
 

 خون آشام فتیش

 یباسمه تعال
 

 1فصل 
 

 يماهه که افسر پلیس ادارهسالمه و هجدهاست، بیستاسم من کیرا هادسون 
ي هونشااایر در جنوب بربی انگلسااتان هسااتمح به مح  تمام شاادن دوره

( فرسااتاده شاادمح Ragged Coveام به شااهر ساااحلی رود کوو )آموزشاای
شدنم  ستاده  شنیده بودمح البته فر شرایط آنجا  سخت بودن  شایعاتی درمورد 

سم نبو سه برانگیزي بود که به اجباري از طرف رئی سو شنهاد و د بلکه بخاطر پی
به رود کوو، جایی براي  من دادند و من نتوانسااتم آن را رد کنمح مزایاي رفتنم 
اقامت بصااورر رایگان، کاري شاابانه و به دور از مردم، و کمی هزینه اي به 

 شدحهزار پوند بود که ساالنه بطور یکجا پرداخت میمبلغ پنج
 

ها عصاابی هایم وفتم که شاا ل را قبول کردم، بع اای از آنوقتی به همکار
خندیدند و وفتند فشااار کار در آنجا به قدري باالساات که یی سااال هم دوام 

به این صااورر بود: آورم و نمینمی کاري ام  توانم آن پول را بگیرمح شاارایط 
شایفت شاب بودم و هرشاب از سااعت هفت بروب تا هفت صابا فردا باید 

فهمم چرا دوسااتانم بعد از کنم میح حاال که به عقب نگاه میبودمساارکار می
شاانیدن قبول کار ابروهایشااان را باال انداختند و با تعجب به من نگاه کردند، 



 5 خون آشام فتیش

کردم که اور این خواستم که کار را از دست بدهمح فکر میولی در آن زمان نمی
 م درمقابلتوانسااتکنم و از طرفی هم نمیکار را کنم رئیساام را عصاابانی می

 ها همي تازه اسااتخدامیي ارتقا درجه به بازرساای قرار بگیرمح بقیهوسااوسااه
ن ها با نزدیکتریدانسااتند که رود کوو شااهري پرر و دورافتاده اساات و مایلمی

ستگاه راه صله دارد، آنای ها هم مثل من جوان بودند ولی بنظر آهن یا بزروراه فا
عی شان باشند نگران روابط اجتماي ش لیهرسید بیشتر از اینکه نگران آیندمی

 خود بودندح
 

شتر لباس شتم، بی ضافهیی چمدان بردا شیکهایم را به ا م را ي یونیفرم جدید و 
 ایم خارجام را برداشتم، از اتاق اجارهداخلش وذاشتم، لب تاپ قدیمی و کهنه

ضوح آن روز را به یاد شهر متروکه رود کوو رفتمح به و سمت   دارم، شدم و به 
رسااید خیلی خلور و متروب بودح چند مایل که از اي که به آن شااهر میجاده

شهر خارج شدم آسمان پوشیده از ابر شد و شروع به بارش کردح روز تقریبا به 
ورد ي جلوي ماشینم برختاریکی شب شده بودح قطرار باران به شدر به شیشه

شدر بارش به قدري زیاد بود که برفمی شان نمیپابکرد،  دح شکن هم حریف
راندمح چراغ جلوي ماشااینم جاده را روشاان کرده بود ولی باز هم با احتیا  می

اي که وروهبان چند بار مجبور شاادم ماشااینم را کنار جاده پارب کنم و نقشااه
 ي نظامی بهم داده بود چی کنمحفیلیپس در مدرسه

 
 رسید که شهر ازجمعیتی است؛ ولی بنظر میدانستم که شهر کوچی و کممی

دنیاي بیرون جدا مانده و واقعا متروکه اساااتح اینطور که معلوم بود رود کوو 
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خواست خودش را به من نشان دهدح سرم را تکان دادم و دست از ترساندن نمی
ي بارانی شااروع به خودم برداشااتمح ماشااین را روشاان کردم و دوباره در جاده

 حرکت کردمح
 

شدن روحیه شبکهام ربراي عوض  شن کردم،  کردم و ها را عوض میادیو را رو
 On The Floorاي که آهنگ امیدوار بودم بتوانم چیزي پیدا کنمح روي شبکه

چه جلوتر میجنیفر لوپز را پخش می کث کردمح هر به خلیج کرد م رفتم و 
 شدح با پشت دستم بخار شیشه را پاب کردم وشدم جاده باریکتر مینزدیکتر می

ح کوبیدها میساایاه نگاه کردم که با عصاابانیت خودش را به صااخره به دریاي
خش کرد تا اینکه بطور هنگامی که به شااهر نزدیی شاادم رادیو شااروع به خش

 ي سفرم را در سکور وذراندمحکامل سیگنال رفتح بقیه
 

سمان به حدي تاریی بود که به نظر  سیدم ولی آ شهر ر ساعت پنج به  قبل از 
ساعت دیرتر م سیدح در خیابان مییچند  ساختمانر هاي قدیمی و راندم و به 

هایی که کردمح به ردیف م ازهاي که دوطرف خیابان قرار داشاات نگاه میکهنه
در این ساااعت روز بسااته بودند نگاه کردم، خیابان متروکه و خلور بود، برایم 

شهر امرار معاش می ساکنین این  س پکنندح وروهبان فیلیعجیب بود که چطور 
سافرخانه ست در م سم هبه من وفته بود اتاقی که برایم اجاره کرده ا الل اي به ا

توانسااتم پیدایش کنمح بارها و بارها آن وشااتم نمیماه اساات ولی هرچه می
شین کوچکم کوبیده می شد، چند خیابان را باال و پایین رفتم، باد و باران به ما
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سایه سط جاده،  ي را دیدم که تلوتلوخوران حرکت اي تیرهلحظه بعد مقابلم، و
شین ِخرِخري می شتمح موتور ما شینم را کم کردم و آن را نگه دا سرعت ما کردح 

شدح پنجره را کمی  شیده  شینم پا کرد و قطرار باران روي کاپور قرمز رنگ ما
 پایین کشیدم و آن سایه را صدا زدمح کاله تیره اي به سر داشتح

 
نفسم باعث به وجود آمدن ابرهاي کوچکی در « خوامحمعذرر می»فریاد زدم: 

هوا شاادح آن شااخژ وو پشاات پشاات به من ساار جایش ایسااتادح دوباره 
 «سالم؟»وفتم:

 
 و اليدارش داخل ول ي کت بلند دنبالهخیلی آرام به ساامتم بروشااات، لبه

هاي کف پیاده رو فرو رفته بودح از زیر کالهش دو چشاام براق به من خیره چاله
ي کالهش دیدم از شدر تعجب اش را از زیر سایهرر چروکیدهشدح وقتی صو

نفسم بند آمد، با وجود آن همه چین و چروب روي صورتش حدس زدن سنش 
سفید بود و چروب سختی بودح پوستش  شمکار  شل و وارفتهاي زیر چ ه هایش 

رنگش با حالت یی دهن کجی دردناب، هاي باریی کمي لببودندح ووشاااه
هایش نافذ و اش چشاامح اما با وجود صااورر پیر و فرسااودهجمع شااده بودند

درخشاایدندح بدون هی  زیرب بودند و زیر کالهش مثل الماساای آبی رنگ می
 حرفی به من خیره شده بودح

 
مقداري پنجره را بستم و فقط به اندازه شکاف باریکی باز وذاشتم تا بتوانم با او 

 «وردمحمی ي هالل ماهمن دنبال مسافرخونه»حرف بزنم:
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 هايهمانطور که به من خیره بود یکی از انگشااتانش را باال آورد و مقابل لب

شت:ترب خورده شش»اش وذا شت و « شی سرش را پایین انداخت، برو و بعد 
ي کالهش ساارازیر شااده بودند تلوتلوخوران به در حالی که قطرار باران از لبه

 مسیرش ادامه دادح
 

ن ماشینم نشستم و ناپدید شدن بریبه را در تاریکی پنجره را بستم، در محیط ام
پیش رویش تماشااا کردمح به مح  اینکه از رفتنش مطم ن شاادم ماشااین را 
روشن کردم و راه افتادمح به آخر خیابان رسیدم، سرعتم را کم کردم و به چپ و 

ست نگاه کردمح نمی ستم ببینمش، به نظر میرا شتوان شده با سید ناپدید  دح ر
ها و ت، خیابان ساانگ فرش باریکی بود، داخلش شاادم، خانهساامت راساا

 اي چسبیده به هم قرار داشتندحها بدون هی  فاصلهم ازه
 

باره آن مرد کاله پوش را دیدم که در تاریکی کنار در یی م ازه همان لحظه، دو
شدر ترس دون ستم از  شده بودح پو ستاده بود و به من خیره  شده بود بای ه دون 

 اه وردم و سرعتم را بیشتر کردمحمقابلم نگ
 

ساااعت هنوز شااش نشااده بود که متوجه خیابان کوچکی شاادم که قبال ندیده 
شینم روي جاده شدم، ما سنگ فرش میبودمشح داخلش  شش ي  لرزیدح درخ

رنگی نصب شده بود را دیدمح با دیدن رنگی که مقابل ساختمان سفیدچراغ آبی
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ضطراب و نگرانی سی که به آن ام ساختمان تمام ا شدح باالخره اداره پلی ناپدید 
 منتقل شده بودم را پیدا

 
شان بدهند و از طرفی هم ها میکردمح آن سافرخانه را به من ن سیر م ستند م توان

 توانستم قبل از شروع اولینمی
 

 شیفتم با همکارهایم آشنا شومح
 

شه شینم را وو سمت اي پارب کردم،  اکتم را محکم دور خودم پیچیدم وما  به 
که زیر چراغ آبی قدیمی  باد در چوبی و  هل دادم و از  یدمح در را  رنگ بود دو

 کشان و باران شدید بیرون به داخل اداره پناه بردمحزوزه
 

فه یا به وونهام دیدنی شاااده بودح موهاي مشااکیق ها و ام درهم وره خورده و 
شانی سرما رنگش پریده پی شدر  صورتم هم از  سبیده بود،  سیام چ  بودح ک
 «تونم کمکتون کنم؟می»پرسید:

 
را من کی»ها را از صااورتم کنار زدم، با لبخند وفتم: موهایم را مرتب کردم و آن

ستمح ست لرزانم فهمید چی میجوري به من نگاه کرد که انگار نمی« ه ومح د
من »را به سمتش دراز کردم، قدمی جلو رفتم و مقابل پیشخوان ایستادم و وفتم:

 «ادسونمح کارمند جدیدحکیرا ه
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بان خارجی حرف می به ز باره جوري نگاه کرد انگار  پایین دو زنمح دسااتم را 
مرکز فرماندهی منو فرسااتادهح از این به بعد اینجا کار »آوردم و اضااافه کردم:

 «کنمحمی
 

هایم شده است، ناوهان حالت صورتش جوري شد که انگار تازه متوجه حرف
ساامتم آمدح وقتی بلند شااد متوجه شاادم به طور کامل از جایش بلند شااد و به 

رفت فرشی پوشیده بودح وقتی راه می یونیفرم نپوشیده، شلوار جین و دمپایی رو
 زدحشد و لنگ میکمی به سمت راست متمایل می

 
 هادسونح -
 

نده فت:پرو جا کرد و و به  جا هادسااونح کیراح آره » هاي روي پیشااخوان را 
ي دیگر بیرون کشید و بعد به من نگاه از زیر کوهی پرونده ام راپرونده« درستهح

به نظر دونی، وقتی کارمند جدید از دخترهار هم جوونمی»کرد و وفت: تر 
 «کنهحرسه احساس پیري میمی

 
 «شما مس ول اینجائین؟»اش نگاه کردم و وفتم:هاي نظامی روي شانهبه درجه

 
یه جورایی، اما نه واقعاح من »وفت:هام را کنار وذاشاات لبخندي زد و پرونده

دسااتش را دراز کرد و « کننحدوسااتام مورفی صاادام می… اموروهبان مورفی
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دستم را ورفت، جوري دستم را تکان داد که حس کردم هر لحظه بازویم از جا 
 آیدحدر می

 
بینیمشح چند وقت یه بار به اینجا سر سر بازرس رئیس ماست، اما زیاد نمی -

خواد ماهم به همین خاطر ازش خوشاامون میادح هیچکس دلش نمیزنه و می
 رئیسش دور و برش بپلکهح

 
چشاامکی به من زد و دوباره به پیپش پی زدح متوجه شاادم ساانجاق کرواتی به 
شااکل صاالیب به کرواتش وصاال کردهح این یی مقدار عجیب بود چون توي 

ند فقط میمدرساااه ته بود ما وف به  ظامی  خي ن به توانیم نشاااان افت مان را  ار
گهیونیفرم نه چیز دی بهمان آویزان کنیم  که جن به خصااوه هرچیزي   ياي، 

 مذهبی یا اهانت به دیگران را داشته باشدح
 

به صاالیب اشااااره کرد و  با انگشااتش  وروهبان مورفی رد نگاهم را ورفت، 
ي نظامی کلتون رو با کنیح توي مدرسااهدونم داري به چی فکر میمی»وفت:

 «اید و نباید پر کردنحیه عالمه ب
 
 نهح -
 

 خواستم توي اولین مالقار وروهبانم را ناراحت کنمحسرم را تکان دادم، نمی
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ه خب، بذار ی»از پشت پیشخوان به سمتم خم شد، با زمزمه اي آهسته وفت:
سپري فلفل، باتون  شتر از ا چیزي بهت بگم خانم جوان، این چیزاي کوچی بی

 «کننح اینا توي رود کوو معناي احمقانه اي ندارنحمیو تیزر ازر محافظت 
 

دمح به عقب چرخی« به اون احمق پیر توجه نکنح» یی نفر از پشت سرم وفت: 
به بارانی و ل باران از  خل اداره شااادح قطرار  ي کالهش روي پلیس دیگري دا

شت و تکان دادح برخالف وروهبان زمین می سرش بردا ریختندح کالهش را از 
شتر از جوان بود، به نظر نمی مورفی شدح قدي کوتاه، 22رسید بی شته با سال دا

 اي و صورتی زیبا داشتحموهاي مجعد مشکی، چشمانی قهوه
 

 «ببخشید؟»به عقب بروشتم و وفتم: 
 

نه نهچا لهاي تیز و چهارووش داشااات، روي چا با میخ اش چا اي بود، انگار 
صورتش را کام صالح کرده بود اما به خاطر سوراخش کرده بودندح با اینکه  ال ا

 شدحي پایینی صورتش دیده میاي تیره روي نیمهته ریش زیر پوستش، هاله
 

م به وفت» ام به وروهبان مورفی نگاه کرد و وفت:لبخندي زد و از پشاات شااانه
 «اون احمق پیر توجه نکنح
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 رسااید، مثلعصاابانی به نظر نمی« ذاري!خیلی بهم احترام می»مورفی وفت:
 کردندحاینکه با هم شوخی می

 
اش را در آورد و آن را روي پیشخوان انداختح به سمتم چرخید و بارانی مشکی

ي کاراي کساای که همه»لبخندي زد و ادامه داد: « من لوب بیشاااپ امح»وفت:
 «اینجا روي دوششهح

 
فت: با تمسااخر و بان مورفی  که میزنی رو هم » وروه فایی  حتی معنی حر

ست و پاهایش را روي میز انداخت و پکی به پیپش « دونیح نمی ش سرجایش ن
 زدح

 
 «کیرا»با او دست دادم و وفتم:« پس، تو باید بازرس جدید باشی؟»لوب وفت: 

 
 از آشنایی باهار خوشبختمح -
 

اش را مدتی طوالنی از رویم برنداشاات، آنقدر طوالنی که احساااس نگاه خیره
کردم و متوجه تابلویی باالي پیشااخوان کردمح به اطراف نگاه معذب بودن می

شدم که رویش نوشته بود: سیگار کشیدن در هر کجاي این ساختمان برخالف 
 قوانین استح
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هانش آویزان بود  که پیپش از د حالی  گاه کردم، در  بان مورفی ن به وروه
 چشمکی زد و جند تا از کابذهایی که روي میزش بودند را برداشتح

 
اي وروهبان مورفی به شاادر تعجب کردمح رفتارش کامال با حرفهاز رفتار بیر 

ي نظامی به ما آموزش دادند م ایرر داشت و شیوه رفتار نظامی که در مدرسه
فکر کنم فردا شاااب اولین » این عجیب بودح لوب وسااط فکرم پرید و وفت: 

لبخندي زد، « کنی، درسااته؟ یه شااب زودتر اومديحشاایفتت رو شااروع می
 ه تمام صورتش را روشن کردحلبخندي ک

 
 تونم محل سکونتم رو پیدا کنمحنمی -
 
 قراره کجا بمونی؟ -
 
 سافرخونه هالل ماهح -
 

 نگاهی بین لوب و وروهبان مورفی رد و بدل شدح
 
 مشکلی وجود داره؟ -
 



 15 خون آشام فتیش

نه مشااکلی نیساات من بهت نشااون میدم »لوب ساارش را تکان داد و وفت:
 «کجاسح

 
باره بارانی پوشااید و کالهش را برداشاااتح به دنبالش از اداره خارج اش را دو

بستم، سر وروهبان مورفی را دیدم که از شدمح همانطور که در را پشت سرم می
سمتم چرخانده بود: شخوان به  شهر خواب»آن طرف پی آلود رود کوو خوش به 

اومدي کیرا هادسااونح فردا شااب ساااعت هفت براي شااروع اولین شاایفت 
 «بینمتحار میآشامیخون

 
 متوجه منظورش نشدم در را بستم و دوباره قدم به داخل باران وذاشتمح

 
 «این مال توئه؟» ام نگاه کرد و وفت: لوب به ماشین کوچی قراضه و قدیمی

 
 آره چطور؟ -
 

شخندي زد و وفت: شین قرمز کوچکم افتخار میکردمح ری به  و« هیچیح» به ما
باز کردم و سوار شدمح کالهش را صندلی سمت صندلی کنار راننده رفتح در را 

 عقب انداخت و خودش صندلی جلو نشستح پاهایش خیلی بلند بودح
 

اش رساایده بودندح و جوري خم شااده بودند که زانوهایش تقریبا نزدیی چانه
 پیش خودم خندیدم، ماشین را روشن کردم و با سرو صداي زیادي راه افتادمح
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کردح سعی کردم سر حرف این مرا معذب میبدون هی  حرفی نشسته بودیم و 

 «خب، مسافرخونه کجاس؟» را باز کنم:
 
 یی مایل یا بیشتر جلوترهح فقط تا ته جاده مستقیم بروح -
 

کن به ووشش  ب پاف جیر جیر براي بین صداز تا دم باال بررا یم اصد
ام شامین آلین شیفت خووع اوشري جملهو اون صلیب رد اون مودربرسد:»

شت  دافقط ن هباوور…اوهشد:» ه یکی خیرر« مستقیم به تا؟بگیداري چی 
 «کردحمیشوخی 

 
سعی میبه نظر نمی - شبیه این بود که  شتر  شوخی بکنه، بی رد درمورد کرسید 

 یه چیزي بهم هشدار بدهح
 

شمش به من نگاه کرد و وفت: شه چ سال اخیر اتفاقاي » از وو ببین، این چند 
تاده در حالی که سااعی میکردم از بین « ، همش همینهحعجیبی این اطراف اف

 «منظورر از عجیب چیه؟» تاریکی چیزي ببینم وفتم:
 
هاي دیگه فرستاده خب، جدا از وم شدن افسراي تازه استخدامی که از ارکان -

 شدن، توي شهر به این کوچیکی نبش قبر و قتل هم داشتیمحمی
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 ه شدحبعد از وفتن این حرف دوباره به تاریکی خیر

 
 منظورر از وم شدن چیه؟ -
 

 بیشتر از اینکه ترسیده باشم حس کسی که فریب خورده باشد را داشتمح
 
یه روز اومدن اینجا و روز بعدش رفتنح حتی  - خب، اونا ساارکار نیومدن، 

 خداحافظی هم نکردنح
 
 شاید به یه جاي دیگه منتقل شده باشن؟ -
 
 نه اونا ناپدید شدنح -
 

شدنح فکر می» د و وفت:به من نگاه کر شون بوده فراري  شاري که رو کنم از ف
شاید فهمیدن یه افسر پلیس بودن اونطوري نیست که توي فیلما نشون میدهح به 

 «خاطر همینم کارشونو ول کردن و رفتن دنبال یه کاردیگهح
 
 اما چرا؟ -
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 ساارعت ماشااین را کم کردم تا بتوانم ساارعت ویري که وسااط خیابان بود را رد
شاااید انتظار این همه … دونمنمی»هایش را باال انداخت و وفت:کنمح شااانه

 «کار اداري رو نداشتنح
 
شما نمی - شینح پلیس بودن اینجا انقدرها اما  شته با تونین خیلی کار اداري دا

 اي نیستحهم ش ل پر مش له
 
حق با توئهح ما مشکالر دزدي و سرقت و حتی رفتارهاي ناهنجار اجتماعی  -

شدن یه عالمه پرونده و  ست  شکل قتل داریم، و قتل باعث در هم نداریمح ما م
 کار اداري میشهح

 
داریم درمورد چند تا قتل حرف »دوباره ساارعت ماشااین را زیاد کردم و وفتم:

 «زنیم؟می
 
شدن یا اونایی که نمی - سایی که مفقود  شون خب، اوه ک دونیم چه اتفاقی برا

سی ت شونم  شته افتاده که تعداد سال وذ سه  شتره رو کنار بذاریم، توي  ا یا بی
 حدودا بیست تا قتل داشتیمح

 
 بیست تا؟ -
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 هاي کنار خیابان بزنمحدهانم باز مانده بود و نزدیی بود ماشین را به بوته
 
… حتی بع اای از شااهرهاي انگلیس این تعداد رو توي پنج سااال هم ندارن -

 چه برسه به همچین شهر کوچیکی!
 
خیلی آهسته شروع شدن، سال اول سه تا قتل داشتیم و دو تا مفقوديح اولش  -

اما امسال، تعدادشون به شکل وحشتناکی … توي سال دوم شش تا قتل داشتیم
 افزایش پیدا کردهح

 
 «ان؟به هم مرتبط»در حالی که هنوز از چیزي که وفته بود ویج بودم وفتم:

 
 هحروش کار توي همشون یکیه، اوه منظورر این -
 

 «اي دارین؟پس شما توي رود کوو یه قاتل زنجیره»متوجه منظورش نشدم:
 

کردند؟ توانستند احمق باشند که همچین کاري را رد میهمکارهایم چقدر می
شان را منتظر میها باید همهبع ی از پلیس ماندند تا در موقعیتی قرار ي عمر

تل ز قا یی  به  یی شااادن  ند درمورد نزد که بتوان اي حتی دروغ نجیرهبگیرند 
بگویند، وحاال، من درست وسط همچین موقعیتی قرار داشتم، آن هم درحالی 

 ي نظامی بودمحکه تا چند روز پیش در مدرسه
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به من انداخت و وفت:  باره نگاهی  قاتل زنجیرهفکر نمی» دو یه  اي کنم کار 
 «باشهح

 
 ها یجورهحي قتلاما تو وفتی روش کار توي همه -
 
 یکیه ولی قاتل بیشتر از یه نفرهح روش -
 

شت شین را محکم چنگ زدم به حدي که بند انگ شد:فرمان ما سفید  از » هام 
 «کجا مطم نی؟

 
 …ا همیشه بیشتر از یه دونه ردپا وجود داره و

 
 «و چی؟» درحالی که تقریبا آماده بودم خودم را خیس کنم پرسیدم:

 
 به چند نفر متفاوتهح ها متعلقا پزشکی قانونی وفته جاي دندون

 
آره، »با صااادایی عبسوسس جواب داد:« ها؟جاي دندون»تقریبا فریاد زدم:

ست چونجاي دندونح اولش فکر کردیم جاي دندون حیوون حرفش را « …ها
صداي امواج رادیویی بی صداي به خاطر  صل بود و از آن  سیمی که به کتش و

 شد، قطع کردحوروهبان مورفی پخش می



 21 خون آشام فتیش

 
 به اکو سه، دریافت شد؟ اکو یی -
 

داي ص« چی دستگیرر شده؟… ادامه بده وروهبان» سیم وفت:لوب داخل بی
شم که اینو »سیم به ووش رسید:مورفی دوباره از بی متنفرم که من اون کسی با

هت می ما کشااااورز مور )ب یاي Mooreوه، ا قا ( وزارش داده سااگش ب
لوب نفس « د، پیدا کردهح( رو که چند روز پیش وم شااBlakeها )یبلییبچه

باشه وروهبان، من االن مستقیما »عمیقی کشید و خودش را جمع و جور کرد: 
دوسااات داري اولین کارر رو یه »بعد به من نگاه کرد و وفت:« میرم اونجاح

 «شب زودتر شروع کنی؟
 

 ا شی نداشته باشح
 

جان و اسااترس در هم می ندي زد و شااکمم از شااادر هی یدح لوب لبخ پیچ
 «ار خوش اومديحآشامیبه اولین شیفت خون…خب، پس:»وفت

 
 
 

 2فصل 
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ي ساااحلی باریکی راهنمایی کردح از بین صااداي باد و لوب مرا به ساامت جاده
ره هاي پایین درنگ آب را به صخرهتوانستم صداي برخورد امواج سیاهباران می

هاي عقب بشاانومح ناوهان باد تندي وزید و ماشااین کوچکم را تکان دادح چر 
سمت لبه شین تکان خوردند و به  صداي ما سم را با  شدندح نف شیده  ي دره ک

بلندي بیرون دادم، فرمان ماشااین را چرخاندم و ماشااین را از لبه پرتگاه دور 
کردمح لوب بی هی  حرفی کنارم نشااسااته بودح صااورتش ساافید شااده و به نظر 

 آیدحرسید نفسش از ترس باال نمیمی
 

سیر باریکی را به دهبه مح  اینکه جا شتیم لوب م سر وذا شت  ساحلی را پ ي 
اي قرار داشاات که ورودي من نشااان داد، واردش شاادمح انتهاي جاده دروازه

هاي جلوي ماشااین را خاموش اي بودح ماشااین را نگه داشااتم اما چراغمزرعه
 نکردمح از ماشین پیاده شدیمح

 
ستاده بودح قدمی جلو آمد و به اي نزدیی دروازه منتظر ما مرد قدکوتاه خمیده ای

اي پوشاایده بود که نیمی از عصااایی که دسااتش بود تکیه دادح کالهی پارچه
سگ  شکل کرده بودح کنار پایش  شمانش را م شانده، و دیدن چ صورتش را پو

