بلند در  ستخوان رادیوس یا زند زبرین: ا ا
صل  ست را به آرنج مت ستخوان زند زیرین و مچ د ست با ا ساعد که موازی ا

 کند.می
 

37Ulna ستخوان طویلی ستخوان اولنا یا زند زیرین: یکی از دو ا ست که د ا ر ا
 ساعد قرار دارد و مچ دست را به آرنج متصل می کند و به بدن نزدیکتر است.

 
ست پرده یا پرده 38 ست و پای خفاش و غیره که جانور ی بال: پردهد ی میان د

 کند.را قادر به پرواز می
 

نند کفرومون: موادی شیمیایی است که بعضی از موجودات زنده تولید می 39
تاییر میهو بر روی بقی گذارد. برای مثال برای ی موجودات از نژاد خودشـــان 

 جذب دیگر موجودات از لحاظ جنسی.
 

 شخصیت اول فیلم ون هلسینگ. 40
 

41 Annie Lenox 
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 کانال مترجم
Telegram.me/sabaimanitranslate 

 

ورک )متاجم: صکک ا ا میت با تشکک ا ا   ت باب عزیز (یمانیاور
   ی ا رماننوشتن این 