 کشیدحوله اسکاتلندي سیاه و سفیدي زوزه می
 

 ا عصر بخیر بازرسح
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 بینمت مورحا خوشحالم می
 

ست د صورر پیرش با ادندح مور از زیر لبهبا هم د ي کالهش به من نگاه کردح 
شده بودح بدون اینکه هاي چرب کرده، و چانهزخم شیده  اش با ریش انبوهی پو

 «این دختر کیه؟»نگاهش را از رویم بردارد وفت:
 

 ا بازرس کیرا هادسونح تازه استخدام شده و اینجا تازه واردهح
 

 کی چقدر دووم میارهحخواد ببینم این یا دلم می
 

به مح  صااحبت کردن متوجه شاادم دندان ندارد و در جایی که زمانی دندان 
 شدحوجود داشته فقط لثه و ووشت دیده می

 
فت:لوب چراغ قوه باز کرد و و ندش  جاسااات؟»اش را از کمرب با « جساااد ک

کردند اشاره کرد اش را مشخژ میعصایش به سمت درختانی که مرز مزرعه
ر لوب نو« اونطرف درختاح بچه ظاهر خوبی ندارهح وفتم که بدونیح» و وفت:
به « اینجا منتظر بمون مورح»ها انداخت و وفت:اش را روي درختچراغ قوه

سرم یقه« اي؟آماده» من نگاه کرد و وفت: سم را به وردنم نزدیی کردم و  ي لبا
ي نظامی چندین ام یا نهح قبال هم در مدرسااهدانسااتم آمادهرا تکان دادمح نمی

( Tom Hendersonجسد را براي کمی به دوست و همکارم تام هندرسون )
ي یی بچه را در چند مورد بازرسی، دیده بودمح اما خوشبختانه هیچوقت جنازه
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ندیده بودمح خاطرار قدیمی و دوستم تام هندرسون را کنار زدم و دنبال لوب راه 
 افتادمح

 
اخل هایم درفتیمح زمین خیس بود و کتانیمی از بین درختان به آن طرف مزرعه

کردح ناوهان پاهایم رفت و صاااداي چلپ چلوپ ایجاد میول و الي فرو می
 هایمها ویر کرد جوري که فکر کردم بدون از دست دادن کفشداخل ول

 
شید نمی توانم پاهایم را بیرون بیاورمح لوب بازویم را ورفت و مرا از ول بیرون ک

 ه مزرعه برسیم نگهمو تا وقتی ب
 

 داشتح
 

هاي انبوه درختان راه باران را سااد کرده رفتیم، برگزیر سااایبان درختان راه می
اش را جلوي پایمان انداخت و به قوهدادندح نور چراغبودند و اجازه ورود نمی

 عمق جنگل رفتح این قسمت از جنگل به طور ترسناکی ساکت بود
 

بان قلبم را بشنومح لوب سرعتش را بیشتر کرد توانستم صداي ضرجوري که می
 اش به من نگاه کردو از سرشانه

 
 «اونجاح… اوناهاش»و وفت:
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سمی را ببینم که زیر درخت ستم ج ودح از ها طاق باز افتاده بدنبالش رفتمح توان

دور شاابیه یی کپه لباس بود ولی وقتی نزدیکتر رفتم توانسااتم جنازه پساار بچه 
بدهمح شلوارب و تیشرتی که تنش بود از قسمت جلو پاره کوچکی را تشخیژ 

اش را ساارتا پاي جنازه پساارب انداختح صااورتش شااده بودح لوب نور چراغ قوه
سی ابسفید و پف کرده بود ولی این چیزي نبود که مرا ناراحت می دي کرد، تر

کردح تا به حال همچین ي کوچکش نقش بسااته بود حال مرا بد میکه در چهره
اي ندیده بودم و از اینکه آن چیزي که به پساارب حمله کرده چه ترساایده نگاه

 تواند داشته باشد، از ترس لرزیدمحشکلی می
 

ستح به نظر می سرب ب ست و دید مرا به پ ش شد و روي زانو ن سید لوب خم  ر
 کردحجنازه را بررسی می

 
 ا مطم نا این هنري بلیکهح

 
 «ا مطم نی؟از کج» من هم کنارش خم شدم و پرسیدم:

 
ساانگ پرر کرده بود و … اااا قبال باهاش سااروکار داشااتمح چیزي مهمی نبود

مزاحمت ایجاد کرده بودح فقط همینح من هم زانو زدم و توانسااتم جراحتی که 
نمح را ببی -یا آن چیزي که از وردنش باقی مانده بود  -روي وردن هنري بلیی 

هایی از ووشت آن قسمت بدنش هاش پاره شده و تکي سینهاز زیر چانه تا قفسه
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نده شاااده بودح دسااات به طرف ک هایم را جلوي دهنم ورفتم و تلوتلو خوران 
صا جلوي لوب باال  صو شبم و مخ دیگري رفتمح ناامیدانه تالش کردم در اولین 

 نیاورمح
 

 ا حالت خوبه؟
 

 هایش ببینمحتوانستم نگرانی را در چشمکردح میلوب به من نگاه می
 

 ا خوبمح
 

سااوزاند فرو دادمح آب دهنم را به سااختی قورر دادم و زردآبی که ولویم را می
«  …خواي چند لحظهاوه می»دسااتش را پشاات کمرم وذاشاات و مالش داد:

فکر »دستش را کنار زدم، سرپا ایستادم و سعی کردم خونسردي ام راحفظ کنم:
نه یی  مسعی کردم مثل یی پلیس رفتار کن« کنم حدودا سه روز پیش مردهحمی

 آدم احساساتی متالشی شدهح
 

 دونی؟ا از کجا می
 

گار می که ان ید:تن صااادایش جوري بود  تو اصااال چیزي »خواسااات بگو
 «اس که پلیس شدي!دونی؟ همش پنج دقیقهمی
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 ها رو ببینحا این تاول

 
 هاي زرد رنگ روي بازو و پاهاي پسرب اشاره کردمحبه حباب

 
 ا خب که چی؟

 
 بدنش چطور باد کرده؟ا دقت کردي 

 
 ا خب؟

 
 بینی؟هاش تراوش کرده رو میا و این مایعی که از دهن و بینی و ووش

 
 ا سعی داري چی بگی؟

 
افتنح هرچند من فقط ها چیزایین که حدودا سه روز بعد از مرگ اتفاق میا این

 حي اینا به این هم بستگی داره که هوا چقدر ورم باشهیه روزه که اینجام، همه
 

 ا چه ربطی به ورما داره؟
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ي مراحل تسریع ورم کردن یه جنازه بستگی به ورم بودن محیط اطرافش ا همه
 «این چیزا رو از کجا یاد ورفتی؟»دارهح لبخندي زد و وفت:

 
 ا پدرم آسیب شناس بودح

 
 ا بود؟

 
 سرطانح… ا چند وقت پیش مرد

 
 شنومحا متاسفم که اینو می

 
 ا منم همینطورح

 
پدرم همیشااه » جنازه اي که جلویمان دراز کشاایده بود نگاه کردم و وفتم:به 

نازه فتح اون حرفا خیلی نفرر انگیز و ها بهم میچیزاي عجیبی درمورد ج و
شه منو مجذوب می سناب بودن ولی در عین حال همی لبخندي زد و « کردنحتر

 ا رويچراغ قوه را ازش ورفتم و نورش ر« بینی شاارلوب؟دیگه چی می»وفت:
 صحنه جرم انداختمح

 
 ا پسره به اینجا آورده شدهح
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 «دونی؟از کجا می»اخمی کرد و پرسید:

 
هاش نگاه کن، ولی نیساااتح اوه تا اینجا با پاي خودش میومد ااااا به کتونی

 شد، درسته؟کفشاش ولی می
 

 ا فکر کنمح
 

باره زانو زدم و زمین « اما یه لحظه صاابر کنح» به آهسااتگی وفتم: اطراف دو
هاي روي زمین را لمس هایم زمین و برگجنازه را چی کردمح با نوب انگشاات

 کردم بعد پسرب را بررسی کردمح
 

 ا این هی  معنی ندارهح
 

 «چی؟»رسید:لوب به نظر ویج می
 

 نگاه کنح خونش روي زمین پاشیده شدهح… ا پسر اینجا به قتل رسیده
 

 ا خب مشکل چیه؟
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نفر دیگه هم اینجا بودنح همشون بالغ، دو نفرشون مرد و ا به بیر از جنازه، سه 
نفر سااومی زن بودهح مرد اولی حدودا شااش فور و دو این  قدشااهح مرد دومی 

کشیده، ( میMarlboroکوتاه تره، حدودا پنج فور و ده این ح سیگار مارلبرو )
 االبته الیتح زودتر از بقیه اومده اینجا و منتظرشااون شااده، چیزي حدود یی ی

دوسااااعتح قد زنه حدودا پنج فور و شااش اینچه، موهاي مشااکی داره که 
 بلوندشون کردهح

 
ي این مزخرفار رو از خودر درآوردي؟ ببین، همه»لوب از پشت سرم پرسید:

دون ب« مجبور نیسااتی چون تازه واردي سااعی کنی منو تحت تاقیر قرار بديح
حوصلگی  با بی« شتباههحشیشش، یه چیزي ا» اینکه نگاه از زمین بگیرم وفتم:

 «چی؟»وفت:
 

 …تونم بفهمم چرا جنازه رو تا اینجا آوردن، ولیا چطوري تا اینجا اومدن؟ می
 

 «ولی چی؟»با عصبانیت و صداي هیس مانندي وفت:
 

 تونی روي زمین اطراف جسد جاي چند رد پا ببینیحا نگاه کن، تو می
 

 «آره، خب که چی؟» ام خم شد و وفت:از پشت شانه
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 ا خب هی  رد پایی به سمت جسد نرفته یا از سمت جسد نیومدهح
 

 ا منظورر چیه؟
 

ها راه نرفتن چطوري تا اینجا اومدن؟ پرواز پس اوه قاتل»با عصاابانیت وفتم: 
قبل از اینکه لوب جواب سااوالم را بدهد یا من حرفی بزنم صاااداي « کردن؟

 «کی اونجاس؟»  نزدیی شدن چند نفر را شنیدیمح لوب با ترس پرسید:
 
 (Potterفقط من و بازرس پاتر) -
 

سیله شن ي نور چراغ قوهبه و صدا از آن جا آمد را رو سیري که آن  ي لوب که م
تر شااادندح وقتی نزدیککرده بود، توانسااتم دو نفر را ببینم که به ما نزدیی می

شدند متوجه شدم آن کسی که سمت راست ایستاده وروهبان مورفی ست و آن 
شت که  یکی شکی دا شدح قد بلند و البر بود، موهایی م هم باید بازرس پاتر با

 رسااید، حدسها را رو به باال شااانه کرده بودح کمی بزروتر از لوب به نظر میآن
زدم حدودا بیست و چهار ساله باشدح هردویشان چراغ قوه داشتند و نورش می

 روي درختان افتاده بودح
 

ش امورفی به سمت جنازه خم شد و نور چراغ قوه وقتی به ما رسیدند وروهبان
 «یا عیساای مساایا!»را رویش انداختح نفسااش را پر صاادا بیرون داد و وفت:

 صلیبی که به کرواتش وصل کرده بود را بسوسسیدح
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نم با سیگار کشید» سیگارش را از دهنش بیرون آورد، به من لبخند زد و وفت:

نی کنم بتونه، اما فکر نمی»وفتم: هایش خیره شدم ودر چشم« مشکلی داري؟
ي ي جرمهح توي مدرسااهبه هر حال اینجا صااحنه… اینجا ساایگار بکشاای

ي نظامی کلتونو با یه مشت آش ال توي مدرسه» حرفم را قطع کرد:« …نظامی
یه عزیزم یاي واقع جا دن به او بگویم من عزیزش می« پر کردن، این خواسااتم 

ا ها سه نفرن و پسره رو سه روز پیش اینجاتلوه قکیرا می» نیستم که لوب وفت:
 «آوردنح

 
عا فکر نمی به نظرم واق ند،  لت زده ک جا تا من را خ فت  کردم لوب این را و

هایی که زده بودم قرار ورفته بودح پاتر دود ساایگار را از بینی تاقیر حرفتحت
پل کوچولو این » اش خارج کرد و خنده کنان وفت: مار یه خانم  مثل اینکه 

پاتر نگاه کرد و وفت:«طراف داریمحا به  خیلی خب شاااان »وروهبان مورفی 
(Seanدیگه کافیهح بذار حرفاي این دختر رو بشنویمح )» 
 

سته که فقط چند اولش چیزي نگفتم، می سیدم پاتر دوباره به من بخنددح در تر
 شناختمش ولی ازش متنفر شده بودمحدقیقه بود که می
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شون بگو به من چی وفتیح ادامه بده کیرا» لوب وفت: ود، مثل یی حامی ب« به
درساات همان طور که یه دوساات خوب باید باشاادح وروهبان مورفی مصاارانه 

 «بگو هادسونح ما دوستاتیمح»وفت:
 

ي هنري بلیی انداختمح خم شاادم و ردپاها، دوباره نور چراغ قوه را روي جنازه
هان و بینی و ووشتاول که از د مایعی  ناها، و  زه تراوش کرده بود را هاي ج

شان دادم و حرف شان  هایم تمامهایم را دوباره تکرار کردمح قبل از اینکه حرفن
 شود پاتر شروع به خندیدن کردح

 
سه نظامی بهت چی یاد دادن اما هرچی اااا چه مزخرفاتیح نمی دونم توي مدر

 ( نیستیCSIآي )نام سریالی پلیسی اسکه بودن، تو توي یکی از قسمتاي سی
کردم کاش ایسااتادم و با دسااتپاچگی و خجالت به لوب نگاه کردم، آرزو می

ح ها انداختهایش تمام شد سیگارش را نزدیی بوتهزدمح وقتی خندهحرفی نمی
 وروهبان مورفی به سمتم آمدح

 
کنم کیرا، اما حق با شانهح این یه برنامه ااا من اشتیاق و جدیتت رو تحسین می

واقعیهح پلیس بودن توي زندوی واقعی شاابیه اون  تلویزیونی نیسااات، زندوی
بینی نیسااتح هرچند وروهبان مورفی سااعی در دلداري چیزي که تو فیلما می

 کندحهایش مرا تشویق میکردم با حرفدادنم داشت، ولی احساس می
 

 …ا من اون فیلما رو
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سه پیادهاااا کیرا، این جاده شده ایهح ولگردا و آدماي زیادي وا شناخته  روي  ي 

تونن مال هرکساای باشاانح پس چه اهمیتی داره اوه اینجا میانح این ردپاها می
مروز دونیم اردپایی به سمت جنازه و صحنه جرم نرفته باشه؟ تا جایی که ما می

هوا به شدر ورم بوده و زمین به خشکی استخوان بوده، به همین خاطر ردپایی 
 تونسته به وجود بیادحنمی

 
ها احتمال خشی بودن ي خنی درختو بگویم به خاطر سایهخواستم به امی

تم، دانسي کوچکی را میزمین در این قسمت جنگل خیلی کم استح ولی نکته
ید چطور کارش را او دلش نمی خواسااات یی پلیس تازه کار بیاید و به او بگو

انجام بدهدح به همین خاطر، هرچند خیلی برایم سااخت بود ولی سااااکت 
 ماندمح

 
توانستم جلوي لرزیدنم را بگیرمح اطر باران و سرما خیس شده بودم و نمیبه خ

ت بیا ببرم» ام حلقه کرد و وفت:لوب به من نزدیی شااد، بازویش را دور شااانه
بدون هی  مقاومتی اجازه دادم لوب مرا از باقی مانده جنازه « ارحمسااافرخونه

سرب دور کندح در حالی که دور می سرم را به عقپ ب چرخاندم و متوجه شدیم 
شدم پاتر سیگار دیگري روشن کردح به من نگاه کرد، لبخندي زد و دود سیگار 

 رفت نگاه کردمح وقتیرا بیرون دادح به مساایر دود ساایگار که به ساامت باال می
ها ي لوب را به ساامت درختدود پراکنده شااد متوجه چیزي شاادمح چراغ قوه
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شکسته بودند، انگار کسی یا چیزي  هاي درخت باالي سر جنازهورفتم، شاخه
 ها سقو  کرده بودحمیان آن

 
عد ي بساارم را برورداندم و اجازه دادم لوب مرا به ساامت ماشااینم ببردح ده دقیقه

ي هالل ماه بودیمح از پنجره ماشین به ساختمان درب و دابان بیرون مسافرخانه
ده سمت راست کج شرسید ساختمان به به نظر می« اینه؟» نگاه کردم و وفتم:

 هایشو هر لحظه احتمال ویران شدنش وجود داشتح سقفش کاهگلی و پنجره
هاي ساابز رنگ یی بول از پایین تا هاي وحشاای مثل پنجهتوري بودح پیچی

ها به خاطر نور داخل مسااافرخانه باالي ساااختمان را دربر ورفته بودندح پنجره
شته بود می شیدند و تابلویی که رویش نو سافرخانهدرخ ي هالل ماه با وزش م

 خوردحباد جیرجیر کنان به عقب و جلو تکان می
 

لوب در ماشین را باز کرد و پایش را بیرون وذاشت تا پیاده شود، ولی ایستادح به 
 «تو اون حرفا رو از خودر در نیاوردي، مگه نه؟» سمتم بروشت و وفت:

 
 ا نهح

 
 دونستی؟ا پس اونا رو از کجا می

 
 به من خیره شد و مرا معذب کردح دوباره
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دونستی یکیشون قبل از بقیه دونستی؟ از کجا میها رو میااا تو چطور قد قاتل
شون کرده؟  شکیه ولی بلوند سیگارش، و اینکه اون زن موهاش م اومده؟ مارب 

 تو باید اینا رو حدس زده باشیح
 

 ا حدس نزدمح
 

 ا پس چی؟ بیبگویی؟
 

 ندیدحبعد از زدن این حرف کمی خ
 

 ا اهمیتی ندارهح
 

شت، یقه کتش را باال داد و  سرش وذا شدیمح لوب کالهش را  شین پیاده  از ما
ساعت هفت می» وفت: شب  سنح فردا  سمت « بینمتحخداحافظ کیرا هاد

مسافرخانه چرخیدم تا از باران شدید به داخل ساختمان پناه ببرمح به سمت در 
ستادمح حاال که ج صله ای سافرخانه را یاد ورفته بودم بایدرفتم ولی بالفا به  اي م

شنهاد می سمتش لوب پی سانمشح ولی به مح  اینکه به  دادم به اداره پلیس بر
 چرخیدم در نهایت عافلگیري متوجه شدم رفته استح
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 3فصل 

 
وسااایل کمی که با خودم آوده بودم را برداشااتم و وارد مسااافرخانه شاادمح بار 

شکلی کنار دیوار بودح شلوغ نبود، به مح  ورودم  هاللی  سافرخانه خیلی  م
شدند و به من  ساکت  سته بودند  ش شان ن شت میزهای شومینه پ افرادي که کنار 

توانسااتم نگاهشااان را روي رفتم مینگاه کردندح در حالی که به ساامت بار می
توانسااتم صااداي ترق و تروق خودم حس کنمح سااکور به حدي بود که می

 در آتش را بشنومحها وسوختنشان شکستن چوب
 

به اطراف نگاه کردم، سااتاره پنج پري روي دیوار باالي شااومینه حکاکی شااده 
شنایی بودح در ووشه شت میزي که با رو صی به تنهایی پ شخ سافرخانه  اي از م

یی شمع روشن شده بود، درحالی که ویالس ویسکی در دستش بود نشسته 
پایین داده بود به حدي که هاي صااورتش بودح کالهی که ساارش بود را تا نیمه

شده بودح با اینکه نمی شمصورتش کامال پنهان  ستم چ م ولی هایش را ببینتوان
کردمح اول فکر کند؛ نگینی نگاهش را حس میدانسااتم که به من نگاه میمی

به رود کوو دیده بودمش، ولی کردم همان بریبه ایسااات که در ابتداي ورودم 
ست شت د شتهایش چین و چروب ندا ستقیم بودند، نه و انگ هایش بلند و م

 کج و کوله مثل یی دسته شاخه شکستهح
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کردم با هیچکدام از کسااانی که در مسااافرخانه بودند در حالی که سااعی می
چشم در چشم نشوم به سمت بار رفتمح هیچوقت در زندویم تا این حد معذب 

ود اتاقی در ته بکردم چطور وروهبان فیلیپس تصمیم ورفنشده بودمح تعجب می
 همچین مکانی برایم کرایه کندح

 
کردم که چمدانم را شااان را نداشااتم، داشااتم به این فکر میتحمل نگاه خیره

بردارم و از آجا فرار کنم که پیرزنی از دفتر کوچکی که پشت بار بود بیرون آمدح 
اش ریخته بودند، صااورتش البر و هاي موهاي ساافیدش روي پیشااانیحلقه

اي بود اش مثل مردههاي عمیقی بودح قیافهو پوشاایده از چین و چروبنحیف، 
 که از قبر بیرون آمده باشدح

 
 «تونم کمکتون کنم؟می»اش وفت: با صداي ضعیف و شکسته

 
 …ا من یه اتاق اینجا رزرو

 
 «ه اسم؟ب» اش کشید و وفت:انگشت شستش را به لبه دفتر رزرو ورد و خاکی

 
 ونحا هادسون، کیرا هادس
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اش را باال کشااید و کلیدي از بین کلیدهایش بیرون کشااید و روي آب بینی
حرفم «…ممنونم»کلید را برداشتم و وفتم:« اتاق شماره دوح»پیشخوان وذاشت:

شش تا طبقه»را قطع کرد و وفت: ساعت  صبحانه بین  ستح  سمت را ي باال 
سرو می شت تا دهحهفت  ساعت ه شام هم بین  ساعت مچی« شه  نگاه  امبه 

 کردم، از ده وذشته بودح
 

یدم: ند «تونم چیزي بخورم؟یعنی االن نمی»پرساا گاهم ک که ن بدون این
 «شهحشام بین ساعت هشت تا ده سرو می»وفت:

 
 …دونم ولی فقط چند دقیقه از ده وذشته، اوه میشها می

 
 ا ساعت هشت تا دهح

 
ایم هبودح شانههاي شیري رنگش خیس و پر آب این بار به من نگاه کرد، چشم

ي اینکه اهمیتی ندارد باال انداختمح چمدانم را برداشااتم، به مح  را به نشااانه
هاي هاي چوبی بار بوتهتري شدمح به تمام ستونبرداشتنش متوجه چیز عجیب

ساایري که با نخ به صااورر یی حلقه به هم وصاال شااده بودند، آویزان کرده 
ه میشدح سرم را باال ورفتم و متوجه نه هزاران سیر همه جا دید… بودندح صدها

 ي دیوارها سیر آویزان شده بودحشدم به سقف، در عقبی مسافرخانه و همه
 
 ق یه این سیرها چیه؟ -
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شده بودح پشتم را  به عقب چرخیدم ولی پیرزن دوباره در دفتر کوچکش ناپدید 

رفتمح با  ها باالهایی که به من خیره شااده بودند کردم و از پلهي چشاامبه همه
توانسااتم به راحتی در را باز کنمح چند بار کورکورانه کلید را وجود چمدانم نمی

شنیدم در  صداي کلیی را که  شدح  اطراف قفل در چرخاندم تا باالخره واردش 
 را هل دادم، وارد اتاق شدم و در را پشت سرم بستمح

 
ا پیدا کلید برق ر اتاق تاریی بودح کورمال کورمال دستم را روي دیوار کشیدم تا

سط  ضعیفی که از المپ و شار دادم و اتاق با نور  کنمح پیدایش کردم، کلید را ف
ي جدیدم نگاه کردم و متوجه شاادم چرا تابید روشاان شاادح به خانهسااقف می

 ها یکسال کامل را اینجا نماندندحهیچکدام از تازه استخدامی
 

ز و از مد افتاده، یی میي اتاق، کمدي قدیمی تختخواب تاشوي باریکی ووشه
و  نما بوددادندح موکت کهنه و نخو یی چراغ مطالعه وسایل اتاق را تشکیل می

شت که  شده بودندح اتاق، حمام کوچکی دا ستري رنگ  دیوارها از کثیفی خاک
شتح نمی ستم قرارواه به پیرزن طبقهداخلش یی توالت و یی وان قرار دا ي دان

قدر پول داده بود ول یی کالهبرداري بزرگ پایین چ که بود، این  قدر  ی هر چ
 بودح
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شیر آب وان را باز کردمح تا  شدم و  شتم، داخل حمام  ساکم را روي تخت وذا
ي هایم را داخل کمد چیدمح وقتی همهوان پر شود ساکم را خالی کردم و لباس

هایم را درآوردم و وارد وان آب ورم شااادمح وساااایلم را جا به جا کردم، لباس
شم سرم را خم کردم و لبهچ ستم،  شتمح به تمام اتفاقاتی که هایم را ب ي وان وذا

از بدو ورودم به رود کوو ر  داده بودند فکر کردم و خیلی زود ذهنم به ساامت 
لوب بیشاااپ کش یده شاادح بین تمام کسااانی که در شااهر دیده بودم از همه 

مقابل آن مردب آزار تر بودح او مهربان و صاااادق بود و من از اینکه در مهربان
دهنده، پاتر، از من طرفداري کرده بود خیلی ممنونش بودمح بعد از لوب به پاتر 
فکر کردم، شخصیتی از خود راضی و خود پسند داشتح به یاد وروهبان مورفی 

رسید عادر دارد سر موضع خودش سفت و سخت بایستدح افتادم، به نظر می
بگوید چطور کارهایش را انجام دهد، خواست یی پلیس جوان به او دلش نمی

دادم تمام شاااب را با هرچند من هم همچین قصااادي نداشااتمح اهمیتی نمی
اش به ي لبش در اداره بچرخد، اما بی اعتناییدمپایی رو فرشاای و پیپی ووشااه

 کردحي جرم مرا ناراحت میبررسی صحنه
 

شتي یی بچهجنازه شان مانده بود و او به ي ه ست آن پاتر احمق ساله روي د
صحنهاجازه می صحنهداد در  شد و با قدم زدنش در  سیگار بک ي جرم ي جرم 

قت می یدن و ند آنمدارب را از بین ببردح اور براي آموزش د ها هم وذاشاات
اور  …توانستند آن چیزهایی که من دیدم را ببینندح آن چیزها جادویی نبودندمی

ح من همیشااه همینطور بودم، پدرم دنبالشااان بگردید اقراتشااان را خواهید دید
ا من بهش میمی« هدیه»اسمش را  ا ولی این حقیقت نداشت  وفتم وذاشت 
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ستندح من فقط  شان نی شتن مهارر در دیدن چیزهایی که دیگران قادر به دیدن دا
دویی کردندح نه جاها توجهی نمیتوانستم ببینم که دیگران به آنچیزهایی را می
 وذاشتمحمی« دیدن»بود، من اسمش را  «هدیه»بود و نه نامش 

 
چه چیزي می ما درمورد لوب چی؟  توانسااتم درموردش ببینم؟ هیچیح لوب ا

، اشالعادهي زیبا و لبخند فوقمثل یی صاافحه کابذ ساافید بودح جدا از چهره
 مرموز بودنش چیزي بود که مرا جذب کرده بودح

 
ي وجودم را س گسنساسه همهناوهان به یاد دوستم تام هندرسون افتادم و احسا

فرا ورفتح دوسات؟ یا چیزي بیشاتر از یی دوسات؟ هرچه که بود تمام شاده 
بودح ما مجبور بودیم تمامش کنیم، این به نفع هر دوي ما بودح فکر کردن به تام 
و اینکه االن مشاا ول انجام چه کاریساات مرا اذیت میکردح او هم به من فکر 

شده بود؟ بخش کوچکی از وجودم امیدوار بود  کرد؟ یا با کس دیگري آشنامی
شحالی تام را می شدح من خو ستم همانطور با کس دیگري مالقار کرده با خوا

خواهدح در این زمان، مجبور بودیم دانسااتم او هم همین را براي من میکه می
که از هم جدا بمانیم شاااید یی روزي ااااا در جایی و زمانی دیگر ااااا دوباره 

سائل مرا عذاب میدهمدیگر را می داد به همین خاطر یدمح فکر کردن به این م
ها یي پسر بلیدر آب ورم بیشتر فرو رفتم و سعی کردم ذهنم را معطوف جنازه

ي جرم تمرکز کردمح دو چیز بود که اش کنمح روي صااحنهو ولوي دریده شااده
شکل و طمرا اذیت می ستفاده از  ونی رح خکرد، پدرم بارها به من وفته بود با ا
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که در ي جرم وجود دارد خیلی چیزها که در صااحنه یدح ولی خونی  وان فهم
ي جرم وجود داشت با توجه به آن زخم عمیقی که وردن پسرب برداشته صحنه

آمد بود، خیلی کم بودح شاااهرگ پساارب پاره شااده بود و تا آنجایی که یادم می
شده ک هایی کهپدرم یکبار به من وفته بود چطور روي جنازه شان بریده  ار وردن

شود تمام خون بدن از آن خارج میمی شاهرگ پاره  ستح اور  شودح پس کرده ا
ها کجا ي خوني جرم وجود داشت؟ بقیهچطور فقط همانقدر خون در صحنه

رفته بودند؟ مثل این بود که اصااال خونی از بدن جنازه خارج نشاادهح عالوه بر 
ضیحی درمورد نبود رد پا صحنه این، چه تو شت؟ من نظر در  ي جرم وجود دا

شتمح اور ردپا می شی بودن زمین قبول ندا  تواند روي فرشمورفی را درمورد خ
سرامیی کف اتاق باقی بماند پس روي زمین هم می تواند، هر چقدر هم که و 

ي جرم شااده بودند؟ تنها ها چطور وارد صااحنهزمین خشاای باشاادح پس قاتل
ستگاقري که دیده می شک شا  و برگشد  سر جنازه بودح ی  هاي درخت باالي 

ي جرم شااده، ولی این بیر مثل این بود که کساای یا چیزي از باال وارد صااحنه
ممکن بود، درسااته؟ در حال فکر کردن به این سااواالر بودم که با شاانیدن 

اي دور صاادایی خارج از اتاقم از جا پریدمح سااریع از وان بیرون آمدم، حوله
از حمام خارج شااادمح روي نوب پاهایم به ساامت در رفتم، خودم پیچیدم و 

سایهخش از بیرون میصداي خش شکاف پایین در دیدمح آمدح  سی را از  ي ک
 «کی اونجاس؟»کلید را در قفل چرخاندم و فریاد زدم:

 
 نیامدحهی  صدایی 
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 خواي؟ا چی می
 

ودم تر دور خشاادح حوله را محکمصااداي پایی شاانیدم که به ساارعت دور می
یی آن،  گاه کردمح  خالی ن به اهروي  باز کردم و  به ساارعت  یدم، در را  پیچ

الش وفت دنبام میرفتح بریزهها پایین میاي را دیدم که با شاتاب از پلهساایه
ي حمام بود، به همین خاطر با بروم ولی تنها چیزي که برتن داشااتم یی حوله

تاق بروردمح به ا تا  به عقب برداشااتم  قدمی  به مح  چرخیدن متوجه  اکراه 
 پاکت سفید کوچکی شدم که با پونز به در اتاق چسبیده بودح

 
پاکت را از در کندم و به اتاق بروشااتمح روي پاکت با دساات خط بدي نوشااته 
شااده بود:کیراح روي تختم نشااسااتم و پاکت را باز کردمح به مح  باز کردن 

ار اتختی کنهایم افتادح صاالیب را روي پپاکت، صاالیب کوچکی کف دساات
شده بود، با نگاهی  ضربان قلبم تند  سراغ پاکت رفتمح  شتم و دوباره  تخت وذا
به پاکت توانستم ببینم مرد کالهپوشی که در بار نشسته بود و کالهش صورتش 

 را پوشانده بود همان کسی است که صلیب را برایم پشت در وذاشته استح
 
 
 

 4فصل 
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ساعت  شدمح نمیاز  6صبا روز بعد، قبل از  شب خواب بیدار  ستم مثل  خوا
قبل که شااام را از دساات داده بودم، صاابحانه را هم از دساات بدهمح به نظر 

رسید صاحب مسافرخانه درمورد قوانین زمان سرو بذاهایش خیلی دقیق و می
 سختگیر استح

 
هایم را بسااتم و کتانیهایش را میسااوییشاارتم را پوشاایدم، وقتی داشااتم دکمه

شدح تازه آن موقع بود که یادم افتاد از  پوشیدممی شکمم بلند  صداي قار و قور 
ام در هونشااایر را ترب کردم، چیزي نخوردمح درحالی که از وقتی روز قبل خانه

رفتم موبایلم را روشاان کردمح داخل لیساات مخاطبینم شاادم و ها پایین میپله
ها شااار دادم ولی تنرا پیدا کردم، دکمه تماس را ف« وروهبان فیلیپس»ي شااماره

صاادایی که شاانیده میشااد بوق بیرقابل دسااترس بودن تماس بودح وارد سااالن 
بذاخوري که شاادم متوجه شاادم خط آنتن موبایلم قرمز اساات که این نشااان 

 ي این بود که برقراري تماس ممکن نیستحدهنده
 

م خواستناکام از تماس با وروهبان فیلیپس، موبایل را داخل جیبم وذاشتمح می
یدا کندح پیرزنی  قامت برایم پ از وروهبان فیلیپس بخواهم جاي دیگري براي ا
سه،  سمت میزم آمدح روي میز یی کا صحبت کرده بودم به  شب قبل با او  که 

دار قرار داشااتح به بیر از من کس دیگري در یی بشااقاب، و یی لیوان دسااته
اي که در چهسااالن بذاخوري نبودح پیرزن بدون اینکه ساارش را از روي دفتر

اي چ»دارش قرار داشت بلند کند با صداي قار قار مانندي وفت:هاي لیدست
 «یا قهوه:
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 ا صبا بخیرح

 
شب قبل رابطه سبت  کنمح  ي بهتري با او برقرارلبخند زدمح امیدوار بودم که به ن

 «قهوه لطفاح»کردم لبخندم را حفظ کنم وفتم:درحالی که سعی می
 

سید:وي دفترچهخودکارش را بی حرکت ر شت و پر م بیکون یا تخ»اش نگه دا
 «مرغ؟

 
 ا فقط یه نون تست لطفاح

 
با اینکه خیلی ورساانه بودم ولی تصاامیم داشااتم بعد از صاابحانه کمی بدوم و 

 ام به خاطر تخم مرغ و بیکون چرب ورم کندحخواستم معدهنمی
 

 ا تستح
 

 ه به سمت آشپرخانههاي کوتاپیرزن بعد از یادداشت سفارش چرخید و با قدم
ست مثل بار، با بوته سالن بذاخوري هم در شده بود، رفتح  سیر تزئین  هاي 

سالن بذاخوري،  سوي  شتح کنار دیواري آن شان وجود دا ولی یی تفاور بین
خوري کوچکی با رومیزي ساافید توري قرار داشااتح روي میز چندین میز قهوه
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شکی رویصلیب و بطري شده بود هاي کوچی آب که با ما یی م شان نوشته 
، قرار داشتح با خودم خندیدم، من آدمی خرافاتی نبودم و به این « آب مقدس»

ام بلند شاادم و به ساامت میز رفتمح چیزها اعتقادي نداشااتمح از روي صااندلی
شبیه همان صلیبی بودند که شب قبل پشت در اتاقم پیدا کرده صلیب ها دقیقا 

صداي پیرزن را درحالی که با بشقابی حاوي ها را برداشتمح بودمح یکی از بطري
سمت میزم می ست به  شنیدم:یی نان ت شی»رفت،  شوناونا فرو و ان، اوه یکی

 بعد از وفتن این حرف بشقاب را روي میزم وذاشتح« خوايحمی
 

ستمح واز  ش سر جایم ن سمت میزم چرخیدم و  شتم، به  سرجایش وذا بطري را 
نان تسااتم زدم و پرساایدم: به  باید بخوام یه بطري آب مقدس چ»کوچکی  را 

لبخندي نصاافه « براي محافظتح»داخل لیوانم قهوه ریخت و وفت:« بخرم؟
اش به عقب نگاهی از ساارشاااانه« محافظت از چی؟»نیمه زدم و پرساایدم:

شد و با انداخت، انگار می سمتم خم  شدح به  ستاده با سی ووش ای سید ک تر
سته اي زمزمه کرد: نفس ورمش روي « هاحشامآمحافظت از خون»صداي آه

 صورتم پخش شدح
 

 «آشاما اعتقادي ندارمحمن به خون»مستقیما به او نگاه کردم و وفتم:
 

شانه سر صداي هیس دوباره نگاه کوتاهی از  سرش انداخت و با  شت  اش به پ
 کردم به بقیه هشااداراین دقیقا همون حرفیه که وقتی سااعی می»مانندي وفت:

عه« وقتنحبدم می یدم:جر یدم و پرساا یا؟»اي قهوه نوشاا آهی از ساار « ک
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اومدن  وي پلیسایی که قبل تي اوناح بقیهبقیه» حوصلگی کشید و جواب داد:بی
شم« اینجاح شیريبه چ ستري-هاي  ه دونین چمی»اش نگاه کردم و وفتم:خاک

 «اتفاقی براي اونا افتاد؟
 

 …ا اونا
 

 ي اتاق آمد قطع شدححرفش با صداي خشن و زمختی که از ووشه
 

 ا دیگه کافیه مامانح
 

ساارم را بلند کردم و مرد کچل و چاقی را دیدم که وارد سااالن بذاخوري شاادح 
تیشرر شطرنجِی آستین کوتاه قرمز رنگی پوشیده بودح پیش بند سفیدي بسته 

شانیهاي بذا و مسشسرسوسب بودح وونهبود که پر از لکه سر  و پی  اشهایش 
 خیس عرق بودح

 
خاش کرد: به مرد پر نه!»پیرزن  بدو که  با «این دختره حق داره  پساارش هم 

شونت جواب داد: سه»خ ستن وا به « دختر وجود ندارهحي این چیزي براي دون
صلیب شت رفت و هاي آبها و بطريسمت میزي که  شان قرار دا مقدس روی

 «چند بار بهت وفتم این چیزاي مزخرف رو بنداز دور؟»وفت:
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هنوز مال تو … ي منها حرفاتو واسه خودر نگه دار، رونالدح اینجا مسافرخونه
 نشدهح

 
کان می یت ت بان لد از عصاا نا مادفی رو به  فت:خوردح  با این »رش و ولی تو 

 «ترسونیحها رو میحرفار مشتري
 

اون … ترسااوننترسااونم، اون چیزا اونا رو میااااا من نیسااتم که اونا رو می
 موجودار!

 
کردم، نگاه کردح با لبخندي مصنوعی رونالد به من که خیره به بحثشان نگاه می

به » آمد: ماش را با پیش بندش پاب کرد و به سمتروي صورتش دستان ووشتی
 «زنه توجه نکنینحخاطر مادرم متاسفمح به حرفایی که می

 
با لبخند وفتم:آخرین تکه یدم و  نان را جو به این »ي  باشااین من  نگران من ن
سمحراحتیا نمی شنیدن این حرف لنگ« تر سمتم آمد، روي پیرزن با  لنگان به 

 «خواهی ترسید!»صورتم خم شد و نفس نفس زنان وفت:
 

شاندح چند لحظه رونالد با شپزخانه ک سمت آ زوي مادرش را ورفت و او را به 
ي ق یه»بعد بروشت و به سمت میزم آمد تا بشقاب و لیوانم را برداردح پرسیدم:

بدون اینکه به من نگاه کند جواب « ها چیه؟آشاااامها درمورد خوناون حرف
ستاننح هرچند بیش از حد اتفاقاي عجیبی اینجا میوفت»داد: ی من با ه ولفقط دا
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ترسااونه موافق نیسااتمح اولش اینا واسااه تجارر این چیزایی که الکی مردمو می
آشااام رو ببیننح خوب بودح مردم از همه جاي دنیا میومدن تا شااهري پر از خون

ها برپا کردیمح ما بینین ما این مسااافرخونه رو براي توریسااتهمونطور که می
مقدس راه هاي آبها و بطريحتی یه تجارر پر سااروصااادا با این صاالیب

دونی، همش بخاطر جذب ي اینا فقط یه شااوخی بودح میانداختیم، ولی همه
 «توریست بودح

 
 ا خب بعدش چی شد؟

 
هم شروع شدن، هاي زیادي پشت سرقتل» هایش را بهم فشرد و وفت:دست

 «مردم ناپدید شدن، و بعدشم که نبش قبرها شروع شدنح
 

 ا نبش قبر؟
 

 يآره، اما همش همین نیست، جنازه»اي تبدیل شد:ي آهستهزمزمه صدایش به
 «اون آدماي بیچاره رو هم از قبر بیرون کشیدن و دزدیدنح

 
 ا کیا این کار رو کردن؟
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ا آدماي حریژ و طماعح کنترل همه چیز از دستمون خارج شدح تا قبل از اون 
پول زیادي به  هاآشااااممردم رود کوو به لطف پخش شاااایعار در مورد خون

ها خسااته شاادن، شاااید هم خودمم همینطور، اما توریساات-آوردندساات می
هاي ارواح خالی شااد، دلیلش هرچی که بود، دیگه نیومدنح خونه… ترساایدن
ستوران شایعار ها دیگه رزرو نمیر شدح  شدن، بزروراه هم خلور و متروکه 

میدوار د کوِو که اهاي روکنم همش زیر سر بومیبیشتر و بیشتر شدن، فکر می
ها و کارهاي شیطانی مردم رو تربیب به بروشتن به رود کوو بودن با این داستان

 ي آدما از چیزایی که ترسناب باشن خوششون میاد، اینطور نیست؟کننح همه
 

 ها از قبر یه خورده زیاده رویهحا فکر کنم آره، اما نبش قبر و بیرون کشیدن مرده
 
باشاای بذایی براي خوردن و یه راهی براي دوام کارر و نه وقتی که مجبور  -

ترین کارها امرار معاشااات پیدا کنیح آدما براي زنده موندن دسااات به عجیب
 میزننح

 
 ها چی داري که بگی؟اما درمورد قتل -
 

مند بودم که نظرش را درمورد این موضااوع بدانمح او هم مثل من خیلی عالقه
 نداشتح آشامیاي به چیزهاي خونعالقه
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کنم این توجهار اونو تربیب بدون شی یه قاتل بین ماست، اما من فکر می -
 شه هیجان زده بشهحکنه و باعث میمی

 
به او درمورد ساااه ردپایی که اطراف جساااد هنري بلیی دیدم چیزي نگفتم و 

 ها شده استحاجازه دادم فکر کند فقط یی نفر مرتکب این قتل
 

 چیه؟ا منظورر از هیجان زده 
 

سانههاي زنجیرهاااا قاتل شق اینن که مورد توجه ر ها قرار بگیرن، اینطور اي عا
 نیستح

 
شتر مثل یی جمله سوالیح ادامه داد:ي خبري بود تا یی جملهحرفش بی و »ي 

ها بهشااون اینکه توي تلویزیون نشااونشااون بدنح اونا عاشااق اینن که روزنامه
دنح اینجوري احساااس مهم بودن ب« پلنگ ساایاه»یا « درنده»هایی مثل لقب

بهشااون دساات میده، درصااورتی که در واقع اونا هیچی به جز انگل جامعه 
 «نیستنح

 
 اي داري؟ا خب تو ایده

 
 ا در مورد چی؟
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 تونه باشهحاي کی میا این که قاتل زنجیره

 
من اون کسای نیساتم که باید این ساوال رو »مساتقیما به من نگاه کرد و وفت:

ه از جایم بلند شادم، ب«به هر حال تو یه افسار پلیسای، نیساتی؟ازر بپرساه؟ 
 «کنمحدارم روش کار می» سمت در رفتم و وفتم:

 
کنی، بانوي زیباح چون وروهبانت با دوتا دست ا مطم ن شو که این کار رو می

 تونه بساسسسن خودشو پیدا کنه!قوه حتی نمیو یه چراغ
 

وروهبان مورفی نهایت تالشااشااو  مطم نم که» به ساامتش بروشااتم و وفتم: 
 «کنهحمی

 
 هرچند در اعماق قلبم به این حرف شی داشتمح

 
 
 

 5فصل 
 

هواي صبحگاهی ورفته و ابري بود؛ ولی حداقل باران شب قبل قطع شده بودح 
صد داشتم صبحم را با وشت شهر را به خوبی نمی شناختم، به همین خاطر ق
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 7ام ساعت ي رسمیبگیرمح اولین وظیفه زدن در شهر بگذرانم تا همه جا را یاد
خواستم قبل از شروع کار، با شهر و مردمش آشنا شومح اور شد و میشروع می

سمت می سمح به  شنا شهر را ب شم الزم بود تا حداقل  ستم در کارم موفق با خوا
جهتی که شب قبل لوب مرا رسانده بود چرخیدم و به آهستگی شروع به دویدن 

دویدمح کمی ی وجود نداشت به همین خاطر از کنار خیابان میرویکردمح پیاده
هاي هرز بود و مجبور شاادم تقریبا جلوتر، کناره یی خیابان پوشاایده از علف

رسااید این کارم خطري وسااط خیابان بدومح خیابان خلور بود و به نظر نمی
 داشته باشدح

 
ست دقیقه شاز بی شینی و نه آدمی از کنارم رد ن سرعتمي پیش، نه ما را  ده بودح 

صمیم بگیرم به کدام  ست نگاه کردم تا ت سمت را سپس  کمتر کردم، به چپ و 
ام نگاهی به عقب انداختم، با دیدن مرد کالهپوش ساامت بپیچمح از ساارشااانه

ه اي بود و بدیشب، شکمم در هم پیچید و ضربان قلبم تند شدح سوار دوچرخه
ي قبل بر ساار داشاات، عهآمدح صااورتش را همان کالهی که دفساامت من می

 پوشانده بودح
 

تم خواسااساارم را برورداندم، به مقابلم نگاه کردم و به ساامت چپ پیچیدمح می
کند یا نهح کمی که دویدم دوباره نیم نگاهی به عقب انداختم و ببینم تعقیبم می

ي باریکی که من داخلش بودم، شااادح با خودم متوجه شااادم وارد همان جاده
کند، دوم او هم دوچرخه سواري میاي که من میر همان جادهوفتم اینکه دمی
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شت تعقیبم می ستح ولی بچه که نبودم، او دا صادفی ا وه بر کردح عالاتفاقی ت
دانستم که او همان کسی است که پشت در اتاقم صلیب وذاشته، ولی این، می

 پرسیدم؟چرا؟ یعنی باید از خودش می
 

یستادم و به سمت عقب چرخیدمح خم شدم سرعتم را کم کردم، وسط خیابان ا
ست سوار نگاه هایم را روي رانو د سی ورفتم و به دوچرخه  شتم، نف هایم وذا

کردمح به مح  اینکه ایستادم او هم ایستادح براي مدتی طوالنی من به او، و او 
هم از زیر کالهش به من خیره شدح به او پشت کردم و اینبار با سرعت بیشتري 

یدن کردمح بعد از مدر کوتاهی به عقب نگاه کردم تا ببینم هنوز شااروع به دو
سرعتم را کم کردم، او هم کند، که دیدم هنوز هم دنبالم میهم تعقیبم می آیدح 

ي مشااخصاای را بینمان حفظ کندح چه همینطورح مثل اینکه مراقب بود فاصااله
تش داد؟ دوباره ایسااتادم و به ساامخواساات؟ چرا صااورتش را نشااان نمیمی

 چرخیدمح همانطورکه انتظار داشتم او هم ایستاد و به من نگاه کردح
 

 دونی؟خواي؟ از کجا اسممو میا چی می
 

ي خالی اکو شاادح مرد کالهپوش حرفی نزد، صااداي فریادم در سااکور جاده
اش نشسته بود از زیر کالهش به من نگاه کردح فقط همانطور که روي دوچرخه
وهانی باتمام ساارعتم به ساامتش دویدمح ساار بدون هی  هشااداري خیلی نا

دانسااتم که اش را برورداند، با ساارعت پدال زد و از من دور شاادح میدوچرخه
به مح  هروز بهش نمی تادمح  خاطر نفس نفس زنان ایساا به همین  رساام 
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سوار هم ایستادح دوباره دوچرخه سمتم ایستادن، دوچرخه  اش را برورداند و به 
 دحچرخید و خیره نگاهم کر

 
شش سیژن را به داخل  سی ورفتم و اک صدایی کنف ه هایم فرستادمح با بلندترین 

رخه دوچ« چرا اون صلیب رو وذاشتی پشت در اتاقم؟»توانستم فریاد زدم:می
صندلی سی که بود، جوابی نداد؛ فقط بی حرکت روي  ستسوار هرک ش ه اش ن

 بودح
 

 دونم کار تو بودحا می
 

باشهح اوه اون دلش »ادامه دادمح با خودم فکر کردم:چرخیدم و دوباره به دویدن 
 «کنمخواد بازي کنه پس منم بازی میمی

 
اي داخل جاده دیدمح با نهایت سرعتم به سمتش دویدم و کمی جلوتر، بریدوی

هاي وحشی مقابلم داخلش شدمح محیطی باز و عری  پوشیده از شن و علف
ها، ه داشتح سمت راستم بین صخرههاي پایین دره ادامقرار داشت که تا صخره

شکافی وجود داشتح پشتش رفتم و روي زمین دراز کشیدمح از جایی که پنهان 
توانسااتم صااداي برخورد امواج دریا به ساااحل، و صااداي جیِغ شااده بودم می

ها نگاهی به آن طرف هاي دریایی را باالي دریا بشاانومح از پشاات ساانگمرغ
ریدوی جاده وارد شاادح به چپ و راساات نگاه انداختمح دوچرخه سااوار هم از ب
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اي از صورتش هم دیده شودح بعد از چند داد حتی ذرهکردح کالهش اجازه نمی
ستم توانشد بهتر میها آمدح هر چه نزدیکتر میقانیه رکاب زد و به سمت صخره

ببینمشح دستکش، شلوار جین و کتانی پوشیده بودح اینکه دستکش پوشیده بود 
به پوشاایدن چیز عجی نه آنقدر که نیازي  بی بود، هر چند هوا ساارد بود ولی 

رسید نمیخواهد حتی ذره اي از پوستش دستکش وجود داشته باشدح به نظر می
 را هم نشان دهدح

 
شودح وقتی تقریبا به من  شدم نزدیکم  شدم و منتظر  ست و پا خم  روي چهار د

خه را  مان دوچر یدم و فر نگ بیرون پر ید از پشااات ساا محکم ورفتمح رساا
شود او را می صت کند فرمان را بچرخاند و از من دور  ستم قبل از اینکه فر خوا

با تمام توانم فرمان را نگه داشااتمح دوچرخه تکانی خورد و دوچرخه  بگیرمح 
هاي ساحل کوبیدح فریاد سوار براي حفظ تعادلش پاهایش را محکم روي شن

توانستم ود، به همین خاطر نمیصورتش را پایین ورفته ب« تو کی هستی؟»زدم:
 «تو کی هستی؟» زیر کالهش را ببینمح پرسیدم: 

 
به همراه فرماِن  ند، دسااات من هم  بدون هی  حرفی سااِر دوچرخه را بروردا
دوچرخه کشاایده شااادح کنترلم را از دسااات دادم، روي زمین افتادم و فرمان 

به پداِل  هایم خارج شاادح به مح  اینکه افتادم م  دسااتمدوچرخه از دساات
دوچرخه ویر کرد و پوستش زخم عمیقی برداشتح فریادي از سِر درد کشیدم، 

شن ست خونروي  سرم را برورداندم و ها افتادم و د آلودم را محکم چنگ زدمح 
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سوار با تمام توانش رکاب می شدم دوچرخه  شود و زند، از من دور میمتوجه 
 کندححرکت میي باریکی که به سمت خلیج میرفت، به سمت جاده

 
سنگ« برورد!»فریاد زدم: صخرهولی رفته بود و میان  شده بودح ها و  ها ناپدید 

ها دراز کشاایدم و دسااتم را محکم ورفتم تا خونش بند بیایدح طاقباز روي شاان
زد، احساااس ویجی هایم بیرون میخوِن قرمز و چساابناکم از میان انگشاات

 شده بودحکردم و دنیا جلوي چشمانم تیره و تار می
 

 «حالت خوبه؟»کسی وفت:
 

هایم را باز کردم و لوب را باالي ساارم دیدم که با نگاهی نگران نگاهم چشاام
 کردحمی

 
 ا چه اتفاقی افتاده؟

 
 ا خوردم زمینح

 
سعی کردم روي پاهایم بایستمح لوب دستش را براي کمی به سمتم دراز کرد و 

ستمو بگیرح»وفت: شتهمان لحظه بود که متوجه خ« د شون بین انگ د و هایم 
ستادم و پرسیدم: شد؟»صورتش را ترس فرا ورفتحروي پاهایم ای قتی و« چت 
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تواند از خونی که خوب نگاهش کردم متوجه شدم به دستم زل زده و انگار نمی
از م  دستم به سمت ساعدم جاري شده چشم برداردح رنگ از صورتش پرید 

 رسید حالش خوب نیستحو به نظر می
 

 لت خوبه لوب؟ا حا
 

کرد قدمی به عقب برداشاات و درحالی که همچنان به مِ  خون آلودم نگاه می
شم نمیادح وقتی می»وفت: ست میدهحاز خون خو ر د« بینم حالت تهوع بهم د

 «ولی تو که پلیسیح»لرزیدم وفتم:حالی که از درد می
 

 دونم ولی خب خوشم نمیاد چشمم به خون بیوفتهحا می
 

 متوجه شدم که به زخمم خیره شدهحدوباره 
 

 ا خیلی خوب، باشهح همونجوري اونجا واینسا بیا کمکم کنح
 

رتش را سوییش« ببخشیدح باشهح»پرتی تکان داد و وفت:سرش را از سر حواس
از تنش درآورد و محکم دور دسااتم پیچاندح حواسااش بود که با یی قطره از 

شدحح در حالی که آ شته با شرر را موقتا به ستینخونم هم تماس ندا سویی هاي 
 «کردي؟تو اینجا چکار می»زد از او پرسیدم:جاي باندا  دور دستم وره می
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 خواستم همینو ازر بپرسمحا منم می
 

 کردحخواستم یه کم بدومح ولی از همون اولش یکی داشت تعقیبم میا می
 

 کرد؟ کی؟ا تعقیبت می
 

دونمح صورتشو پوشونده بودح دیشب هم ینم»هایم را باال انداختم و وفتم:شانه
 «یه صلیب وذاشته بود پشت در اتاقمح

 
 ا یه صلیب؟ چرا؟

 
 دونمحا اینم نمی

 
 ا االن کجاس؟

 
 اش از اون سمت رفتحا بعد اینکه منو زد زمین با دوچرخه

 
تو از »ي ناهمواري که دوچرخه سااوار رفته بود اشاااره کردم و پرساایدم:به جاده

سرش را به همان مسیري که نشانش داده بودم، تکان داد « دي؟کدوم طرف اوم
 «از اون طرفح»و وفت:
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 ا پس باید از کنارش رد شده باشیح سوار یه دوچرخه بودح

 
 با ویجی« هی  دوچرخه سواري از کنارم نگذشتح»سرش را تکان داد و وفت:

 «مطم نی؟» پرسیدم:
 

 برر وردونم مسافرخونهحا آرهح بیا قبل از اینکه از خونریزي بمیري 
 

 کردي؟ا تو نگفتی اینجا چکار می
 

پارکش … اوه»لبخندي زد و وفت: یام اینورا یجایی  ماشااینم م با  من معموال 
 کنمحي دریا رو تماشا میکنم و میام منظرهمی

 
 ا ماشینت کجاست؟

 
اون طرفح یه جاي صاااف »ها اشاااره کرد و وفت به جایی آن طرف صااخره

ي خیلی باریکه ولی اوه مراقب باشاای کش کردمح یه جادههسااات اونجا پار
 هایش بازویش را دوربعد از تمام شدن حرف« تونی یه ماشینو توش برونیحمی

 ام حلقه کرد و مرا به سمت جاده بردحشانه
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 6فصل 

 
وقتی به مسااافرخانه بروشااتیم لوب را به اتاقم دعور کردمح در را پشاات ساارش 

ر میز نشستح به سمت حمام رفتمح حتی با اینکه لوب بست و روي صندلِی کنا
عث نگرانی با تاقم  به ا به بود ولی دعور کردنش  کامال مردي بری ام براي من 
یی پلیس بود و این براي رفع نگرانی به هر حال، او هم مثل من   امنمیشااادح 

شاارر لوب را از دور دسااتم باز کردمح کافی بودح وقتی وارد حمام شاادم سااویی
شر شیر آب ورفتمح آب یخ سویی ستم را زیر  ر خودم را هم از تنم در آوردم و د

 باعث شد زخمم بسوزد و بدنم از شدر درد بلرزدح
 

 «همه چی مرتبه؟»لوب داخل چارچوب در ظاهر شد:
 

سریع وونه سط حمام دید  سوتین و شدح با وقتی مرا فقط با یی  سر   هایش 
را برنگرداند، سر جایش ایستاده رسید ولی رویش زده میاینکه به نظر خجالت

شده بودح هرچند چیزي در اعماق وجودم می وفت باید تکانی بود به من خیره 
دانم چی بود که نمی-به خودم بدهم ولی من هم سرجایم ایستاده بودم، چیزي

اااا مرا سارجایم میخکوب کرده بودح براي دقایقی طوالنی بدون حرکت به هم 
شدیمح کمی بعد به خود سهخیره  سالمم را جلوي قف ست  سینهم آمدم و د م اي 

 «میشه از تو کمد برام لباس تمیز بیاري؟»نگه داشتم و وفتم:
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چند لحظه طول کشید تا لوب هم به خودش بیاید و متوجه سوالم شودح چرخید 

 و به چارچوب در برخور کردح
 

 ا باشه یه لحظه صبر کنح
 

دسااتمال کابذي تمیز کردمح وقتی  دوباره دسااتم را زیر آب ورفتم و زخم را با
 دیدم زخم عمیق نیست و شکر خدا به بخیه نیازي ندارد خیالم راحت شدح

 
 ا بیا بگیرح

 
شاارتی در دسااتش داخل قاب در ایسااتاده بودح بروشااتم و لوب را دیدم که با تی
ستقیما به من نگاه نمی ستمال اینبار م ستم و زخم را به آرامی با د کردح آب را ب

بذي  تاق خشااای کردمح تیکا به ا شاارر را از لوب ورفتم و تنم کردمح وقتی 
 بروشتم لوب دوباره روي صندلی کنار میز نشسته بودح

 
 ا حالت خوبه؟

 
 ام!ا زنده

 



wWw.Roman4u.iR  64 

 

چسااب زخمی از داخل « خوشااحالمح»هایش زد و وفت:دوباره از آن لبخند
لوب  کیف لوازم آرایشاام بیرون آوردم و روي زخمم زدمح وقتی کارم تمام شااد

 «قبال هم اون مرد دوچرخه سوار رو دیده بودي؟»پرسید: 
 

 ي پایین توي بار دیدمشحا دیشب طبقه
 

 ا بعدش اومد اون صلیب رو وذاشت پشت در اتاقت؟
 

 ا نه من ندیدم اون این کار رو کنهح
 

 دونی کار اونه؟ا پس از کجا می
 

شاره کردم و وفتم: شت این همون پاکته که»به پاکت روي میز ا سم وذا هح اون وا
 «بینی؟بهش نگاه کنح چی می

 
لوب پاکت را برداشاات و پشاات و رویش را نگاه کردح بعد از چند لحظه به من 

 «اسمتو روش نوشته!» نگاه کرد و وفت:
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نه وفتم: گه چی می»مصاارا لت ویجی روي صااورتش « بینی؟دی حا با 
ستم را دراز کردم و وفتم:« هیچیح»وفت: سمتم« بدش منح»د م آمد و کنار به 

 روي تخت نشستح پاکت را دستم دادح
 

اااا مردي که دیشاب توي بار دیدم یه کاله سارش بود، جوري کالهشاو پایین 
 کشیده بود که مثل یه ماسی صورتشو پوشونده بودح

 
 دونی اون همین مرد امروزیه؟ا پس اوه صورتشو ندیدي از کجا می

 
شت میزي اااا االن می شهومح مرد کالهپوش پ سته بودح از بقیهوو ش ي ي بار ن

مردم داخل بار دورتر نشسته بودح اون قسمت بار تاریی بود و من متوجه شدم 
یه شمع روي میزشه که میز رو روشن میکردح یه ویالس ویسکی هم توي دست 

 چپش بودح
 

 ا خب؟
 

 علق بهتر به پاکت بندازح دسااتخط متیه نگاه دقیق»پاکت را باال ورفتم و وفتم:
بینی حروف چطور به سمت راست متمایل شدن؟ این نشون میده یه مردهح می

ستهح سنده چپ د شد و وفت:« نوی سمتم خم  شه ولی بازم دلیل نمی»لوب به 
 «…که
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 اینجا و اینجا رو ببینح این»به ساامت راساات باالي پاکت اشاااره کردم و وفتم:
وشن کرده بوده و روي ي نور شمع میزش رو ربینی؟ اون به وسیلهها رو میلکه

شیده روي  شده پا شمع آب  شتهح به خاطر همین چند قطره  سممو نو پاکت ا
سه شبیه همین توي مدر ست  ي نظامی برخورد پاکت نامهح من به یه چیزي در

 «…کردمح فقط چند قطره شمع آب شده به منو دوستم تام کمی کرد تا
 

 …ا ولی
 

 ا حاال اینجا رو ببینح
 

شهپاکت نامه را از و شتم و باش باال ورفتم و مهرش را جلوي بینیو و ام نگه دا
شیدم: سکی می»ک سکی خورده تا زبونش بوي وی دهح مرد احتماال یه جرعه وی

 «مرطوب بشه بعد زبونشو مالیده رو مهِر پاکت تا مهرمومش کنهح
 

صلیب چی؟»لوب با کمی حیرر وفت: س»لبخندي زدم و وفتم:« پس  مت ق
 «…اما»لوب زیر لب وفت:« فروشنحهمینجا توي بار می آسون ماجراح اونارو

 
تونن فقط فرضیار باشن ولی امروز صبا بعد از دیدن مرد دونم اینا میاااا می

 دوچرخه سوار مطم ن شدمح
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 ا چطوري؟
 

ي سفید رنگ شمع آب شده ااا وقتی فرمون دوچرخه رو نگه داشتم چند تا لکه
 تا اونا رو نبینیحي کاله سیاهش دیدمح باید کور باشی لبه
 

فت: عدش و یه هی  حرفی نزد ب قان ند  عادهاین فوق» لوب براي چ ح اس کیراال
دیدي وفتم جادویی نیستح من فقط »با خجالت وفتم:« اسحالعادهخیلی فوق

 «کننحتونم ببینم که دیگران توجهی بهشون نمیچیزایی رو می
 

 ي جرم افتاده؟ا پس دیشب از همین راه فهمیدي چه اتفاقی توي صحنه
 

 ا آرهح
 

 کنم اون حرفا همشون حدس و ومان بودنحا هنوزم فکر می
 

 ا من حدس نزدمح
 

ها رو فهمیدي؟ جنسیتشون رو چطوري فهمیدي؟ و ااا پس از کجا تعداد قاتل
اینکه یکیشون قبل از بقیه رسیده و بیشتر از یی ساعت منتظرشون شده؟ اینکه 

 یکیشون موهاشو رنگ کرده چی؟
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اش هاي خیرهزد به من خیره شده بودح نگاه از چشمدر تمام مدتی که حرف می
اول از همه، اطراف جسد سه تا رد پاي متفاور وجود داشتح » ورفتم و وفتم:

دو تاشون بیش از حد بزرگ بودن که متعلق به یه زن باشنح سومین رد پا خیلی 
شه زیادي  که مال بزرگ بود و براي اینکوچکتر بودح براي اینکه رد پاي یه بچه با
شه هم زیادي کوچیی بودح پس نتیجه می ستح از یه مرد با ویریم مال یه زن ه

صله شون رو فهمیدمح یکی از میزان فا شت وزن اي هم که بین هر قدم وجود دا
سیگار می سیه که  شیدهمردا، همونی که قدش پنج فور و ده این  بود، ک ح رد ک

ضوح کنار درختی ک شدح بین رد پاهاش به و شته دیده می ه جنازه زیرش قرار دا
پاها چندین ته ساایگار مارب مارلبرو وجود داشاات که این به این معناساات که 

ها هم سیگارها متعلق به صاحب همون ردپاها هستنح از روي تعداد ته سیگار
میشااه فهمید که مدر زیادي منتظر بقیه بوده و براي وذروندن وقتش ساایگار 

شیدهح مقمی سیگارک شیده کامال به مقدار زمانی که اونجا مونده دار  هایی که ک
شیده  سیگار ک ساعت چهار پنج تا  ستگی دارنح اوه میانگین بگیریم توي هر  ب
پس کمتر از دوسااعت و حدودا یکسااعت و نیم اونجا منتظر موندهح دور یکی 

نست وتهاي جسد یه تار موي بلند طالیی رنگ پیچیده شده بودح میاز انگشت
مال یه مرد باشه ولی وقتی تو نور چراغ قوه دقیقتر نگاه کردم متوجه شدم حدودا 

شهبه اندازه شکیهح پس نتیجه ورفتم که تار مو ي نیم این  ری ي تار مو به رنگ م
 «کننح همش همین بودحمال یه زنهح معموال مردا موهاشونو بلوند کمرنگ نمی

 



 69 خون آشام فتیش

ي اینا رو توي همون مدر زمان مههمش همین بود؟ تو ه»سااوتی زد و وفت:
 «کم فهمیدي؟

 
 ا آرهح من اینا رو دیدمح

 
 ا ترسناکه!

 
شتر از حرفایی که یه  اااا نه به این میگن کار یه پلیس خوب! من هی  چیزي بی

 زنه نزدمحکالبد شناس می
 

صدایی آرام وفت: شناسح»با  شهر مثل آخر می»پرسیدم:« کالبد  دونم که این 
 «شناس رو دارین دیگه، آره؟ی شما یه دونه کالبدمونه ولدنیا می

 
 ا آره ما یه کالبد شناس داریمح

 
 کند چیزي را از من مخفی کندحرسید سعی میبه نظر می

 
 ا اون کیه؟

 
ب اون عق» فریاد زدم:« پاترح»با شاارمندوی به جاي دیگري نگاه کرد و وفت:

از تو آسااانسااور رو پیدا  تونه راه بیرون اومدنمونده رو میگی؟! اون حتی نمی
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ه اون ی»خواساات به من اطمینان خاطر بدهد وفت:با لحنی که انگار می« کنه!
شی وذروندهح یه دوره؟ پس تعجبی نداره که چرا »با ناباوري وفتم: « دوره آموز

 «کنهحي جرم رو بررسی میها دستگیر نمیشن چون اون صحنهقاتل
 

کنه و ودم دیدم که مدارب رو جمع میاااا اون کارشو با دقت انجام میدهح من خ
 براي آزمایش شدن توسط مرکز بهشون برچسب میزنهح

 
صحنه جرم بیان اینجا و مدارب رو بررسی اااا تو دیدي که بازرس هاي بررسی 

 کنن؟
 

شد ولی وفت: کنه نه، ولی پاتر اونا رو جمع می»امیدوار بودم جوابش مثبت با
اونا هم میان برشااون میدارن، یا اینکه پاتر با و توي فریزِر پشاات اداره میذاره و 

 «فرستهحپست براشون می
 

 اي هم داشته؟ا نتیجه
 

ها دونم، ولی حداقل ما االن یه بازداشااتگاه براي نگهداري قاتلااااا دقیق نمی
 داریمح

 
 ها که بهم وفتی چی؟ا در مورد اون جاي دندون
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ستنح به نظر سان نمی اااا مطم ن نیستم متعلق به چه جونوري ه رسه مال یه ان

 باشنح بیشتر بهشون میخوره مال یه نوع سگ وحشی باشنح
 

تونه توي مرگ هنري بلیی دست اي نمیاااا هی  سگ یا حیوون وحشی دیگه
 داشته باشهح

 
ها چطوري وارد تونی بفهمی قاتلار توي دیدن نمیالعادهااا با اون قدرر فوق

 ي جرم شدن؟صحنه
 

ي متالشاای ي درخت باالي سااِر جنازههاي شااکسااتهبه من نگاه کردح شاااخه
 «خب؟»صبري پرسید:هایم آمدح با بیي پسرب جلوي چشمشده

 
 دونمحا نمی

 
رسااید ورود هاي شااکسااته تنها چیز ممکنی که به ذهن میبا دیدن آن شاااخه

ي جرم از ساامت باال بودح ولی نمیخواسااتم این را به لوب ها به صااحنهقاتل
یم بهچون همچی… بگو ند شاااد و ن چیزي ممکن نبودح از ل خت بل ي ت
 …ها ساار و کار داریمح و درسااتهببین کیرا، ما چند ساااله که با این قتل»وفت:

هاي مرکز فرماندهی نباشاایم، ولی با همین منابع ممکنه که ما بهترین پلیس
هایت تالشاامونو می یارمونه داریم ن که در اخت به « کنمحمحدودي  دسااتم را 
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ستم روي تو یا اع اي وروهت لوب، من نمی»دم و وفتم:سمتش دراز کر خوا
 «…فقط… عیب بذارم

 
ستیم؟ اینو می شی تو نی ستیاااا فقط چی؟ هیچکدوم ما به فرزي و باهو  خوا

 بگی؟
 

 سرم را تکان دادم و به جاي دیگري نگاه کردمح
 

ردي که کا تو فقط پنج دقیقه بود که وارد رود کوو شده بودي و جوري رفتار می
دونیح بذار یه چیزي رو بهت بگمح انگار بیشااتر از ما در مورد این موضااوع می

ست، قتل شهر عادي نی ستنح ولی اینجا یه  هایی که توش ر  میده هم عادي نی
هر کساای یا هرچیزي که پشاات این ق ااایا باشااه دسااتگیر میشااهح یه روزي ما 

 ویریمشونحمی
 

 خواستم کسی رو ناراحت کنمحا متاسفمح نمی
 

اي بگیري یه خورده وقت بذار این شااهر و قبل از اینکه از هرچیزي نتیجه ااااا
 مردمشو بشناسح
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هایم را ورفتح دستش سرد بودح صدایش دوباره آرام شد، به سمتم آمد و دست
 درست مثل همان وقتی که داخل حمام بودیم به من خیره شدح

 
 ینجا بمونیحشدن، امنتقل میي پلیسایی که به اینجا ا امیدوارم تو بیشتر از بقیه

 
گاه کردم و وفتم: مان ساابز کمرنگش ن خل چشاا ندي زد و « چرا؟»دا لبخ

انگشااتان دسااتش از میان « چون خوشاام میاد دور و بر خودم ببینمتح»وفت:
 انگشتانم ل زید، دستش را از دستم بیرون کشید و به سمت در رفتح

 
 فقط دلیلش همینه؟ -
 

ستم چرا نگران این بنمی شم یا نهح ودم که لوب میدان خواهد من در رود کوو با
 «و به خاطر اینکه تو پلیس خوبی هسااتیح»دوباره به ساامتم چرخید و وفت:

 «فقط خوب؟»خنده دندان نمایی کردم و وفتم:
 

خواي منو تحت تاقیر قرار بدي اساام اون مردي که تعقیبت ااااا اوه واقعا می
ي ها چطور وارد صااحنهکه قاتلکرد رو بهم بگو، این رو هم توضاایا بده می

 اي!فوق العاده… جرم شدنح این کار رو بکن و بعدش فقط خوب نیستی
 

سوییشرتش را که پوشیده از خون دست من بود چنگ زد، اتاق را ترب کرد و در 
سمت پنجره رفتم و بیرون را نگاه کردمح بعد از چند  ستح به  سرش ب شت  را پ
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ساختمان دید شینش میلحظه، لوب را پایین  سمت ما ر از خبرفتح بیم که به 
شدح لحظهاینکه من دارم نگاهش می سوار  شین را باز کرد و  اي بعد، کنم در ما

یب و بیر منتظره کار عج یدن  جام داد نفساام حبس شااادبا د که ان … اي 
 هاي خون را بو کشیدحسوییشرتش را مقابل صورتش ورفت و لکه

 
داخل جاده راند و از دیدرساام ناپدید  موتور ماشااین را روشاان کرد، با ساارعت

 شدح
 
 
 

 7فصل 
 

تا ساااعت شااش خوابیدم و وقتی بیدار شاادم اتاق در تاریکی فرو رفته بودح در 
شیدم و دکمهشرتم را میحالی که تی سم را میپو ستم به یاد آوردم کهاي لبا ه ب

عد از رفتن لوب چطور خودم را روي تختم پرتاب کردمح اولش فقط قصاااد  ب
تم کمی چرر بزنم، ولی حاال خوشااحال بودم که خوب خوابیدم چون تا داشاا

 شدحیی ساعت دیگر اولین شیفتم شروع می
 

به ساامت پنجره رفتم و به بروب ساارد ماه دسااامبر نگاه کردمح باز هم باران 
باریدح در عجب بودم که در این شااهر باران خیال بند آمدن ندارد؟ بعد از می
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از ترب  ي پایین رفتمح قبلونیفرمم را پوشاایدم و طبقهدوش سااریعی که ورفتم، ی
اي را برداشتم و داخل جیب پیراهنم وذاشتمح با کردن اتاقم صلیب کوچی نقره

 «براي شانس»خودم وفتم:
 

پایین  يبه مح  اینکه قدم به راه پله وذاشااتم بوي روساات بیفی که از طبقه
نداخت، ولی وقت ماندن و آمد به مشااامم خورد و شااکمم را به قار و قور امی

زنی چیزي بخورمح بذا خوردن نداشااتمح مجبور بودم بعدا در ماشااین وشاات
سیگنال وقتی به طبقه سیدم موبایلم را از جیبم بیرون آوردم، عالمت  ي پایین ر

هنوز هم قرمز بود و این به این معنا بود که امکان برقراري تماس وجود نداردح 
بان فیلیپس تماس بگیرم و او را در جریان شرایطی خواستم با وروههنوز هم می

بار می یاِن  بدهمح وقتی از م که پشااات که دارم قرار  وذشااتم پیرزن را دیدم 
 خوردحپیشخوان بار لنگ لنگان تکان می

 
 ا اینجا تلفن دارین که بتونم ازش استفاده کنم؟

 
 ا تلفن؟

 
 نمیدهحا آره، من باید یه تماس بگیرم ولی موبایلم آنتن 

 
 ا البته که تلفن داریمح
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 شه ازش استفاده کنم؟ا می
 

 «شه، البته اوه کار کنهحمی» با چشمان براقش خیره نگاهم کرد و وفت:
 

 ا متظورتون چیه؟ تلفن شکسته؟
 

نشااکسااتهح این هواي لعنتی خطو  ارتباطی رو تو کل »اي کرد و وفت:خنده
هیچوقت اینجا خطو  ارتباطی کار دونه وقتی منطقه از کار انداختهح خدا می

نه پس چرا براش پول مینمی به دردساار میک به « ندازیمحدیم و خودمونو 
شدم و وفتم: شمانش خیره  ستفاده می» چ شین، از تلفن اداره ا « کنمحنگران نبا

 «موفق باشی عزیزمح»نیمچه لبخندي زد و وفت:
 

سم سافر انداختم و به  صندلی م ت اداره حرکت کردمح کاله و کمربندم را روي 
 زدندح فرماندرساات مثل شااب قبل، باد و باران به ماشااین کوچکم تازیانه می

ماشااین را محکم چنگ زده بودم و امیدوار بودم بتوانم کنترل ماشااین را حفظ 
 کنم و داخل جاده برانمح

 
صداي کر کننده شن کردمح  شدم و رادیو را رو سمت جلو خم  ي پارازیت از به 

شاادح رادیو را خاموش کردم و ساارجایم صاااف نشااسااتمح احساااس رادیو بلند 
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کردم دنیاي خارج از رود کوو هر لحظه دورتر میشااود و به ساارعت درحال می
 ناپدید شدن استح

 
به اداره رسیدم، ماشین کوچکم را پارب کردم، سوییچم را برداشتم و به سرعت 

ت یی روفرشی پشوارد اداره شدمح وروهبان مورفی درست مثل شب قبل با دمپا
بش ي لمیز نشااسااته بود و پاهایش را روي میز انداخته بودح پیپی هم از ووشااه

آویزان بودح پاتر هم آن طرف میز نشسته بود و داخل کابذهایی که مقابلش بود 
اي که مقابلش قرار کردح ساایگاري داخل زیرساایگاريچیزي یادداشاات می

ده که به دیوار نصب ش« شیدسیگار نک»سوختح دوباره به تابلوي داشت، می
 بود نگاه کردمح پاتر رد نگاهم را ورفت و نیشخندي به من زدح

 
شد و لوب از اتاق بیرون آمدح لبخندي زد و وفت: صر ع»دِر دفتر روبرویی باز 

اي افتادم که سااوییشاارر یاد آن لحظه« سااالم لوبح»جواب دادم:« بخیر کیراح
 «حالت خوبه؟»کشیدح پرسید:میاش ورفته بود و بو خونی را جلوي بینی

 
 ا آرهح

 
 رسیحا آخه یه کم ترسیده و نگران به نظر می

 
 ا فقط استرس اولین شیفت کاریهح
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چیزي واسااه نگرانی وجود نداره کیراح ما اینجا مثل یه »وروهبان مورفی وفت:
فت:« ي بزرویمحخانواده « دمحمن این اطراف رو بهش نشااون می» لوب و

تونه بهش نشااون بدهح یه نه، پاتر می»به ساارعت جواب داد: وروهبان مورفی 
 «خوام درموردش باهار صحبت کنمحوزارشی دریافت کردم که می

 
صندلی شدح از اینکه با پاتر وقتم را پاتر  شت میز بلند  شید و از پ اش را عقب ک

بگذرانم خیلی راضی نبودم ولی از لوب که بدتر نبود، بود؟ درسته که لوب رفتار 
اي داشت و ارتبا  برقرار کردن با او آسان بود، ولی یاد دیروز افتادم که وستانهد

شاارر خونی ورفته بودمح پاتر با اخمی روي مچش را هنگام بوییدن سااویی
شاره کردح  سمت دري که آن طرف دفتر بود ا ستش به  ش شت  صورتش، با انگ

شه سیگاري که وو شد، دود  لبش آویزان  يجلوتر از من وارد راهروي باریکی 
شاادح دسااتشااویی آمد و درهوا پراکنده میاش به ساامت عقب میبود از شااانه

 بانوان، اتاق رختکن، سالن بذاخوري و بایگانی را به من نشان دادح
 

به »اي قرار داشااتح کلیدي از جیبش بیرون آورد و وفت:انتهاي راهرو قفسااه
د را کف دسااتم هایم را ورفت و کلییکی از دساات« یکیشااون احتیاج داريح

سرد بیرون  ستش را از زیر آب  سرد بودح انگار که د ستش مثل یخ  شتح د وذا
شه شیدمح پوزخندي وو ستش بیرون ک سریع از د ستم را  شدح د بش ي لآورده با

شم ستم را دور کلید هاي تیرهشکل ورفت و چ شیدح د شیطنت درخ سر  اش از 
 اش ورفتمحمشت کردم و چشم از نگاه خیره
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و ذاریمح مال تها رو میها و تیزرایه که توش اسپري فلفلمال قفسه ااا این کلید

 ي چهارهحشماره
 

 ا اون زیر چیه؟
 

ته به دریچه با قفل بزروی آن را بسااته بودندح  اي کف زمین اشااااره کردم که 
سیگارش را روي زمین انداخت و با کفشش لگدش کردح سیگار دیگري روشن 

نیازي نیست درمورد اونجا نگران باشیح اونجا »اي وفت:کرد و با صداي آمرانه
گه می جا ن قدیمِی اداره رو اون یل  باب و وساااا نهح اساا فقط … داریمزیرزمی

ش النح ستش را کنار « آ بازویم را ورفت، مرا از دریچه دور کرد و جلوتر بردح د
زد، انگار داشاات براي ي چشاامم دیدمش، با خودش لبخند میزدمح از ووشااه

شتح قفل وخودش جوک می سنگی، در فلزي بزروی قرار دا فت! آخِر راهروي 
اینجا بازداشااتگاههح سااه تا ساالول داریمح »در را باز کرد، در را وشااود و وفت:

را  برق« کنیم ولی بع اای وقتا به کارمون میانحخیلی ازشااون اسااتفاده نمی
 «ریم وشتحوسایلت رو بردار می» خاموش کرد، در را بست و وفت:

 
 کردم با لوب میرم وشت؟کر میا ولی من ف
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«  ایهحمثل اینکه اولین شیفت شبمون شب پر مش له»کسی از پشت سرم وفت:
ساارم را برورداندم و لوب را پشاات ساارم دیدمح خوشااحال از اینکه دیگر مجبور 

 «چطور مگه؟»نیستم وقت بیشتري را با پاتر بگذرانم پرسیدم:
 

(، کشیش کلیساي سنت Taylorاااا وروهبان مورفی بهم وفت که پدر تیلور )
 ماري، وزارش یه نبش قبر دیگه رو دادهح

 
 ا قبر کی؟

 
ستی هال اااا یه دختر پانزده سمش کری شدح ا شته  ساله که حدودا یه ماه پیش ک

(Kristy Hallبودح ) 
 

حدس می ند جوابش را  یدم:هر چ جواب « چطوري مرد؟»زدم ولی پرساا
گه ي دیتا پنج دقیقه»دامه داد: چرخید و ا« ولوش رو بریدنح… مثل بقیه»داد:

 «بینمتحبیرون می
 

تم را داشتم و کسیمم را بر میوسایلم را از داخل قفسه برداشتمح درحالی که بی
ام را کردمح نهایت سااعیپوشاایدم نگاه نافذ پاتر را روي خودم احساااس میمی
 شاااد معذب شااومح وروهباناش بگیرمح این مرد باعث میکردم که نادیدهمی

همه چی رو »مورفی ساارش را از روي کابذهاي مقابلش بلند کرد و پرسااید:
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خرین پاتر آ« فکر کنمح»هاي کتم را بساتم و وفتم:دکمه« برداشاتی هادساون؟
فت: ند و با پوزخ گارش زد و  به ساای قب خودر »پی را  ید اون بیرون مرا با

بهش توجهی نکنح مطم نم بیشاااپ به خوبی مراقبتهح »مورفی وفت:« باشاایح
 «اس ولی آدم خوبیهحاون مرد خوبیهح یه کم ساده و بی تجربه

 
 «تو رو میبره قبرستون، درسته؟»پاتر لبخندي زد و وفت:

 
 ا درستهح

 
 «هآشاما باشپس حواست به خون»دوباره نیشخند شیطنت آمیزي زد و وفت:

 
 شاما؟ا 
 

سید: ساختگی پر شنیده بودي؟»با تعجبی  ار مثل یی احمق رفت«درموردش ن
پس ساا« دهنتو ببند!» مورفی به پاتر وفت:« درمورد چی؟!»کردم و پرساایدم:

فت: ند و و خا به ساامتم چر فاقی »رویش را  باش کیرا، هی  ات قب  فقط مرا
 «افتهحنمی

 
ها کردم و از اداره خارج شاادمح لوب داخل ماشااین وشاات پلیس پشااتم را به آن

 روي صندلی پرتاب کردم ومنتظرم بودح دِر صندلی مسافر را باز کردم، خودم را 
 کالهم را صندلی عقب انداختمح
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 ا همه چی مرتبه؟

 
… اوه»ي یونیفرمم و مشتاق به رفتن سِر کار وفتم:خوشحال از پوشیدن دوباره

 ماشین را روشن کرد و به« پس بزن بریمح»لوب به من لبخندي زد و وفت:« آرهح
 سرعت به سمت قبرستاِن کلیساي سنت ماري راندح

 
اي رفتیمح دست خودم نبود، دوباره یاد آن لحظهسکور به سمت کلیسا میدر 

کردح براي شکستن سکور ناراحت کننده شرر خونی را بو میافتادم که سویی
 «خب، داسااتان تو چیه؟»و اینکه اطالعاتی درموردش کسااب کنم پرساایدم:

تو  وحتو بگ»کرد لبخندي زد و وفت:درحالی که مسااتقیما به جلویش نگاه می
واه فوق  «ايحالعادهیه کارآ

 
 ا مشکل اینجاس که تو چیز زیادي از خودر بروز نداديح

 
ور از جاد»صاادایش را باال برد تا از بین صااداي برف پاب کن به ووش برسااد:

 «استفاده کنح
 

 کنیا تو ازدواج نکرديح دوست دختر نداري و تنهایی زندوی می
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 ا از کجا انقدر مطم نی؟
 

 دواج نداريحي ازا حلقه
 

 کنمحا ولی شاید دارم با دوست دخترم زندوی می
 

 کنم اینطور باشهحا نه فکر نمی
 

 ا از کجا انقدر مطم نی؟
 

ستفاده می صابون ارزون قیمت ا شیو هم نمیاااا تو از یه   زنی، پسکنی، افتر 
سعی نمی سی رو تحتیعنی  سِر کار کنی ک شب قبل اومدن  تاقیر قرار بديح دی

شون میهول  سر  کرده خوردي که این ن ساندوی  تخم مرغ  ده تو هولکی یه 
تونی آشااپزي کنی، کساای رو هم نداري که برار آشااپزي کنه! پس یعنی نمی

کنیح سااوییشاارتی که بهم دیروز قرض دادي از آخرین باري تنهایی زندوی می
زنم که رفتی آرایشگاه موهاتو کوتاه کردي تا حاال شسته نشده که من حدس می

حدودا چهار هفته شااده باشااهح اینا نشااون میدن که تو مردي هسااتی که توي 
اینجور کارا به خودش متکیه نه به زنا و فقط وقتی که واقعا نیاز داشااته باشااه 
لباساشو میشورهح توي شش ماه وذشته هی  زنی سوار ماشینت نشده، البته به 

مه نهجز منح ه بت میک قا نار هم  بذاري ک که  نا رو  هایی  ي ای تو مجردي و تن
 کنیحزندوی می
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رو  هاشونتونم بفهمم بع یخیلی خوبهح می»لوب به من لبخندي زد و وفت:

دونی من دیشب شام چی خوردم؟ از کجا چطور متوجه شديح ولی از کجا می
ستم و اینکه توي می ُش شگاه ن شرتم رو از آخرین باري که رفتم آرای سویی دونی 

اشو توي ماشینم نذاشته؟ متاسفانه از شش ماه هم شش ماه وذشته هی  زنی پ
 «بیشتره، ولی تو چطوري فهمیدي؟

 
ه مقدار ی» از پنجره به تاریکی بیرون نگاه کردم، با خودم لبخندي زدم و وفتم:

سس کچاپ و تخم مرغ ریخته روي کروار و جلوي شلوارر که دیروز نبودنح 
شرتتو به من دادي روي یقه سویی شون میاش خورده وقتی  ده مو دیدم که این ن

سویی شگاه این  از  شرتت رو پوشیده بودي وتو آخرین باري که رفته بودي آرای
سوییاونجایی که خورده موها هنوز روي یقه رتتن پس یعنی از اون موقع ي  شِ

تا حاال نشستیشح درمورد ماشینت چطور فهمیدم؟ یه اقر انگشت روبنی روي 
ماشااینته که احتماال جاي دساات مکانیکیه که ي جلوي صااندلی مسااافر آیینه

شده بود حتما لکه رو پاکش  شینت  سوار ما سرویس کردهح اوه یه زن  شینتو  ما
 ي آر وکرد تا بتونه هی آرایشااشااو چی کنهح جلوي ماشااینت قاطِی یقیهمی

آشاا اال قب  یه تعمیرواه رو دیدم که ماشااینتو ساارویس کرده، تاریخش مال 
 «شش ماه پیشهح
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مونه، نه؟ فکر کنم دور و برر عیسی مسیا، هیچی از چشمت پنهون نمیا یا 
 که هستم باید خیلی مراقب باشمح

 
 ا چرا؟ مگه چیزي داري که بخواي ازم مخفیش کنی؟

 
 «رسیدیمح« قبل از اینکه جوابی دهد سرعت ماشین را کم کرد و وفت:

 
ستم از داخل جاده مناز پنجره به بیرون نگاه کردمح می سارتوان ا را هاي بلند کلی

ستان ببینمح درختان بلند و بی سط قبر ست و پاهایی تیرهدر و و در  برگ، مثل د
خوردندح حتی دیدن این منظره هم تنیده، با وزش باد به عقب و جلو تکان می

 شد از ترس بلرزمحهم باعث می
 

شدم و قدم به هوا شین پیاده  شتم، از ما صندلی عقب بردا  يکالهم را از روي 
سنگی و قدیمی ستان با دیوار  شتمح قبر شبارانی و طوفانی وذا صره  ده اي محا

بودح به خاطر وزش باد به جلو خم شاادیم و دیوار را دور زدیمح به در رنگ و رو 
هاي مقابل اي رساایدیم، لوب در را هل داد و بازش کردح از میان ساانگ قبررفته

وا به شادر سارد بود، باد رفتیمح هشادیم و به سامت کلیساا میکلیساا رد می
زد که حس فرو رفتن نوب سااوزن در پوسااتم را جوري به صااورتم ضااربه می

 داشتح
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»  ي کلیساااا قدم جلو وذاشااات و وفت:ناوهان شااخصاای از داخل ساااایه
به خاطر ح ااور ناوهانیش بدون « ترین هواییه که تا حاال داشااتیمحنامساااعد

واه جیغ کشیدمح  اینکه دست خودم باشد ناخود آ
 

 ا متاسفم فرزندم، قصد نداشتم بترسونمتح
 

 اش مثل رودي ساارازیراي پوشاایده بود که آب باران از لبهکاله لبه پهن مشااکی
نهمی ندح شااادح صااورتش البر و اسااتخوانی بود و وو هایش بیرون زده بود

هاي درخشاایدندح لبهایش نافذ و درخشااان بودند و در تاریکی میچشاام
سرد و ع شده بودندح زیر باریکش با لبخندي  سمت باال متمایل  سانه به  بسوس

اش ي ساافید رنگ لباس کشاایشاایي بلند کت مشااکِی بلندش، متوجه یقهیقه
 شدمح

 
 «عصر بخیر پدر روحانی» لوب با احترامی آمیخته به ترس وفت:

 
 …ا عصر بخیر بازرس بیشاپح خوشحالم که تو و

 
بلند که از بین صااداي  به من نگاه کرد و دوباره لبخند سااردي زدح با صااداي

 «بازرس هادسون»ي باد به ووشش برسد وفتم:زوزه
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 بینمحا بازرس هادسون رو می
 

 «هحخیلی خوب»هایش را باریی کرد و از باال تا پایین نگاهم کرد و وفت:چشم
 

 یه نبش قبر دیگه داریم؟… ا وروهبان مورفی وفت شما وزارش دادین که
 

شت قبرستان هدایت کرد و سرش را به عالمت تایید تکان  سمت پ داد، مارا به 
فت: چاره»و به روح بی ند  خداو بازرسح  نه آره  فا تاساا نهح م طا ک اش آرامش ع

کریسااتِی بیچاره فقط پونزده سااالش بودح انگار فقط چند هفته از روزي که یه 
 «کودب بود و من بسل تعمیدش دادم وذشتهح

 
ي قبرسااتان بردح ن ووشاااهتریما را از کلیساااا دورتر کرد و به ساامت تاریی

ام را از کمربندم بیرون آوردم و روشاانش کردمح نورش را مقابل پایم به قوهچراغ
ست تکان می سنگ قبرها را که ردیف به ردیف در دادم، میچپ و را ستم  توان

 ها به سمتی کج شده بودند و بقیه همهر جهتی قرار داشتند ببینمح بع ی از آن
سیب دیده بو سته یا آ شتهشک شان دندح نو سنگ قبرها یا رنگ و روی هاي روي 

 شدندحها را پوشانده بودند، دیده نمیهایی که قبررفته بود یا به خاطر خزه
 

 ا از این طرفح
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پدر تیلور این را وفت و ما را به سمت درخت بزروی که مثل دیوي بول پیکر تا 
لوب هم چراغ تر شاادیم آساامان ساایاه شااب قد کشاایده بود، بردح وقتی نزدیی

 اي خاب را مقابلي هردویمان توانستم کپهاش را روشن کردح با نور چراغ قوهقوه
کوبید و شااکمم درهم ام میي سااینهرویمان ببینمح قلبم به ساارعت به قفسااه

پیچید، به سمتش رفتیمح وقتی فقط چند فور با قبر فاصله داشتیم پدر تیلور می
ید و از زیر اش کشصلیبی روي سینه« ه پدر؟اتفاقی افتاد»ایستادح لوب پرسید:

تونم ادامه بدم بازرسح امشااب من نمی»ي کالهش به ما نگاه کرد و وفت:لبه
سینه« شیطان اینجا ح ور دارهح سیدم:دوباره روي  شید، پر صلیب ک  »اش 

 بهتره بروردم کلیسااا و»مرا نادیده ورفت و دوباره رو به لوب وفت:« شاایطان؟
چاره عا بخونمحبراي روح بی مه « ي دخترب د گاه کرد و ادا مان ن به هردوی عد  ب

 «کنمحبراي شما دوتا هم دعا می» داد:
 

بدون هی  حرف دیگري چرخید و به سرعت در تاریکی شب به سمت کلیسا 
صله سایهحرکت کرد، تا جایی که در فا شدح لوب اي از او دیده میي دور فقط 

شااتم و برو« خودمون تنهایی ادامه بدیمحفکر کنم باید »به من نگاه کرد و وفت:
سااعی کردم « خواي ادامه بدي؟مطم نی می»به او خیره شاادمح از من پرسااید:

قابی روي چهره باشح من »ام بزنم و اسااترساام را مخفی کنم:ن نگران من ن
ش ام را داخلقوهبه سرعت از کنارش وذشتمح به قبر رسیدم و نور چراغ« خوبمح

 ارم ایستادحانداختمح لوب آمد و کن
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بل  نده بود صاااداي ط ما باقی  تابور  که از دِر  چه  به آن باران  برخورد قطرار 
سمت پایین کردح در تابور تکهمانندي ایجاد می سته بودح به  شک شده و  تکه 

ا ي کریسااتی هال رجنازه… خم شاادم تا نگاه بهتري بیندازمح تابور خالی بود
شام ستممی برده بودندح بوي تعفن از داخل قبر به م سیدح بینی و دهنم را با د  ر

 «تونی ببینی؟چی می»پوشاندمح لوب کنارم زانو زد و پرسید:
 
 
 
 
 

 بینمحا چیز زیادي نمی
 

نداختمح چراغ قوه را بین نور چراغ قوه را روي دیوار هاي قبر و زمین اطرافش ا
ا ام رشااانهي قبر آویزان کردمح لوب هایم وذاشااتم و یکی از پاهایم را لبهدندان

فت: فت و و کار می»ور چراغ قوه را از دهنم بیرون آوردم و « کنی؟داري چی
 «خوام نگاه بهتري بندازمحمی» وفتم:

 
 ا دیوونه شدي؟

 
تونی نمی»قطرار باران مثل اشی روي صورتش جاري شده بودندح ادامه داد: 

 «تا روز صبر کنی؟
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نه باقی مونده باشه رو از بین اااا با وجود این هوا نهح بارون هر سرنخی که ممک

 برهحمی
 

 هایم وذاشتم و داخل قبر پریدمحدوباره انتهاي چراغ قوه را الي دندان
 

 ا صبر کنح
 

لوب فریاد کشید ولی دیگر دیر شده بودح من پریده بودمح با ضربه روي آنچه که 
مدمح چشاام نده بود فرود آ ما باقی  تابور  یدم و در را عقاز دِر  مال ب هایم را 

نگ ي ابریشمی سفید رهایی از چوب تابور کنده شده بودح پارچهکشیدمح تکه
ها ترساایده از نور چراغ ها و کرمداخل تابور خیس و ولی شااده بودح عنکبور

 کردندحاي تاریی، به این سو و آن سو حرکت میام درجستجوي نقطهقوه
 

ادر پدر و م داخل تابور عروسی خرسی کوچکی پیدا کردم که احتماال توسط
دخترب همراه او دفن شاااده بود تا او را تا جایی که قرار بود برود همراهی کندح 
ستم را به دیوار قبر ورفتم و  براي اینکه تعادلم را روي ول و الي لیز حفظ کنم د

ي تابور شاادمح خم شاادم و برش به جلو خم شاادمح متوجه چیز براقی ووشااه
ورفتمش متوجه شدم بند یی تسبیا استح ام داشتمح وقتی مقابل نور چراغ قوه

شتم و در تابور را عقب شان وذا سر جای سبیا را  سی و بند ت شعرو یدم و تر ک
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برش ورداندمح به مح  انجام این کار، چیزي دیدم که باعث شااد قلبم تقریبا 
 هایم یخ بزندحبایستد و خون در رگ

 
تابور پر از جاِي خراش و چنگ بودح جاي چنگ روي در نبود که  هازیِر دِر 

فرض کنیم کسی از بیرون سعی در شکستن تابور داشته، در نهایت ناباوري و 
ها زیر در بودندح هر چقدر هم که بیر ممکن باشاااد، تنها ترس، جاي چنگ

اي که توانستم بگیرم این بود که کریستی هال زنده دفن شده و براي بیرون نتیجه
به درش چنگ می تابور  هاي چوب را کنار زدم و نور چراغ کهزدهح تآمدن از 

ها روي هاي قبر انداختمح متوجه شااادم همان جاي چنگام را روي دیوارهقوه
کرده از زیر خاب بیرون دیوارها هم وجود دارندح انگار کریسااتی هال سااعی می

شده بود بیایدح بی ضوع به من وارد  شوکی که به خاطر فهمیدن این مو حس از 
سرم نگا صدایی به « شه!لوب، باورر نمی» ه کردم و فریاد زدم:به باالي  هی  

شنیده نمی صداي هوهوي باد  صداي کوبش قطرار باران به من و   شدحبیر از 
 باز هم جوابی نیامدح« لوب! لوب ، اونجایی؟»تر فریاد زدم:این بار بلند

 
 ا لوب!

 
متنفر این بار متوجه لرزشاای از ترس در صاادایم شاادم و به خاطرش از خودم 

سه شین تا چند تا کی شته ما شاید برو ي شدمح با خودم وفتم: اون کجا رفته؟ 
 مخصوه مدارب بیاره تا واسه یکبارم که شده کارمونو درست انجام بدیمح
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وردد تصاامیم ورفتم از ها بر نمیبا علم به این موضااوع که لوب به این زودي
کردم، به کمربندم آویختم و سعی ام را خاموش داخل قبر بیرون بیایمح چراغ قوه

کردم خودم را از قبر بیرون بکشاامح زمین خیس و ل زنده بود، به همین خاطر 
 چند بار لیز خوردم و دوباره روي تابور افتادمح

 
 ا لوب خدا لعنتت کنهح

 
سایه سیدم  شمح وقتی به باالي وودال ر سعی کردم خودم را باال بک اي را دوباره 

 قبر به سرعت رد شدحدیدم که از باالي 
 

 ا چه عجب! باالخره بروشتیح
 

ست شده بودح د سرتا پایم کثیف  شیدمح  لوي هایم و جخودم را از قبر بیرون ک
مه خاب و کت و شاالوارم ولی شاااده بودح چک با  خاطر برخورد  به  هایم هم 

ها خراشیده شده بودندح چرخیدم، انتظار داشتم لوب را مقابلم ببینم ولی سنگ
باره داخل قبر بیوفتمح از چیزي  که دیدم به حدي یکه خوردم که نزدیی بود دو

ستاده بودح کورمال کورمال دنبال چراغ قوه ام چند فور جلوتر دختر نوجوانی ای
روي کمرم وشااتمح به ساارعت از کمربندم بیرونش کشاایدم، روشاانش کردم و 

ست سریع د صورتش ورفت نورش را روي دخترب انداختمح   وهایش را مقابل 
 جیغ ووشخراشی از سِر درد کشیدح
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 ا متاسفمح

 
خواست سر خودم داد بکشمح به دخترب نگاه کردم و متوجه شدم لباس دلم می

شیده کثیفی بر تن داردح حدس می سفید بوده، ولی حاال پو سش  زدم زمانی لبا
از خاب و ول بودح موهاي بلند درهم برهم و پوشاایده از لجن و کثافتش روي 

شده بودح زیر ناخنریدهصورر رنگ پ شده بود و اش پخش  هایش ول جمع 
 اش تا م  ولی بودحپاهاي برهنه

 
 ا حالت خوبه؟

 
ستم چه حرفی بزنمح هنوز هم از ح ور ناوهانینمی ستان ویج دان اش در قبر

 بودمح
 

 ا مامان!
 

 «مامانم کجاس؟» با صدایی عمیق و تهی از احساس ادامه داد:
 

کنم  سیمم را پیدااز او دور شدمح دستم را بلند کردم تا بیچند قدم عقب رفتم و 
هایش بلند و آهسته بودندح درحالی و لوب را صدا بزنمح دخترب جلوتر آمدح قدم
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تی کریسااتی؟ تو کریساا»وشااتم وفتم:ساایمم میکه کورمال کورمال دنبال بی
 «هستی، درسته؟

 
 خوامح ورسنمهحا من مامانمو می

 
 زبان خشکش لبش را لیسیدح هوا را بو کشید و با

 
 کنمحا من مامانتو پیدا می

 
خواهم درخواست کمی سیمم خم کردمح حس کرد که میسرم را به سمت بی

ساایم را بگیردح وقتی دسااتش را دراز کرد کنم و دساات کثیفش را دراز کرد تا بی
بیشااتر به چنگال حیوان … هایش شااادم، خیلی بلند بودندمتوجه انگشااات

 دحشباهت داشتن
 

ي لوب اوه صدامو میشنو» سیمم فریاد زدم:تلوتلو خوران عقب رفتم و داخل بی
 «من همین االن به نیروی پشتیبانی احتیاج دارمح

 
هایش را ساایم بلند شاادح دخترب ووشهیس از بیخش و هیسصااداي خش

صداي بیورفتح جوري جیغ می شید که انگار  سیم برایش بیر قابل تحمل ک
صدایش  شنیدمح  شدن چیزي را  صداي پاره  صداي باد و باران  ستح میان  ا
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خیس و مرطوب بود، مثل صااداي کنده شاادن ووشاات از اسااتخوانح دخترب 
خودش را به سمت عقب خم کردح سرش را چرخاند و پشت  بدنش را کشید و

ست شانه شیدح در سِر درد و عذاب ک هایش برد، دهانش را باز کرد و جی ی از 
مقابل چشاامانم بدنش شااروع به لرزیدن و کج و کوله شاادن کردح به خودش 

لوب من همین االن به کمی فوري » سیم فریاد زدم:پیچیدح دوباره داخل بیمی
 شدحباز هم فقط صداي پارازیت شنیده می« محنیاز دار

 
شم سرش را پایین آورد و به من نگاه کردح چ هایش مانند زبال دابی در دخترب 

اش بلند و برنده شده درخشیدندح دهنش را باز کرد، دو دندان جلوییآتش، می
توانسااتم از جایم تکان بخورم، زیبایی هولناکش مرا بودندح به ساامتم آمدح نمی

 ون کرده بودحافس
 

آمد و موهایش با وزش باد مثل امواج کرد و جلو میها حرکت میاز میان قبر
شانهآب تکان می صداي پیچش و خوردندح  سمت عقب چرخاند،  هایش را به 

ها زیر پوستش به ووش رسیدح صدا باعث شد از حالت خلسه کشش استخوان
 ي برایزم ییکز کنمح همهآمد تمربیرون بیایم و روي جانوري که به ساامتم می

 «بدو!»زدند:چیز را فریاد می
 

لرزیدندح چرحیدم و با تمام ساارعتم شااروع به فرار کردمح پاهایم مثل  له می
شان می س سته التما شک شوند و مرا زمین نیندازندح بین قبرهاي  کردم که خم ن

 شددویدم، ابرهاي سفیدي بخاطر نفس کشیدنم از بینی و دهانم خارج میمی
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سرد ناپدید می شب تاریی و  صداي دویدنش را که بهم نزدیی و داخل  شدح 
ام نگاهی به عقب انداختم و شاانیدمح از ساار شااانهشااد از پشاات ساارم میمی

ي کمی، براي حمله به من خیز ورفت و روي هوا دخترب را دیدم که با فاصااله
باالي تادم و روي کمرم بلت خوردمح دخترب از  یدح روي زمین اف ساارم رد  پر

شدح وقتی متوجه جاخالی دادنم شد روي زمین فرود آمد و به سرعت به سمتم 
آمد، موهایش مثل یال اسااب بروشااتح با ساارعتی باور نکردنی به ساامتم می

هاي چنگال مانندش را به سمتم دراز رسقسصیدح دستپشت سرش درهوا می
 کرد تا مرا بگیردح

 
م کشاایده شاادح بدون اینکه به نفس عمیقی کشاایدم و چرخیدم، دسااتش به کت

ساس  ستان دویدمح اح سمت در قبر ستادم و به  عقب نگاه کنم روي پاهایم ای
ام منفجر شااودح براي ي سااینهکردم هر لحظه امکان دارد قلبم داخل قفسااهمی

جانم می جار  باز کرده بودم و براي ن هایم را  بازو عادل  به در حفظ ت یدمح  دو
پور ماشااین پریدم، در را باز کردم و روي رساایدم و بازش کردمح از روي کا

صااندلی راننده نشااسااتمح با مشاات روي قفل اتوماتیی زدم و براي آخرین بار 
لوب! لوب! من به نیروي پشااتیبانی فوري نیاز دارمح »ساایمم فریاد زدم:داخل بی

 «کنم کمکم کن!خواهش می
 

با ساار  هی  حوابی نیامدح سااویی  را پیدا کردم و چرخاندمح موتور ماشااین
وصااداي زیادي به راه افتادح فرمان ماشااین را محکم چنگ زدم و به جلو نگاه 
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ي جلوي کردمح دخترب خیز برداشااته، روي هوا پریده بود و به ساامت شاایشااه
شین می شین را برورداندم و وارد جادهما شدم، ولی آن جانور آمدح ما ي باریی 

لوي ماشااین کوباندح ي جتر بودح به ساارعت خودش را به شاایشااهاز من سااریع
هاي ي ماشااین بوجود آمدح چنگالهایی مثل تار عنکبور روي شاایشااهترب

بلندش را داخل کاپور ماشااین فرو کرد و جوري فلزار کاپور ماشااین را تکه 
کندح ساارش را عقب برد و چند بار پشااات کرد که انگار مقوا پاره میتکه می

و  ا باالخره شیشه شکستي جلوي ماشین کوباند تسرهم صورتش را به شیشه
 هایش روي صورتم ریختحخرده شیشه

 
 ا برو اونور هسرسزسه!

 
جی ی کشیدم و دنده را جا انداختمح جانور جلو آمد و سرش را از سورا  روي 

شه شین داخل آوردح دندانشی اش تنها چند این  با هاي تیز و برندهي جلوي ما
صورتم پ شتندح آب دهانش روي  صله دا شیدح پایم را محکم روي صورتم فا ا

سنگی شدر به دیوار  شد و به  شار دادمح دخترب به عقب پرتاب  ي که اترمز ف
سمت جلو پرتاب  شده بود برخورد کردح من هم به  شیده  دور تا دور قبرستان ک
شار از  سبناب با ف شدح خون ورم و چ شین کوبیده  صورتم به فرمان ما شدم و 

 ام ریختحنهام بیرون جهید و روي لب و چابینی
 

ساارم درد ورفته بودح به جلو نگاه کردم و دخترب را دیدم که ویج و مبهور روي 
زمین جلوي دیوار سانگی به صاورر درازکش افتاده بودح پایم را روي پدال واز 
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شه شین پلیس به او بکوبمح اما کوبیدم و جلو رفتمح نق ام این بود که با جلوي ما
ه بزنم ساارش را باال ورفت و متوجه خطري که قبل از اینکه بتوانم به او ضاارب

کرد شاادح با یی جهش از مقابل ماشااین کنار رفت و در تاریکی تهدیدش می
العمل، با دیوار برخورد کردم و ناپدید شاادح بدون داشااتن فرصااتی براي عکس

جلوي ماشین مچاله شدح به شدر از روي صندلی به سمت جلو پرتاب شدمح 
صورت سر درد بازوهایم را مقابل  ضربه کم کنمح فریادي از  شدر  م ورفتم تا از 

 کشیدمح
 

 صداي ورومب افتادن کسی روي سقف را شنیدمح
 

با ساارم را باال ورفتمح فرورفتگی اي روي سااقف ماشااین ایجاد شاااده بودح 
جه ید و فرو رفتگی را بیشااتر میهایش روي سااقف میپن کردح ویج و کوب

ستپاچه به دنبال دکمه شن می اي که چراغ ود ضطراري را رو شتمحآ یر ا  کرد و
شنایی چراغ آبی و  شب با رو شت رویش کوبیدم و  وقتی دکمه را پیدا کردم با م
صداي  شد، از میان  شین بلند  صداي آ یر ما شدح  شن  شین پلیس رو قرمز ما

توانستم صداي جیغ کشیدنش را بشنومح روي صندلی خم شدم، سرم آ یر می
وي هایش را رباالي ماشااین را نگاه کردمح دخترب پنجهرا از پنجره بیرون بردم و 

شار میووش سویی  داد و جیغ میهایش ف ستفاده کردم و  صت ا شیدح از فر ک
ماشین را چرخاندمح وقتی دیدم ماشین علی ربم آسیبی که دیده باز هم با سرو 



 99 خون آشام فتیش

هایم را روي فرمان صدا روشن شد فریادي از سر شوق کشیدمح یکی از دست
 ام به عقب نگاه کردم و دنده عقب ورفتمحاز سر شانه وذاشتم،

 
ب! لو»سیمم فریاد کشیدم:باز هم سعی کردم درخواست کمی کنمح داخل بی

 شنوي،لوب! اوه صدامو می
 

 «به کمکت احتیاج دارمح… کنمخواهش می
 

 باز هم هی  جوابی نیامدح
 

شب  سکور  شده بود و  شن  شب با نورهاي آبی و قرمز رو سمان  صداي آ را 
شین را چرخاندم و حرکت کردمح هیوال باالي آ یر در هم می سر ما ستح  شک

شین میسرم ناله می سقف ما اي داخل جاده کوبیدح چالهکرد و خودش را به 
 دیدم، آن را دور زدم، از کلیسا دور شدم و به سمت شهر راندمح

 
ود، هنوز بند نیامده ب امبا تمام توانم پایم را روي پدال واز فشار دادمح خون بینی

 اي شبیه به طعم مسریختح مزهام بیرون میزد و داخل دهنم میبا فشار از بینی
داشتح با پشت آستینم خون را پاب کردم، به مح  انجام این کار کریستی از 

هاي آتش روي ساقف ماشاین روي کاپور پریدح چشامان قرمزش مثل شاعله
کشیدح خیزي برداشت و از میان یغ میسوخت، دهانش را باز کرده بود و جمی

 ي جلوي ماشین خودش را به سمتم پرتاب کردحي شکستهشیشه
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اي کنترل ماشااین را از دساات دادم، ماشااین از مساایر خارج شااد و داخل چاله

افتادح از روي صااندلی بلند شاادم و ساارم به سااقف ماشااین خوردح دنیا مقابل 
سعی کر شده بود، ولی  شیار بمانمح میدیدوانم تیره و تار  ستم کهدم هو اور  دان

شیاري شده هو ست بدهم خواهم مردح دخترب از روي کاپور مچاله  ام را از د
 بلند شد و چهار دست و پا به سمتم آمدح

 
 «به من نزدیی نشوح»فریاد زدم:

 
شتم ولی لحظه ستم را داخل کتم فرو دنبال تیزرم و شدح د ي آخر نظرم عوض 
 ي شکسته داخل ماشیناز داخل شیشه« وشنمه!:»بردمح هیس هیس کنان وفت

هاي تیز و شااادح لبش را با زبان قرمز رنگش لیسااید، آب دهنش از بین دندان
سوزانش نگاه کرد، انگار م زش آتش ورفته برنده شمان  شیدح به چ اش بیرون پا

 سوختحهاي آتش میهایش در شعلهو چشم
 

 ور شدححملهو به سمتم « وشنمهح» با صداي ووشخراشش وفت:
 

 «بیا اینو بخور!»اي را روي زبانش وذاشااتم و فریاد زدم:صاالیب کوچی نقره
ي داخل چشمانش درست در همان لحظه، چشمان کریسی وشاد شد و شعله

زدح کف  خاموش شاادح دسااتش را به ساامت دهنش برد و با حالت خفگی عق
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 هار کفهایش تراوش کرد، دهانش مثل یی سگ سفید رنگی از میان انگشت
سی  سمت پایین لیز خورد، مثل این بود که ک شید و به  کردح خودش را عقب ک

 کشیدحقوزب پایش را ورفته بود و می
 

جی ی کشااید و مایع شاایري رنگی از دهنش بیرون پاشاایدح مایع روي کاپور 
هایی تاول مانند روي رنگ کاپور ماشین ریخت و باعث به وجود آمدن حباب

شم سمان، هایم را با شدح چ سمت آ شاندم و به او نگاه کردم که به  بازوهایم پو
 باال میرفتح با انفجاري متالشی و به خاکستر تبدیل شدح

 
سه صندلی ول کردمح قف شده خودم را روي  ساس اینکه خطر برطرف  ي با اح

دنم ي برفتح همهام به خاطر تالشاام براي نفس کشاایدن باال و پایین میسااینه
اي در بدنم جریان پیدا کرده بودح درساات در همان لحظه لرزید و آدرنالینمی

صداي قدمکه فکر می شده،  سمت کردم همه چیز تمام  شنیدم که به  هایی را 
یدح از آیینه ب ل نگاهی انداختم و دو جفت چکمه دیدم که به ماشااین می دو

هایی لرزان دسااتم را به ساامت تیزرم بردم ولی همه آمدح با انگشااتساامتم می
ام را از دساات دادمح ر اطرافم شااروع به تیره و تار شاادن کرد و هوشاایاريچیز د

سیده صورر تر شین ي لوب بود که از پنجرهآخرین چیزي که دیدم  ي دابون ما
 کردحبه من نگاه می
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شیده بودمح ویج بودم و  شدم هوا تاریی بودح روي چیز نرمی دراز ک وقتی بیدار 
 »کسی شدم، با صدایی ورفته پرسیدم: دانستم کجامح متوجه نزدیی شدننمی

 «کی اونجاست؟
 

 ا منم، لوبح
 

 ا من کجام؟
 

 ا توي اتاقتح
 

ی آلودوی و بکردمح با خوابکرد و در صورتم احساس کوفتگی میسرم درد می
شیح فقط» از جایی میان تاریکی وفت:« حالم خوبه؟» حالی وفتم:  خوب می

 «کثیف و تصااادف کرده پیدار کردمحچندتا زخم و کوفتگیهح توي یه ماشااین 
صادف؟»زمزمه کردم: شیاري« ت شتم هو ست میدوباره دا اون » دادم:ام را از د

 «زنیمحشیشح فردا درموردش حرف می»عقب رفت و وفت:« …آشاجا یه خون
 

 ا نروح
 

 ا چی؟
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 خوام تنها شمحا کنارم بمونح نمی
 

یادي دیده بودم ولی در طول زندوی هایم را حاال، وقتی چشاامام چیزهاي ز
 آشامی بود که در تاریکیي ترسناب خوندیدم چهرهبستم تمام چیزي که میمی

 کشیدحجیغ می
 

 «خوام تنها شمحنمی»دوباره زمزمه کردم:« چرا؟»به سمت تخت آمد و پرسید:
 

ام ولی کردم وقتی که راهم از دوسااتم تام جدا شااد تنها شاادههمیشااه فکر می
 کردم خیلی آزار دهنده بودحاي که االن میاحساس تنهایی

 
 ا نرو لوبح

 
 
 

 8فصل 
 

هاي ساافید رنگ نور خورشااید به وقتی بیدار شاادم هوا روشاان شااده بودح پرتو
ظر هاي سیاه و سفید به ندرون اتاق تابیده بود و باعث شده بود اتاق مثل عکس

سرم درد می ساس بدي در دهکرد، بینیبرسدح  شتم، ام هم همینطورح اح انم دا
و  شررزدمح روي تخت دراز کشیده بودم و تیانگار تمام شب سنباده می می
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زیر شاالواري به تن داشااتمح در عجب بودم چطور به اینجا آمدم و چه کساای 
شب لوب مرا به اتاقم آورده لباس ستح بعد یادم آمد که دی هایم را عوض کرده ا

یش خودم نگه داشااته بودم اي که لوب را پهاي مبهمی از آن لحظهو تصااویر
شدم، مالفه شمانم آمدح از خجالت قرمز  سمش را جلوي چ ام را باال ورفتم و ا

کردم دیدمش ولی از آنجایی که در حمام بسااته بود فکر میصااادا زدمح نمی
 ممکن است داخل حمام باشدح

 
ي بدنم از شاادر ي تخت آویزان کردم، همههی  جوابی نیامدح پاهایم را از لبه

کرد، به حدي که کرد و وز وز میي بدنم درد مید سرم لرزیدح در واقع، همهدر
صادف کردم و بین الشه شین ویر کردمح ناوهان همهانگار ت که  ي اتفاقاتیي ما

دیشااب افتاده بودند، مثل مشااتی که به صااورتم خورده باشااد، به ذهنم هجوم 
دم آمده بودح بیرون آوردندح مثل دیدن کابسوسس در بیداري بود، همه چیز یا

شدن لوب و جواب آمدنم از قبر، پیدا کردن جاي پنجه ها زیر در تابور، ناپدید 
هاي کمکم و آن دخترب، کریسااتی هال که تبدیل به ندادنش به درخواسااات

 آشام شده و تا ماشین پلیس دنبالم افتاده بودحخون
 

صلیب را داخل دهانش في چندشبا یاد آوري آن لحظه رو کردم و او با آور که 
 اي خاکستر تبدیل شد، به خودم لرزیدمحانفجاري به تپه
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مه ند؟ عقلم میي آنه تاده بود فاق اف عا ات کدام واقعی ها واق که هیچ فت  و
وفت که حقیقت دارندح حالت تهوع بهم دسااات داد، نیسااتند ولی قلبم می

مح بی حال و لنگان به ساامت حمام رفتم، کنار توالت زانو زدم و باال آوردلنگ
مری  کنار وان حمام نشستمح چه اتفاقی برایم افتاده بود؟ چه اتفاقی براي رود 

 کوو افتاده بود؟
 

ي بدنم کوفته و خرد و خمیر بودح شاایر آب را باز کردم تا وان را با آب ورم همه
ُلخ کنان به ساامت اتاق بروشااتم و دنبال موبایلم وشااتمح مقابل نور پر کنمح َلخ
شید  صفحهخور اش نگاه کردمح با دیدن خط قرمز رنگ آنتن باال ورفتمش و به 

 اي کردمحام نالهووشی
 

 ي دنیا جداسحا این شهر چه مروشه؟ انگار از همه
 

اتی که ي اتفاقخواست با وروهبان فیلیپس تماس بگیرم و همهبه شدر دلم می
مه تاده بود و ه یده بودم را برایش تبرایم اف که د هایی  عریف کنمح ي چیز

هر وفتم که در این شااکند یا نه، ولی باید به او میدانسااتم حرفم را باور مینمی
 رودحکم جنب و جوش و متروب هی  چیزي به خوبی پیش نمی

 
رسید که رود کوو خودش دنیاي جداوانه ایستح هی  تلفنی در آنجا به نظر می

رد، حتی کا منتقل نمیکرد و هی  صدایی رسیم پلیس کار نمیکرد، بیکار نمی
رادیوي ماشااینم هم ساایگنال نداشااتح با به یاد آوردن اینکه از دوروز پیش که 
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ام، آیپادم را از ساایگنال رادیوي ماشااین رفت تا آن لحظه آهنگی ووش نکرده
 کیفم بیرون آوردم و با خودم داخل حمام بردمح

 
دفون را داخل هایم را بسااتم، هزیر آب رفتم و داخل وان دراز کشاایدمح چشاام

 Only Girl Inووشم وذاشتم و آیپاد را روشن کردمح صداي ریحانا با آهنگ 

The World شتم ساس تنها دختر دنیا را دا شدح من هم اح دنیایی … پخش 
 که در آن ویر افتاده بودمح

 
 ي وان تکیه دادمحهایم را بستم، صداي آهنگ را زیاد کردم و سرم را به لبهچشم

دح شدنیشب ر  داده بودند، دوباره بارها و بارها در ذهنم مرور میاتفاقاتی که د
ها را مرتکب شااده باشااد؟ ولی مگر اینها آشااام آن قتلممکن بود که یی خون

 ها به من حمله نکرده بودها نیسااتند؟ اور یکی از آنها و فیلمفقط براي کتاب
 جوابم مثبت بود ولی حاال، خیلی هم مطم ن نبودمح

 
ها کشااته شااده بود؟ ولی اینجور چیزها ، هنري بلیی، توسااط آنآن پساارب

افتادندح من هم درساات مثل پدرم فقط حقایق هیچوقت در واقعیت اتفاق نمی
را قبول داشتم، ولی به یاد آوردم که زمانی پدرم بهم وفته بود: وقتی که مدارب و 

شایعار و نظریه اقی که ب ها بشی، اون چیزيشواهد رو بررسی کنی و بیخیال 
 میمونه هر چقدر هم که بیرممکن به نظر برسه، حقیقتهح
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شدنخیلی خب، اور قبول کنیم که قتل سط خونها و مفقود  شامها تو  ها ر آ
ها کنند و شبها کی هستند؟ در روز بین مردم زندوی میآن… داده باشند پس

و چند  شوند کجاست؟اي که دور هم جمع میکشند؟ مکان مخفیها را میآن
 نفر هستند؟

 
سرم چر  می سواالر زیادي که در  زدند دوباره درد ورفته بودح سرم به خاطر 

رفت: دیشااب لوب کجا بیبش ولی یی سااوال بود که هروز از ذهنم بیرون نمی
زد؟ وقتی که بهش نیاز داشااتم کجا بود؟ از وان بیرون آمدم، با حوله خودم را 

شرر و بلوز وشادي دمح شلوار جین، تیهایم را مسواب زخشی کردم و دندان
 هايها و کبوديي حمام، زخمپوشیدم، موهایم را دم اسبی بستم و داخل آیینه

شده بود، لب  صورتم را چی کردمح برآمدوی آبی رنگی روي ویجگاهم ایجاد 
شی هم زیر چانهباالیی ستم را هم ام ورم کرده بود و خرا ام بودح اور زخم م  د

، هیچوقت در زمانی به این کوتاهی، انقدر زخمی و دابون کردمحسااااب می
صمیم  شکمم از ورسنگی به قار و قور افتاده بود، به همین خاطر ت شده بودمح  ن
ست به تنهایی براي امروز  ورفتم بیکون و تخم مرغ رونالد را امتحان کنمح نان ت

ش ه به در دصبحم کافی نبودح در اتاقم را باز کردم و پاکت دیگري را میخکوب 
ي قبل با دست خط بدي رویش نوشته شده بود: کیرا اتاق پیدا کردمح مثل دفعه

 ح
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صلیب دیگري را داخلش پیدا کردمح با  پاکت را از در جدا کردم، بازش کردم و 
ت در ي پیش آن را پشااتوانسااتم ببینم که همین چند دقیقهنگاهی به پاکت، می

 اندحاتاق وذاشته
 

شتاب باز ستمح از پله در را با  سرم ب شت  ها پایین دویدم، از راهروي کردم و پ
ورودي رد شاادم و وارد خیابان شاادمح به چپ و سااپس به ساامت راساات نگاه 

بان خالی بودح این را می بل از اینکه کردم، ولی خیا قه ق که چند دقی دانسااتم 
تم دانسپاکت را پیدا کنم آن مرد آن را پشت در اتاق وذاشته، ولی چیزي که نمی

 دانست که من به صلیب دیگري احتیاج دارمحاین بود که او از کجا می
 
 
 

 9فصل 
 

ها را پشت میزي در سالن بذاخوري کوچی بار نشستمح پیرزن میز و صندلی
ل مث»هاي صورتم نگاه کرد و وفت:ها و کبوديدور زد و به سمتم آمدح به زخم

 «اینکه از جنگ بروشتی!
 

 «حالم خوبهح»وفتم: به زور لبخندي زدم و
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 «این درست نیستح»فنجانی قهوه برایم ریخت و وفت:
 

 ا چی درست نیست؟
 

 ا اینکه دختر زیبایی مثل تو یه پلیسهح
 

 «چطور مگه؟» ام پرسیدم:اش به زیباییراضی از اشاره
 

شانه سر شد، بعد به از  ستاده با سی ووش نای اش نگاهی به عقب انداخت تا ک
یا حتی … اوه مراقب نباشاای جونتو از دساات میدي»ساامتم چرخید و وفت:

 «بدتر از اینح
 

 «تونه از مرگ بدتر باشه؟چی می» اي از قهوه نوشیدم و پرسیدم:جرعه
 

 «ي متحرب باشیحاینکه یه مرده» خراش زمزمه کرد:با صدایی خشی و ووش
 

خواسااتم از او بخواهم تا اش نگاه کردم، میهاي خاکسااتري و ابريبه چشاام
سالن بذاخوري به ب ضیا دهد که رونالد داخل چارچوب دري که از  شتر تو ی

پیرزن از ُتن صااداي « مادر!»شااد، ظاهر شاادح فریاد کشااید:آشااپزخانه باز می
 پسرش یکه خورد و از جا پریدح
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 ها رو ناراحت نکن؟هاي احمقانه مهمونا چند بار بهت وفتم با این داستان
 

س سمت پ ُسراند، پیرزن قبل از اینکه به  شبندش  ستش را زیر پی رش بچرخد د
 «براي محافظتح»چیزي را بیرون آورد و به من دادح بعد چشاامکی زد و وفت:

قبل از اینکه فرصااتی براي جواب دادن داشااته باشاام چرخید و لنگ لنگ زنان 
 دور شدح

 
هاي آب مقدس را دیدم که روِز پیش داخل دستم را باز کردم و یکی از آن بطري

سمتم میبار دید ستم را زیر میز پنهان کردم و به رونالد که به  د نگاه آمه بودمح د
به خاطر این » کردمح صااورر ووشااتالو و تپلش ساار  و خسااته بودح وفت:

دونه کی باید مادرم نمی»بعد با حرارر و خشونت ادامه داد:« موضوع متاسفمح
 «ندارهح اشکالی» به او اطمینان خاطر دادم:« دست از حرف زدن بردارهح

 
ست شبندش پاب کرد و وفت:د ت تونم برار درسچی می»هاي چربش را با پی
شااد که از بذاهایش که احتماال تمیز و بهداشااتی کمی چندشاام می« کنم؟

 نبودند بخورم ولی شکمم به قار و قور افتاده بودح
 

 مرغ خوبهحا بیکون و تخم
 

 «مرغحبیکون و تخم»لبخندي زد و وفت:
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بذاخوري می وقتی تلوتلو به آن طرف ساااالن  رفت صااادایش زدم و خوران 

 «کسی رو دیدي که امروز صبا این اطراف پرسه بزنه؟»پرسیدم:
 

 «کنمح چه شکلی بود؟فکر نمی» به سمتم چرخید و پرسید:
 

 دونمح یه کاله پوشیده بود واسه همین سخت بود که صورتشو ببینمحا دقیق نمی
 

 ار کرده؟ا همچین آدمی رو ندیدمح چی ک
 

ي پیش حدودا پنج دقیقه»پاکت را از جیبم بیرون آوردم، باال ورفتمش و وفتم:
 «اینو با پونز به در اتاقم زده بودهح

 
تونه هر وقتی اینو اونجا ي پیش بوده؟ اون میدونی پنج دقیقهااااا از کجا می

 وذاشته باشهح
 

 ا ُمهر هنوز هم به خاطر لیسی که بهش زده مرطوبهح
 

 «اوه» هایش را باال انداخت و وفت:چاق و قدکوتاه شانهمرد 
 

 ( ندارین؟CCTVوي)مخفف کلمه دوربین مدار بسته تیسیا شما سی
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 سی چی؟ا سی

 
 «بیخیالح»ام را نوشیدم و وفتم:قهوه

 
ح العاده بودمرغ فوقهاي چرب رونالد، بیکون و تخمبا وجود پیشاابند و دساات

 مرغ ورم و پف کرده بودح بعد ازي تخمو خاوینه بیکون برشااته و ترد شااده بود
صبحانه، صمیمانه تشکر کردم و سوار ماشینم شدم و داخل شهر به راه افتادمح 

شوم و هم به ادارهمی شنا  شهر آ ستم هم با محیط  ي پلیس بروم و درمورد خوا
 اتفاقاتی که شب قبل افتاده بود با وروهبان مورفی صحبت کنمح

 
د بود، ولی حداقل باران قطع شااده بودح ابرهاي بنفش رنگ هوا به شاادر ساار

شد، به نظر  شده با ستی که کبود  شبیه پو سمان  شانده بودند و آ شید را پو خور
ي رساایدح بخاري ماشااین را روشاان کردم، خودم را ورم کردم و داخل جادهمی

 باریی و پر پی  و خم راندمح
 

ها کامال خالی هستندح فقط م ازهها و وقتی به شهر رسیدم متوجه شدم خیابان
دند با ترساایاز کنار چند نفر وذشااتم که آنقدر ساارشااان پایین بود که انگار می

 دیگران چشم در چشم شوندح
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ي پست کوچکی پارب کردم، در طول خیابان اصلی شهر ماشینم را مقابل اداره
ود وج اي کنار خیاباني پلیس رفتمح چایخانهقدم برداشااتم و به ساامت اداره

داشت و چند پیرمرد دور میزي جمع شده بودندح از کنار فروشگاهی که وسایل 
اش از پنجره«بسته است»فروخت رد شدم، تابلوي پیاده روي و کوهنوردي می

فروشاای، قصاااابی و ي ماهیهایش هم خاموش بودح م ازهآویزان بود و چراغ
دح باز هم با فروشاای هم دیدم ولی هی  کدامشااان خیلی شاالوغ نبودنساابزي

آورندح از خیابان ها چطور پول در میتعجب زیاد به این فکر کردم که این م ازه
راه  ي پلیسروي سانگفرش وذاشاتم و به سامت ادارهبیرون آمدم، قدم به پیاده

افتادمح وقتی به اداره رساایدم در را هل دادم ولی در قفل بودح روي نوب پاهایم 
ام داخل را نگاه کردمح اداره تاریی بودح لب باالییي جلویی ایستادم و از پنجره

به این فکر کردم که چرا اداره باز نیسااات؟ یعنی آنرا واز ورفتم و  ها ي پلیس 
 شیفت روز ندارند؟

 
 «بینیحتو این وقت روز کسی رو اونجا نمی» کسی از پشت سرم وفت:

 
روي بیرون آورده هبه عقب چرخیدم و پیرمردي را دیدم که سااگش را براي پیاد

بودح سااگ ساایاه نژاد البرادورش کنار تیر چراغ برق ایسااتاده بود و دسااتشااویی 
 کردحمی

 
 ا چی وفتین؟
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 کننحا اونا فقط شبا کار می
 

سالگی باشدح البر بود و صورتی رسید سنش حدودا اواسط شصتبه نظر می
اله ودندح کهایش نافذ و آبی رنگ بچروب و ریش سفید و کوتاهی داشتح چشم

سر نقره صایی  شت و ع سر دا سبز، پهنی به  ستش ورفته بودح کت براق  اي د
شمی و کفش پیاده روي پوشیده بودح باز هم چیزهایی دیدم بدون اینکه شلوار پ

توانستم بگویم که او سیگارِي قهاري است، نوشیدنِی خوب را متوجه شوم، می
اش نظامی زمانی در زندویزندح دوساات دارد و موقع مطالعه کردن عینی می

مت می خد بازان  نگ چتر  یادهبوده و در ه روي طوالنی از کرده اساااتح از پ
سگش ساحل می سیس خورده و بذایش را با  سو شام  آمد، نه جنگلح براي 
 نه همسرشح همسرش را هم اخیرا از دست داده استح… شریی شده

 
 دونی خیره شدن به کسی وستاخیه؟ا نمی

 
 ا متاسفمح

 
ی اي رنگهاي قهوهتوانسااتم متوجه چیزهایی که دیده بودم نشااومح لکهی نمیول

هاي قرمز رنگی روي شاااد، رگنوب دوانگشااات دسااات راسااتش دیده می
اش افتاده بود، نشااان دمابی عینی روي بینیشاادند، جاهایش دیده میوونه

ي کتش وصااال شاااده بود، نوب پاهاي خودش، بالدار هنگ چتربازان به یقه
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و عصایش شنی شده بودند، پاکت سوسیسی از جیبش بیرون زده بود و سگش 
 کردم کاشبند ساایاهی دور بازوي چپش بسااته بودح واهی اوقار آرزو میبازو
م توانستم مثل یی انسان عادي به مردتوانستم این چیزها را ببینمح چرا نمینمی

نایی به این توا پدرم  گاه کنم؟  هدیه ولی بع اای وام مین فت:  ها فکر قتو
کردم یی روزي ساارم با کردم این یی نفرین اسااتح واهی اوقار خیال میمی

 کنند منفجر خواهد شدحهایم دریافت میحجم اطالعاتی که چشم
 

ااااا همونطور که وفتم بانوي جوان، این وقت روز هی  پلیساای رو اینجا پیدا 
 خواي جنایتی رو وزارش بدي بعدا بیاحکنیح اوه مینمی

 
 ممنونح ا باشه

 
تو یه توریسااتی دیگه آره؟ خبرنگار که »ظن به من نگاه کرد و وفت:با سااو 
 «نیستی؟

 
 «چرا باید یه خبرنگار باشم؟»با ویجی پرسیدم:

 
ا اومدي اینجا تا درمورد اتفاقایی که اینجا میوفته یه مشت دروغ ببافی و شایعه 

 پراکنی کنی؟
 

 ا مگه چه اتفاقاتی اینجا میوفته؟
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 اوه از چیزي خبر نداري، پس بهت چیزي نگم بهترهحا خب 

 
مه داد: به من ادا دونی پس  وقتی چیزي نمی»براي سااگش سااوتی زد و رو 

دوباره سااور زد ولی سااگ تمایلی به « تونی بهمون بزنیحاي هم نمیصاادمه
شان نمی شدن به ما از خودش ن سگش وفت:نزدیی  شماتت به  ا بی» دادح با 

 «اینجا سگ لوس و ننرح
 

برق جمع کرده بود، صداي ناله مانندي از اعماق سگ خودش را کنار تیر چراغ
ا سااگ ام« بهت وفتم بیا اینجاح»ولویش برخاسااتح پیرمرد به او دسااتور داد:

 ترسیدحدوباره ناله کرد، انگار از چیزي می
 

 «چه مروت شده؟»پیرمرد به سمت سگش رفت و پرسید:
 

ي پلیس کشاندح به مح  اینکه نزدیی ارهي سگ را ورفت و به سمت ادقالده
شمکش  ستادم و ک شیدن کردح ای شروع به پارس کردن و زوزه ک سگ  شدند 

کشااید و هایش را روي زمین میپیرمرد و سااگش را تماشااا کردم، جانور پنجه
 خواست که به اداره نزدیی شودحدلش نمی
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هم نریز  و بهانقدر اعصابم»اي به پشت سگش زد و فریاد کشید:پیرمرد سیلی
 «احمقح

 
وقتی به اداره نزدیکتر شدند سگ باز هم زوزه کشیدح وقتی باالخره پیرمرد موفق 
سمت من کردح چرا  شروع به بریدن به  سگ  سگش را نزدیی من بیاورد،  شد 

پارس می لببراي من  ندانکرد؟  ند و د ته بود قب رف با هایش ع هایش را 
رس؟ مثل اینکه چیزي را درون من دادند، شاااید هم با تعصاابانیت نشااان می

ترساایدح به عقب چرخیدم، به آمد و یا میکرد که از آن خوشااش نمیحس می
 ساختمان خالی نگاه کردم و به این فکر کردم چه چیزي او را ترسانده؟

 
سگش را از جلوي دِر اداره ست  شمکش پیرمرد باالخره توان یس ي پلبا کلی ک

 رام ورفتحرد کند، به مح  رد شدنشان سگ آ
 

خدانگهدار بانوي جوانح کارر توي »پیرمرد نگاهی به عقب انداخت و وفت:
 «رود کوو هرچی که هست، هر وقت تونستی و هر چه زودتر اینجا رو ترب کنح

 
 ي سگش را ول کرد، او را دنبال کرد و از دیدرس خارج شدحبروشت، قالده

 
شتمح یکبار دیگر قفل در ورودي اداره را تکان دادم و  شینم برو سمت ما بعد به 

ضرب ورفتم و به حرف شبورد  ستم، روي دا ش شت فرمان ن ر هاي پیرمرد فکپ
سی در رود کوو کار نمی شدم که کردمح چرا در طول روز هی  پلی کرد؟ متوجه 
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ها کجا هستند، کجا زندوی دانم، اینکه آنچیز زیادي در مورد همکارهایم نمی
ساتند چه کاري را در این شاهر کوچی انجام کنند، و وقتی سار کارشاان نیمی
 دهندحمی

 
ي تلفن عمومی را دیدم و فکري به ذهنم خطور ي پسااات، باجهبیرون از اداره

کردح از ماشااین پیاده شاادم و در قرمز رنگ باجه تلفن را باز کردمح ووشاای را 
ته ح البکند بافلگیر نشاادمبرداشااتم، اینبار دیگر از اینکه فهمیدم تلفن کار نمی

ي راهنماي تلفن خواسااتم نبود، در واقع باجهي تلفنی که میاین باجه، باجه
شیدم تا به حرف  سامی ک شتم را روي ا شتمح انگ بودح راهنما را از زیر تلفن بردا

شت؟ « م» شهر به این کوچکی کوچکی چند مورفی وجود دا سیدمح مگر در  ر
م بعد، ی را پیدا نکردانگشتم را روي لیست اسامی پایین کشیدم ولی اسم مورف

سی را پیدا نکردم که « پ»دنبال حرف  شتم تا پاتر را پیدا کنم، ولی باز هم ک و
ي حرف با نام خانوادوی پاتر در شهر زندوی کندح نفس عمیقی کشیدم، صفحه

را باز کردم و باز هم مثل بقیه، هی  کسی با نام خانوادوی بیشاپ در شهر « ب»
 کردحزندوی نمی

 
ر ي پساات رفتمح کنار دي تلفن بیرون وذاشااتم و به ساامت ادارهاز باجه پایم را
اي پر از کارر پستال قرار داشتح اولین کارتی که دم دستم بود را برداشتم قفسه

 ا عکس روي کارر برایم اهمیتی نداشت ا و این پی ام را رویش نوشتم:
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 وروهبان فیلیپس عزیز
 

ه خواهد ککندح دلم نمیو مرا تهدید میکنم که خطر بزروی در رود کوفکر می
ها و کنم شااما به اینجا بیاییدح به کمیپس خواهش می…پسااتم را ترب کنم

 هاي شما به شدر احتیاج دارمحتوصیه
 

 بازرس پلیس کیرا هادسونح
 

 خانه ییي مرکزي را روي کارر نوشتم و از رئیس پستبه سرعت آدرس اداره
ستال را ا سهتمبر خریدمح کارر پ سرش بز من ورفت و داخل کی شت  ه اي که پ
ي پساات را ترب کردم، سااوار ماشااینم شاادم و دیوار آویزان بود انداختح اداره

به کلیساااا  که  که هنوز اول روز بود تصاامیم ورفتم  حرکت کردمح از آنجایی 
تا  رفتمباید می… خواسااتم قبر خالی را در طول روز بررساای کنمبروردمح می

ها آشاما نینداخته باشم، و دنبال چیزي بگردم که مرا به خونببینم سرنخی را ج
ساند ستی… بر شده بود خونالبته اور آن چیزي که کری شام هال به آن تبدیل  آ

شدح عالوه بر این شروع میها، میبا شبم  شیفت  ستم براي وقتی که  شد خوا
ه ب اطالعاتی درمورد این پرونده کسااب کرده باشاامح به نظرم وروهبان مورفی

 تري در مورد آنچه اتفاق افتاده بود نیاز داشتحداستان کامل
 

خم شروع به رانندوی کردم، از شهر خارج شدم و سعی وي پر پی داخل جاده
کردم راهم را به سمت کلیسا پیدا کنمح ماشینم را جلوي در قبرستان پارب کردم 
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ست سرد بود، د شدر  شدمح هوا به  شین پیاده  داخل جیب ُکتم هایم را و از ما
اي را لمس کردند، هایم بطري آب مقدس و صاالیب نقرهچپاندمح انگشااات

 ها نیازي به استفاده کردنشان نداشته باشمحامیدوار بودم به این زودي
 

شدم، لکه شده بود نزدیی  شیده  هاي وقتی به دیواري که دور تا دور قبرستان ک
تان را ي قبرسدیدمح دروازهسفید رنگی را جایی که شب قبل تصادف کرده بودم 

ي در صااداي ناله ماننداي ایجاد هاي زنگ زدهکه باز کردم تا وارد شااوم، لوال
 کردندح

 
سنگ قبرها عبور می شن، ولی باز هم از میان  کردمح هر چند روز بود و هوا رو

سناب بودن این مکان کم نمی ستان، جایی چیزي از تر کردح وقتی به اعماق قبر
ي زمین ساااایه انداخته بودند، رساایدم دونفر را باالي قبري که که درختان رو

 دیشب داخلش پریده بودم دیدمح
 

ها را نگاه کردمح یکی از ها مخفی شدم و آنخم شدم و پشت یکی از سنگ قبر
شتها پدر تیلور بود ولی دیگري را نمیآن سرعت از پ ستم کامال ببینمح به   توان

ه پشتش قایم شده( بیرون پریدم و خودم را پوششم )منظور همون سنگ قبریه ک
ینمح ها را ببتوانسااتم آنپشاات ساانگ قبر دیگري پنهان کردمح از آنجا بهتر می

ها انداختم شااکمم در هم پیچید و دهانم خشاای شاادح پدر وقتی نگاهی به آن
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شی بود که مرا تعقیب می صحبت با همان مرد کالهپو شت کرد و پتیلور برق 
 وذاشتحاي میرهدر اتاقم صلیب نق

 
صورتش را از زیر  سعی کردم  شدم و  سمت جلو خم  سنگ قبر به  شت  از پ

ي کالهش بهتر ببینمح ولی هر چقدر تالش کردم، به خاطر آسمان ابري و سایه
اش هرهتوانستم چي درختانی که آن دو زیرشان ایستاده بودند، نمیورفته و سایه

 را به خوبی ببینمح
 

صله دح از ووینشنیدم به هم دیگر چه میبه قدري زیاد بود که نمی ام با آن دوفا
 کردم، مرد کالهپوشپشت جایی که پنهان شده بودم حرف زدنشان را تماشا می

شان را  سی سو شاره کردح بعد از چند دقیقه که جا چند باري به داخل قبر خالی ا
قع راه رفتن کردم، براي هم دساات تکان دادند و پدر تیلور از آنجا دور شاادح مو

شب می ضوع مطم ن بودم، خودم دیده بودمح لنگیدح ولی دی نگید، بابت این مو
شیش درست  شیدمح ک سنگ قبر پایین ک شت  تا جایی که ممکن بود خودم را پ
از کنار سنگ قبري که پشتش پنهان شده بودم رد شدح به او که به سمت کلیسا 

 سیاه مرد کالهپوش را چوبزاغوشت نگاه کردم، بعد، بروشتم و دوباره باز می
زدمح کنار قبر زانو زد و زمین اطراف قبر خالی را بررساای کردح پاکتی از جیبش 

 بیرون آورد و مقداري از خاب اطراف قبر را داخلش ریختح
 

خواست که یواشکی به سمتش کردم، قسمتی از وجودم میوقتی به او نگاه می
بروم، کالهش را از ساارش بردارم و هویتش را مشااخژ کنمح ولی اور قبل از 
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دید چه؟ من قبال هم با او درویري داشتم و به خاطرش اینکه به او برسم مرا می
ل ا کاري که مشاا وتاوان داده بودمح به همین خاطر تصاامیم ورفتم صاابر کنم ت

شود و او را تعقیب کنمح به هر حال، او می ست تمام  ست که انجام دادنش ا دان
جا می ند پس خوب میک یدا ک ند مرا پ شاااد اور در شاارایط برابري قرار توا

ورفتیمح انتظارم خیلی طوالنی نشاااد، از کنار قبر خالی بلند شاااد و داخل می
 قبرستان شروع به حرکت کردح

 
سنگ  شت  سم از پ سا رفت و از دیدر سمت جلوي کلی قبر به او نگاه کردم، به 

سنگ قبر ستادم و بین  سرعت روي پاهایم ای شدح به  شروع به دویدن خارج  ها 
کردم ومش نکنمح وقتی به جلوي کلیسا رسیدم، او را کردمح ناامیدانه تالش می

ي قبرسااتان اش نشااسااته و به ساارعت به ساامت دروازهدیدم که روي دوچرخه
شد، در را باز کرد، ماهرانه از یم سمت جلو خم  سید به  رودح وقتی به دروازه ر

 آن خارج شد و رفتح
 

شد یخ کنمح اور می شت و باعث  ست داخل جاده براند فکري از ذهنم وذ خوا
شین من رد می شین مال شدح او حتما میپس باید از کنار ما ست که آن ما دان

شهر ما ستح مگر چند نفر در این  شین کوچی قرمز درب و دابونی مثل من ا
 مال من داشتند؟
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تا جایی که ممکن بود سرعتم را کم کردم و به سمت دیوار رفتمح از پشت دیوار 
توانسااتم ماشااینم را ببینم که کمی دورتر، پایین بیرون قبرسااتان را دید زدمح می

سوار را نمیجاده؛ کنار پرچین شده بودح دوچرخه  خارج  دیدمح از درها، پارب 
شدم که آن نزدیکی شینم رفتمح وقتی مطم ن  سمت ما ست، بشدم و به  ه ها نی

 سمت ماشینم دویدمح
 

شوم و او را تعقیب کنم تا ببینم کجا میمی سوارش  سریع  ستم  سوار  رودحخوا
ماشینم شدم، موتورش را روشن کردم و وارد جاده شدمح پایم را روي پدال واز 

دمح جاده را به دنبال دوچرخه سااوار بررساای فشااار دادم و به ساامت شااهر ران
یا بیشااتر، امیدوار بودم دوچرخه سااوار را می کردمح حدود یی مایل جلوتر 

 رسید که ناپدید شده استحجلوي ماشینم ببینم ولی به نظر می
 

ي ماشااین عقب را نگاه کردم و با دیدن چیزي که پشاات ساارم بود روي از آیینه
 کردحاش داشت تعقیبم میترمز کوبیدمح او با دوچرخه

 
کردمح ماشااین را کنار زدم و ایسااتادم ولی موتور دیدم را باور نمیچیزي که می

ي ماشین به او خیره شدم و منتظر شدم به من ماشین را خاموش نکردمح از آیینه
صله شدح وقتی به فا شود، ولی ن شین من نزدیی  شتر از ما صد یاردي یا بی ي 

 رسید، وسط جاده ایستادح
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با اسااتیطال و درماندوی از ماشااین پیاده شاادم، مشااتم را وره کردم و فریاد 
 «خواي؟چی از جونم می»زدم:

 
ي اش نشااسااته بود و از زیر ساااایهباز هم چیزي نگفتح فقط روي دوچرخه

شده بودح نفس نفس زنان وفتم: سو»کالهش به من خیره  ح خیلی خب بزدل تر
 «ازي درآورديحبه اندازه کافی بازي کردي و مسخره ب

 
سمتش  سرعت به  شین را چرخاندم و با  شدمح فرمان ما شینم  سوار ما دوباره 

سمتش می سفید رنگی را از جیب حرکت کردمح وقتی که دید دارم به  روم چیز 
خه به کتش بیرون آورد، روي دوچر نگ را  ید ر اش خم شاااد و آن چیز سااف

 ها بیرون زده بود آویزان کردحاي که از پرچینشاخه
 

سرعت داخل کوچهبعد، روي دوچرخه شروع به حرکت کرد و با  اي اش پرید، 
 ها احاطه شده بود پیچیدحکه از دو طرف با مزارع و دشت

 
ماشااین را به ساامت کوچه بردم و نگاهی داخلش انداختمح براي اینکه یی 
ماشااین واردش شااود بیش از حد باریی بودح با مشاات روي فرمان ماشااین 

شت از نظرم کوبیدم، جی ی ا شیدم و به او نگاه کردم که دا صبانیت ک سر ع ز 
 شدحناپدید می
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شاخه سعی کردم ببینم آن چیزي که به  ستم نگاه کردم و  سمت را رچین ي پبه 
شاخه رفتمح مرد  سمت  شدم و به  شین پیاده  ستح از ما آویزان کرد چه بوده ا

اد بذ با نسیم بهاي کاکالهپوش تکه کابذي را به شاخه وصل کرده بودح ووشه
شتهتکان می شاخه جدا کردم، بازش کردم و نو ي داخلش خوردندح کابذ را از 

را خواندم؟ متاسفم، دیروز قصد نداشتم بهت صدمه بزنمح خطرار بیشتري در 
 مراقب باشح… راهه

 
سوار تمام مدر از ح ور من داخل  شدم دوچرخه  با نگاهی به کابذ متوجه 

واه بودهح او کا ي کوچکی از آن بذ بزروی را پاره کرده و داخل تکهقبرسااتان آ
را ببینم  «ماري»ي توانستم کلمهي کابذ میبرایم پی ام نوشته بوده استح ووشه

به این معنا بود که از یکی از کابذهاي عنوان ماري دار کلیسااااي ساانتکه 
شت همان موقعی  شتن پی ام دا صتی که او براي نو ستح تنها فر ستفاده کرده ا ا

شتن دوچرخهب سا رفته بوده، و ود که براي بردا اش قبرستان را ترب کرده و به کلی
رستان دانسته در قباور همان موقع این پی ام را نوشته پس به این معناست که می

ح ااور دارمح بعد، جایی داخل جاده خودش را مخفی کرده و منتظر من مانده 
 تا با ماشینم از کنارش رد شومح

 
بود، مطم ن بودم قصاااد آساایب رسااااندن به مرا نداشاااتح او هرکساای که 

 هاي زیادي براي این کار داشتحفرصت
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 10فصل 

 
ي پلیس رساایدمح تمام مدتی که خواب بودم برف قبل از ساااعت هفت به اداره

مه میمی یدن ادا بار به  با ذرار درشااتش  ید و حاال هم  بانبار هاي دادح خیا
بودند، و همینطور خیابان اصلی شهر که من از باریی رود کوو پوشیده از برف 

 رفتمحطریق آن سرکار می
 

باید بار چر چندین یدند،  هاي عقب ماشااین روي برف ساارخوردند و ل ز
ها نیوفتمح باعث آسااودوی ها و چالهکردم که داخل وودالحواساام را جمع می

شینی ما خاطر بود که بدون اینکه براي بار دوم در بیست و چهار ساعت وذشته
 را درب و دابون کنم به اداره رسیدمح

 
براي فرار از برف سنگین، با عجله وارد اداره شدمح وروهبان مورفی، پاتر و لوب 

رسااید منتظر من بودندح پشاات پیشااخوان جلویی نشااسااته بودندح به نظر می
سبز  شمان  شخوان را دور زدم و نگاهی به لوب انداختم، او هم نگاهم را با چ پی

 نش پاسخ دادحدرخشا
 

تاق دلگیرم  که روي تختخواب ا مان وقتی بود  که لوب را دیدم ه باري  آخرین 
خواست بدانم چه حسی درموردش دراز کشیده و به هم پیچیده بودیمح دلم می
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فه ند نصاا مهداردح لوب لبخ هت نی به ج گاهم را از او ورفتم و  به من زد، ن اي 
 دیگري نگاه کردمح

 
سخت میواهی اوقار نگاه کردن  ستم چیزي را بینمان شدح میبه او برایم  توان

دانستم آن چیز چیستح اور بخواهم با خودم حس کنم، ولی به طور کامل نمی
 چیزي… ي لوب برایم جذاب بود ولی چیز دیگري هم بودچهره…صادق باشم
 ام را با او حفظ کنمحوفت فاصلهکه به من می

 
متوجه شدم که « الت چطوره بازرس؟امشب ح»وروهبان مورفی از من پرسید:

کندح یونیفرم و کمربندم را روي میز مقابلم مثل وذشااته با اساامم خطابم نمی
 «َلورده شدهحو یه کم بدنم کوفته و ِله »وذاشتم و وفتم:

 
شن کرد و بین حرف سیگاري رو اي دهَلورو نه به ِله »هایمان پرید و وفت:پاتر 

 «کرديحماشینی که دیشب زدي دابونش 
 

پاتر محلی  به حرف  نده بودح  ما به من خیره  گاه کردم، هنوز هم  به لوب ن
بان مورفی وفتم: به وروه گذاشااتم و رو  عار الزم رو نمی»ن دونم لوب اطال

 «بهتون داده یا نه، ولی دیشب یه اتفاقی توي قبرستون افتادح
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و  کرد وروهبان مورفی پیپش را داخل دهانش وذاشاات، مسااتقیما به من نگاه
 «خواد حرفاي تو رو درمورد اتفاقی که دیشب افتاد بشنومحدلم می»وفت:

 
 …مشکله که توضیحش بدم بدون اینکه -
 

 «بدون اینکه چی؟»پاتر وسط حرفم پرید و وفت:
 
 بدون اینکه به نظر برسه عقلمو از دست دادمح -
 

 «بهشون بگو چه اتفاقی افتادهح ما همگی دوستاتیمح»لوب وفت:
 
شاانیدن این حرف به پاتر نگاه کردم، خیلی هم مطم ن نبودم! رویم را از او با 

خالی را  که چطور قبر  گاه کردم و برایش تعریف کردم  بان ن به وروه ورفتم، 
 بررسی کردمح

 
وقتی توي قبر پریدم، یه تیکه از در تابور رو برداشااتم و دیدم زیِر در جاي  -

 ناخون و پنجه وجود دارهح
 

 «ب؟خ»را از دهنش بیرون آورد، سیگار دیگري آتش زد و وفت: پاتر سیگارش
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به ذهن من رساایدح می - یه تعبیر  به نظر خب فقط  باور نکردنی  دونم چقدر 
تعبیر من این بود که اون دختره، کریسااتی هال، زنده زنده دفن … رسااه ولیمی

 شدهح
 

شخند وفت: سخر و ری شده؟»پاتر با تم ود آبی د با پوزخندي که زد« زنده دفن 
 اش خارج شدحهاي بینیرنگ سیگار از سورا 

 
ار قبل بذ»وروهبان مورفی دسااتش را براي ساااکت کردن پاتر باال آورد و وفت:

شنویمح سون رو ب بعد به من نگاه کرد و « از اینکه نظر بدیم حرفاي بازرس هاد
 هایم ادامه دهمحبا تکانی که به سرش داد به من اشاره کرد به حرف

 
ي اینه حتی داخل قبر هم اقر پنجه و چنگ دیدم، که این هم نشون دهندهمن  -

سیم که یه نفر از قبر خارج شده نه اینکه واردش شده باشهح من سعی کردم با بی
ل رسید یا شاید هم سیگناهام بهش نمیلوب رو صدا بزنم، ولی مثل اینکه پی ام

 ادهحی هال بیرون قبر ایستوجود نداشتح وقتی از قبر اومدم بیرون دیدم کریست
 

 «اوه، اینا فقط یه مشت چرندیاتنح»پاتر دوباره وسط حرفم پرید:
 

ح رو به آمداین بار به نظر عصبانی می« ساکت شو شانح»مورفی با تشر وفت:
 «ادامه بده بازرسح»من وفت:
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رنگش پریده بود، انگار مری  بودح فقط این نبود که، ساارتا پاش هم ولی و  -
شو میخاکی ب سراغ مامان کنم ورفتح من بهش وفتم اوه بتونم کمکش میودح 

 ولی اون وفت که ورسنشهح
 

باره ساااکت شاادم و به لوب نگاه کردمح هنوز هم به من خیره نگاه می کردح دو
ا هایم رتوانسااتم بفهمم حرفرساایدندح نمیهایش تیز و نافذ به نظر میچشاام

انم را ادامه بدهم ولی انقدر عجیب و خواساات داسااتکند یا نهح دلم میباور می
که می یب بود  ههبر جا شااروع کنم وج کارم را این که  بل از این یدم ق ي ترساا

سهايحرفه ست بدهمح در مدر سر ي نظامی هم چندیدنام را از د بار توي درد
ي نظامی افتاده بودمح درسااات مثل همان مشااکالتی که ابلب در مدرساااه

 ها تقصیر من نبودحاینکدام از شدم، هی دچارشان می
 

 «ادامه بدهح»صبري وفت:مورفی با بی
 

بعدش شااروع کرد به ت ییر »آب دهنم را به سااختی قورر دادم و ادامه دادم:
 «کردنح

 
 «ت ییر؟ منظورر چیه؟»پاتر با خنده وفت:
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فت:مورفی هیس نان و گه تکرار نمی»هیس ک یپ دهنتو دی یا ز پاتر،  کنم 
 «ري بیرونحکشی یا میمی

 
سعی کردم  شد و به من پوزخند زدح  سینه  ست به  شن کرد، د سیگار دیگري رو

شروع کرد به ناله و زاري کردنح انگار درد » اش بگیرمح ادامه دادم:نادیده دختره 
شتح می شدن وو صداي پاره  شنیدم، مثل  شتناکی  صداي وح شیدح بعدش  ک

ر نباشاام هایم را بسااتم تا مجبوچشاام« کردنحهاش داشااتن رشااد میدندون
 «بعدش دختره نیش در آوردح» نگاهشان کنمح چشم بسته ادامه دادم:

 
شهصداي خنده شماي زیرلبی از وو شدح نیازي نبود چ از هایم را بي اتاق بلند 

 خندید پاتر بوده استحکنم تا بفهمم کسی که به من می
 

 «بعدش چه اتفاقی افتاد؟»وروهبان مورفی پرسید:
 

براي نجار » کردم، داخل چشمانش خیره شدم و جواب دادم:هایم را باز چشم
ساایم لوب رو اي بکنمح ِهی از بیدونسااتم چه کار دیگهجونم فرار کردمح نمی

ستم ولی فکر کنم بازم پیام صمیهام بهش نمیصدا زدم و کمی خوا م رسیدح ت
 - اي که هستیا هرچیز دیگه -ورفتم برم سمت ماشین پلیس ولی اون جونور 

بالم افتادح با صورتش کوبوند به شیشه جلوي ماشینح با ماشینم رفتم جلو و دن
با دیوار قبرسااتون برخورد کردح رفتم ساامتش ولی ک« …اون چیز  جا  ه به این

 رسیدم سکور کردمح
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 «ولی چی؟» مورفی مصرانه پرسید:

 
 ا فرار کردح

 
 اي خاموش به خودش لرزیدحاین حرف را که زدم پاتر از شدر خنده

 
سرعت باور نکردنی - شین رو بروردونم و با  سعی کردم ما اي از جاش پریدح 

سا دور می شتم از کلی شام دوباره بهم حمله شدم اون خونفرار کنمح وقتی دا آ
شین می شت جوري روي کاپور ما سریع و قوي بودح با م د کوبونکردح خیلی 

 که انگار کاپور از کابذ ساخته شدهح
 

اوه اون دختر انقدر قوي و قدرتمند بوده پس چطوري »پاتر با نیشااخند وفت:
 «زنده موندي؟

 
ااااا من یه صاالیب همراهم داشااتمح وقتی سااعی کرد وازم بگیره کردمش توي 
دهنشح مثل این بود که زهر قورر دادهح روي کاپور ماشین تشنج کردح دهنش 

ها روي کاپور ماشااین ریختن و رنگ ماشااین رو مثل اسااید کف کرد، کف
ستر خوردنح  شد و به خاک بعدش، قبل از اینکه بفهمم چه اتفاقی افتاد، منفجر 

شد که تهدید از بین رفته کم شدح وقتی خیالم راحت  شیاریتبدیل  مو از کم هو
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 يي شااکسااتهدساات دادمح قبل از اینکه از هوش برم لوب رو دیدم که از پنجره
 کردحماشین منو نگاه می

 
 «و؟»وروهبان مورفی پرسید:

 
 همین بود وروهبانحهمش  -
 

چیز بعدي که یادم میاد این »بعد به ساارعت به لوب نگاه کردم و اضااافه کردم:
 «بود که صبا روز بعدش توي اتاقم از خواب بیدار شدمح

 
وروهبان مورفی بی هی  حرفی به پیپش ُپی زد و نگاهش را از رویم برنداشتح 

ندازه که برایم ا ظاتی  عد از لح وذشااات، ب یی عمر  فت:ي  پس »مورفی و
 «اظهارار تو اینه، بازرس هادسون؟

 
 بله وروهبانح -
 

 هایی که به او زدم حقیقت دارندحدانستم حرفخودم که می
 
 خواي چیزي از حرفاتو عوض کنی؟نمی -
 
 نه وروهبانح -
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سمتم آمد،  شیده بودح به  شی پو شلوار جین و دمپایی رو فر شد، باز هم  بلند 

نکه شد، مثل ایع راه رفتن به سمت راست متمایل میاش موقلگن سمت راستی
 نیاز به پیوند مفصل ران داشتح

 
من چیزاي خوبی درموردر شاانیده بودم هادسااون، درواقع »با ناراحتی وفت:

شاای ولی من این دهنده میچیزاي خیلی عالیح هرچند بع اای وقتا خیلی آزار
 يین دانشااجوي مدرسااهترحرفا رو باور کرده بودمح به هرحال تو با اسااتعداد

آموزشی بوديح به همین دلیله که واسه این موقعیت سخت پیشنهاد شديح من 
سه این اداره مفیديفکر می ها تونی توي پیدا کردن علت مرگمی… کردم تو وا

 «توي رود کوو بهمون کمی کنیح
 
 …ولی -
 

شید:  شولی به جا» شروع به حرف زدن کردم ولی حرفم را قطع کردح فریاد ک
 «تجربه فرستادنحبرام یه خیال پرداز بی

 
 …ولی -
 



 135 خون آشام فتیش

صحنه - سر دوتا  سر  ساعت، با کلی درد ست و چهار   ي جرمتوي کمتر از بی
پلیس رو  ار یه ماشیندقتیمس ولیتی و بیرفتی، مدارب رو از بین بردي و با بی

به عبارر دیگه یکی از تنها دو ماشااین پلیس ما روح و … کامال دابون کردي
با وفتن همچین دروغحا که  تار ال هم  نه واساااه رف هایی براي آوردن بهو

 ار، صداقت و درستکاري خودتو بردي زیر سوالحسرکشانه
 

شتباهی انجام نداده بودمح شنیدم را باور نمیچیزي که می کردمح من هی  کار ا
شتندح بدون اینکه از قبل خودم را براي اینکلمه به کلمه  ي اظهاراتم حقیقت دا

تو خودر رفتی توي قبر و شااخصااا » موقعیت آماده کرده باشاام، پرساایدم:
 «بررسیش کردي؟

 
 نه، من مامور کالبد شناسیمو امروز فرستادم تا اونجا رو درست بررسی کنهح -
 

 بعد از وفتن این حرف به پاتر نگاه کردح
 
 چی؟ اونو؟ -
 

 حاال نوبت من بود که ریشخند بزنمح
 

شکلی با  ستف کلمب اااا آره من! م شاره به کری ضوع داري کلمبو؟ )ا این مو
 کاشف آمریکا(
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ااا خب پس اوه تو درست بررسی کرده باشی پس باید اون چیزي که من دیدم 

 رو دیده باشیح
 

زي که البته اون چی…البته که دیدمح من در تابور رو پیدا کردم» با تشاار وفت:
 «ی مونده بودحلورده کردي ازش باقو  بعد از اینکه زدي در رو له

 
 ها چی؟جاي پنجه -
 
جه هم بود، ولی می - جاي پن جا  باهاون ثل رو نایی م به حیوو ها، تونن متعلق 

ي دختره رو از توي قبر آوردن بیرون، ها، بعد از اینکه جنازهها یا شاا الموش
 باشنح

 
وی؟ رد پاها تو داري جدي می»کردمح وفتم:شاانیدم را باور نمیچیزي که می

 «وی؟می رو چی
 

راساتشاو بخواي، بعد از اون همه این ور و اون ور رفتنت »لبخندي زد و وفت:
سی دور و بر جنازه سخت بود که چیزي ببینمح ولی بعد از برر ي هنري بلیی، 

ون وی اتر، تنها رد پاهایی که دیدم مال تو و لوب بودنح درمورد اینکه میدقیق
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رد پایی به بیر از مال خودر پیدا آشاااام دنبالت کرده هم من هی  دختر خون
 «نکردمح

 
 وی؟اي که ماشین دیده رو چی میصدمه -
 
 ي ماشین؟صدمه -
 

 ومحهاي شکسته رو میا پنجره
 

رسه صورر خودر بوده که کوبونده شده ااا با دیدن وضع صورتت، به نظر می
 هي ماشین هم، به نظر من بهاي روي کاپور و بدنهي ماشینح خراشبه شیشه

ي ماشااین با دیوارهاي ساانگی دقتت و خراشاایده شاادن بدنهخاطر رانندوی بی
 ها به وجود اومدنحهاي پرچینقبرستون و شاخه

 
 وی؟ا سوختگی اسید رو چی می

 
تو خودر وفتی که با ماشین خوردي به دیوار قبرستون، و »لبخندي زد و وفت:

کاپور ماشااین به همین خاطر هم، باطري ماشااین شااکسااته و اساایدش روي 
 «ریختهح

 
 «شهحباورم نمی»نالیدم:
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 «شهحنه، ماییم که باورمون نمی»وروهبان مورفی وفت:

 
 «تو اونجا بوديح باید یه چیزي دیده باشیح»به سمت لوب چرخیدم و وفتم:

 
هایش تقریبا به رنگ خاکستري در آمده بودندح سرش را به من نگاه کرد، چشم

با متاساافم کی»تکان داد و وفت: را، ولی تمام چیزي که من دیدم این بود که 
 «شدي و با ماشین تصادف کرديحسرعت زیاد داشتی از کلیسا دور می

 
 «یعنی اون دختره رو ندیدي؟»وونه پرسیدم:با حالتی التماس

 
ا متاسفم کیرا، من هی  دختري ندیدمح به مح  اینکه دیدم داري با سرعت با 

 سمتتحشی دویدم ماشین پلیس دور می
 

شلوارش انداختم و فهمیدم دروغ مینگاه وویدح با علم به این موضوع که ی به 
کدام از حرف باور نمیهی   گاه کردم و هایم را  بان مورفی ن به وروه ند  کن

 «شه؟حاال چی می»وفتم:
 

 ام جایی براي یه دروبگو ندارمحوردي مرکز فرماندهیح من توي ادارها برمی
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 …ا اما
 

وم دلتنگ شهرر بودي و آب سوابق درخشانت نباشح من بهشون میااا نگران 
ذارم با وروهبان فیلیپس دچار ساااختهح نمیو هواي ساارد اینجا هم بهت نمی

 من همچین آدمی نیستمح… مشکل بشی
 

ها خونم را به جوش آورده بود و باعث شااده بود اشاای در شاانیدن این حرف
شااتند که با من اینطور رفتار کنندح ها هی  حقی نداهایم حلقه بزندح آنچشاام
هایم را کنار بدنم مشااات کردم، نفس عمیقی ورفتم و بیرون دادم و با دسااات

ن تونیویرهح شااماها حتی نمیام میاز این حرفاتون خنده»عصاابانیت وفتم:
، نام بازي معمایی که درآن باید مشخژ کنید قربانی توسط Cluedoکلودو )

صحنه سیده،  سی به قتل ر سالحچه ک ستفاده ي جرم کجا بوده و از چه  هایی ا
شکل این قتل شیانه رو حل کنینح توي این چند شدهح( بازي کنین و م هاي وح

یانه تا قتل وحشها و بیش از بیستسال اخیر، آدماي زیادي وم شدن، نبش قبر
ي روزوار محو شدنح حاال ر  داده و یه عالمه افسر پلیس هم که کال از صحنه

سادین و دارین به من میشما با  سارر و پررویی تمام اینجا وای رم وین که کاج
 «خوب نیست؟!

 
 «یه دقیقه صبر کنح»پاتر جلو آمد و وفت:
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شن باید اینجا رو »مورفی وفت: شو بزنهح چون وقتی حرفاش تموم ب بذار حرفا
 «ترب کنه

 
صحنه - عقب ي جرم رو خراب کردم درحالی که به این تو منو متهم کردي که 

ي هشت ساله ي یه پسر بچهي متالشی شدهمونده اجازه دادي باالي سر جنازه
 وایسه و سیگار بکشهح

 
عد از وفتن این حرف نداختم و وفتم:ب پاي مورفی ا به ساارتا  گاهی  و »ها ن

ترین وروهبانی هسااتی که تا حاال دیدمح تو ايحرفهتو بیر… درمورد خودر
کنی ولی در اصااال با یه شاالوار جین و می کنی که داري کارفقط وانمود می

شه شی و یه پیپ وو ح چرخیي دهنت فقط داري توي اداره ول میدمپایی روفر
ي مرکزي تماس بگیري؟ خیلی خب اینکار رو بکن، شااایدم خواي با ادارهمی

کنهح در واقع هیچی اینجا متوجه نشاادي که هی  تلفنی توي این شااهر کار نمی
نه! م ازهکار نمی یابونک باز هسااتن، خ ندرر  به  کامال متروکهها  با ها  ان و 

شبا میپلیس شما رو نمیها هم که فقط  شهر یه شه حرف زدح  دونم ولی این 
 «جاي آش ال و مزخرفه!

 
یایم ساار کار وقتی بیشااتر جرم»پاتر حرفم را قطع کرد و وفت: ها چرا روزا ب

 «وب!ون کار یه پلیس خافتن؟ به این میها اتفاق میشب
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کار یه پلیس خوب! من از وقتی اومدم اینجا اصال ندیدم »به او خندیدم و وفتم:
شینه توي دفترش تو کار کنیح اوه عقیده ار اینه که کار یه پلیس خوب اینه که ب

 «و انقدر سیگار بکشه تا بمیره، پس تو یه پلیس خیلی خوبی!
 

ار حرف»وفت: سااکور کردم تا نفس بگیرم، ولی کساای حرفم را قطع کرد و
 «تموم شد بازرس؟

 
ي چرخیدم تا صاااحب صاادا را ببینمح با دیدن مرد قد بلند و البري که ووشااه

رسااید ایسااتاده بود، شااوکه شاادمح او از طریق در ها میراهرویی که به ساالول
ورودي وارد نشااده بود و به خاطر وشااتی که دیشااب با پاتر این اطراف زدیم و 

 دانستم که اداره در دیگري نداردحهم این را می ساختمان را به من نشان داد
 

سفید رنگش را از روي  شش فور و چهار این  بود و موهاي زبر  قدش حدودا 
خورد حدودا اواخر پنجاه سالگی باشد پیشانی کوتاهش کنار زده بودح بهش می

اش مشخژ بود که تازه ولی هنوز هم خوب مانده بودح از پوست صاف و برنزه
ر بروشااته و تعطیالتش را در جایی با آب و هواي ورم سااپري کرده از تعطیال

هاي شااسااتش را داخل اي بودح انگشااتهایش قوي و ماهیچهاسااتح دساات
اي هاي کمر شلوارش انداخته بودح یونیفرم پوشیده بود و از سه نشان نقرهحلقه

 هایش فهمیدم سربازرس استحروي سرشانه
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پرساایدم حرفار تموم »ن نگاه کرد و وفت:هاي آبی درخشااانش به مبا چشاام
 «شدن بازرس؟

 
 ا بله قربانح

 
پس بذار خودمو بهت معرفی »با صاادایی آهسااته و در عین حال خشاان وفت:

بازرس رام ) حت ( هسااتمح و این اداره و پلیسRomکنمح من ساار  هاش ت
تونی به خودم خدمت مننح اوه شااکایتی از عملکرد افساارهاي من داري می

 «بگیح
 
داشاات به د، درحالی که حتی براي یی لحظه هم نگاهش را از رویم برنمیبع

ستاد و زمزمه کرد: سرم ای شت   …ولی یه چیزي رو باید بدونی»سمتم آمدح پ
اونم اینه که من اصااال نیازي به این ندارم که یه عده پلیس دمابو بیان و بهم 

 «بگن چطور کارمو انجام بدمح فهمیدي؟
 

 «بله قربان، فهمیدمح»به او نگاه کردم و وفتم:سرم را باال ورفتم، 
 

ا پس حاال یه لطفی کن، یونیفرمتو بردار و از اینجا برو و هیچوقت هم برنگردح 
صبا برمی ست جدیدرح وردي به اداره مرکزي و از اونجا میفردا  ستنت پ فر
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فرسااتم اداره مرکزيح من وم یه وزارش درموردر میحرفمو باور کن وقتی می
 شندوی وروهبان مورفی نیستمح حاال هم از جلوي چشمام دور شوحبه بخ

 
ساس می شخوان را اح شتم، پی شکمم زدهح کتم را بردا کردم یکی با لگد توي 

کردم متوجه شاادم که همگی دور زدم و اداره را ترب کردمح وقتی اداره را ترب می
هواي ساارد از جمله لوب بهم خیره شاادندح از اداره خارج شاادم و قدم به داخل 

نهوذاشااتمح ذرار برف روي صااورتم می ند و موها و شاااا هایم را نشااساات
شیمی ستمح ا شدم و در را محکم ب شینم  سوار ما شاندندح  هایی که تمام پو

مدتی که داخل اداره به زور جلوي ریزششان را ورفته بودم، روي صورتم جاري 
 شدندح

 
شد از جا  سی که ناوهان کنار پنجره ظاهر  شینم با دیدن ک پریدمح لوب کنار ما

سیاهش حاال به ستاده بودح موهاي  سته بود، خاطر برفای ش شان ن هایی که روی
 اي به شیشه زدحسفید شده بودندح ضربه

 
 «کیرا!»فریاد زد:

 
شینمی ستم ا شیخوا ستم پاب کردم، پنجره هایم را ببیند، ا شت د هایم را با پ

 «خواي؟چی می»فاصله وفتم:را به اندازه یی این  باز کردم و از همان 
 

 خواي چیکار کنی؟ا می
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 رم خونهحا می

 
 ا قبل از اینکه بري میام مسافرخونه ببینمتح

 
 ا زحمت نکشح اونجا نیستمح

 
 ا منظورر چیه؟

 
کردم ما دوستیمح دونی چیه لوب؟ من فکر میرم خونهح میا همین االن دارم می

 رم اینه که، تو دیشب پیشم مونديحاي بینمونهح منظوکردم یه رابطهفکر می
 

 «ما دوستیمح»هایش کنار زد و وفت:ها را از روي چشمبرف
 

 «رسیدحاونجا که اینطور به نظر نمی»با پرخاش وفتم:
 

 وفتم؟ا من چی باید می
 

 وفتیحا باید حقیقت رو می
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 ا وفتم!
 

تو یه دروبگویی لوب » هاي ساابزش خیره شاادم و وفتم:مسااتقیما به چشاام
 «خداحافظح»بعد پنجره را بستم و وفتم:« بیشاپ!

 
ستاده بود نگاه کنم، پایم  سرد ای بدون اینکه به عقب بروردم و به او که در هواي 
را روي پدال واز محکم فشااار دادم و شااروع به حرکت کردم تا رود کوو را ترب 

 کنمح
 
 
 

 11فصل 
 

از شهر  کردم ونندوی میخیابان سرباالیِی باریی و پوشیده از برفی که در آن را
ي موتور ماشااین کوچکم را در آورده بودح تندباد شااادم، نالهزیر پایم دور می

شینم را تکان میشدید بدنه ها از ها براي پاب کردن برفکنداد و برف پابي ما
 کردندحي ماشین، سخت کار میروي شیشه

 
س شین را تا ته زیاد کردم ولی هی  کمکی به رفع  سوزان نکردبخاري ما ح رماي 

شین هم ابر شیدنم از دهنم خارج حتی داخل ما هاي کوچکی به خاطر نفس ک
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اي تار و مه مانند را روي نشست، الیهي جلوي ماشین میشد، روي شیشهمی
 رساندحکرد و دیدم را تقریبا به صفر میشیشه ایجاد می

 
شین  شدم و با دقت جاده را نگاه کردم تا ما سمت جلو خم  سیر خارج به  از م

شود و داخل چاله چوله ستم که اور بتوانم خودم را به جادهها نیوفتدح مین ي دان
سم براي اینکه بدون  شان سانم،  شیده بودند بر شن پا صلی که رویش نمی و  ا

 ام در هونشایر برسم، بیشتر خواهد شدحاي به خانههی  حادقه
 

شب مجبور می  کردم، حتماین کار را میشدم رانندوی کنم هم احتی اور تمام 
سافرخانه نرفتمح ام میباید به خانه سایلم هم به م شتن و رسیدمح حتی براي بردا

 ورفتمحآمدم وسایلم را هم پس میبعدا که براي تسویه حساب می
 

ت خواسخواست که از رود کوو دور شومح ولی بیشتر از آن، دلم میفقط دلم می
دور شااومح برایم اهمیتی نداشاات که بعدا که تا جایی که ممکن اساات از لوب 

بینمش یا نهح قلبم به خاطر رفتاري که در اداره با من داشت و دروبی دوباره می
 که درمورد اتفاقار آن شب در قبرستان وفت، شکسته بودح

 
 دانستم!می… دانستم که آن دخترب را دیدهمی
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 یی چشم برهم زدن با شد، دراور دوستم تام هم با من به رود کوو فرستاده می
 هم معماي این شهر را حل

 
دانساات که وفتح تام میکرد و قطعا دروغ نمیکردیمح او حرفم را باور میمی

 براي پلیس شدن چیزهایی الزم استح
 

سیا، حتی همکارم بازرس جان مایلز) سی م سوابق John Milesیا عی ( که 
رود کوو شودح پس  توانست متوجه اوضاع نابساماندرخشانی نداشت هم می

ها دانسااتم که آندیدند؟ هرچند، میچرا وروهبان مورفی و تیمش این را نمی
 اندحکردند که نشدهاند ولی به دالیلی وانمود میهم متوجه این موضوع شده

 
ي ماشین را پاب کردم تا تابلویی که کنار جاده نصب شده با پشت دستم شیشه

 هستگی نزدیی تابلو شد، قلبم ماالمال از خوشیبود را ببینمح وقتی ماشینم به آ
 ایدح لطفا آرام برانیدحشدح روي تابلو نوشته بود: شما رود کوو را ترب کرده

 
بایل… امکردم به تمدن بروشااتهاحساااس می ها به دنیاي واقعیح جایی که مو

ند، رادیوآنتن می نال دارند، م ازهده که ها ساایگ جایی  ند، و  باز هساات ها 
شامخون ستان دنبالت نمیآ شب داخل قبر صفه  شی و لذر را ها ن افتندح خو

 کردمححتی در هوا هم حس می
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هایم را از روي فرمان برداشااتم و رادیو را روشاان کردمح وقتی یکی از دساات
تابلو  به  پارازیت را شاانیدم قلبم فرو ریختح ولی بعدش، کمی که  صاااداي 

شنیدمتزدیی ضعیفی  صداي  شدم  صداي پارازیت به صدا… تر  یی که بین 
 رسید مثل صداي موسیقی بودحووش می

 
صداي َادل دکمه شدم و با خوشحالی  سمت جلو خم  ي رادیو را چرخاندم، به 

(Adele را شنیدم که آهنگ )Someone Like You خواندحرا می 
 

 «خوام صداتو بشنوم!بخونح می» با صداي بلند وفتم:
 

صداي پارازیت وم شده بود، ولی هر اینچی  صدایش خیلی ضعیف بود و بین
 شدحتر میشد، صداي َادل هم واضاتر میکه ماشینم به تابلو نزدیی

 
 تري بگیرمح فقط برايي رادیو را چرخاندم تا ساایگنال واضااابا امیدواري دکمه

یی لحظه چشم از جاده برداشتم ولی همان لحظه هم کافی بود تا الیه یخ تیره 
را پوشانده بود را نبینمح عقب ماشین به سمت راست و بعد چپ  رنگی که جاده

 «نه!»لیز خورد، فرمان ماشین را محکم چنگ زدم و جیغ کشیدم:
 

زروی ي برفی بکنترل ماشین کوچکم از دستم خارج شد و ماشین به سمت تپه
سمت رفتح بدنه شد و به  سنگِی قدیمی کنار جاده کوبیده  شین به دیوار  ي ما
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شدح براي یی لحظه فکر کردم ماشینم چپ خواهد کردح براي اینکه راست کج 
هایم را به داشبورد فشار دادمح جلوي خودم را سر جایم محکم نگه دارم، دست

هاي عقب از روي زمین بلند شاادح به اي فرو رفت و چر ماشااین داخل چاله
ح آوردام فشااار میي سااینهساامت جلو خم شااده بودم، فرمان ماشااین به قفسااه

 ي پارازیت بلند شدحصداي َادل ضعیف شد و دوباره صداي کر کننده
 

ها در ماشااین را هل دادم، چهار دساات و پا از ماشااین پیاده شاادم و روي برف
هایم از شاادر ساارما به سااوزش و وزوز افتادح ها و دسااتافتادمح بینی، ووش

به هایم ورفتم، هایم را براي محافظت از برف و بوران جلوي چشاامدسااات
 اطراف نگاه کردم و سعی کردم موقعیتم را تشخیژ دهمح

 
وفت که خیلی به فرار کردن از رود کوو نزدیی بودم و به خاطر تابلو به من می

کردح پشتم را به تابلو کردم و به مسیري که از آن آمده ام میاین موضوع مسخره
ن شااهر را زهاي چشاامیتوانسااتم چراغبودم نگاه کردمح چند مایل جلوتر می

ده هایی درهم تنیده، در تاریکی شب دیهاي بلند کلیسا مثل انگشتببینمح منار
 شدندحمی

 
ست سرما کرخت و بید شدر  شده بودند، مقابل دهانم هایم را که از  حس 

ورفتم و ها کردمح چرخیدم و به ماشااینم که درون چاله فرو رفته بود نگاه کردمح 
شین ا صندوق عقب ما شین را روي نداختم تا چر وزنم را روي  هاي عقب ما

 زمین بروردانمح
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 کنمحخواهش می -
 

هر خوام از این شاافقط می» این را با ناله وفتم و بعد رو به تاریکی فریاد زدم:
 «ي زیادیه؟فراموش شده برمح خواسته

 
خورد، ولی هرچقدر که ماشااین مثل االکلنگ به ساامت باال و پایین تکان می

توانسااتم ماشااین را از چاله خارج کنمح بعد از وذشاات نمیکردم تالش می
صمیم بگیرم دقایقی، برف عمیق شد و دور م  پایم را ورفتح مجبور بودم ت تر 

خاب خاطر روي انت به همین  کار کنم،  توانسااتم هایم تمرکز کردمح میکه چ
سی بیاید و نجاتم دهدح ولی احتمال  شم که ک شین بمانم و امیدوار با داخل ما

اش بیرون بیاید خیلی کم بودح به زودي جاده نکه در چنین شبی کسی از خانهای
سط شد، به همین دلیل میقابل عبور میبیر شتم که تو شانس کمی دا ستم  دان

 یی رهگذر نجار بیابمح
 

شتم که می شی دا شن کنم، ولی  شین بمانم و بخاري را رو ستم داخل ما توان
مردمح زدم و میتماال از شدر سرما یخ میها را آب کند و احبخاري بتواند یخ

شتمح با این برفی که می صندوق عقب ندا بارید، هی  پتو یا لباس ورمی داخل 
شینم را برف می ساعت آینده ما شتم که در چند  صال خیال این را ندا شاندح ا پو

 ام ویر کنم و زیر خروارها برف مدفون شومح1960داخل ماشین مدل سال 
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بایلم  افتادم و براي پیدا کردنش جیبم را زیر و رو کردمح بیرون آوردمش و یاد مو

به ساایگنال بارش نگاه کردم، قرمز بودح موبایلم را باالي ساارم ورفتم و سااعی 
 کردم آنتن پیدا کنمح

 
کنمح فقط همین یه بارح بعد این همه اتفاق الاقل الیق این یکی خواهش می -

 هستم!
 

را چرخاندم و تکان دادم، عالمت قرمز رنگ با ولی هرچه تالش کردم و ووشی 
شهر زیر پایم نگاه کردمح اور  شتم و به  شی را کنار وذا سماجت باقی ماندح وو

وذشااتم بیش از چند مایل با شااهر فاصااله نداشااتمح از بین مزارع و جنگل می
توانسااتم از طریق جاده بروردم، ولی با وجود آن همه پی  و خمی که جاده می

 شدحکردم دو برابر میتی که باید طی میداشت مساف
 

شهر بروردم، حاال هرچقدر هم که زندویدلم نمی ست به  ستگی خوا ام به آن ب
ها آب شاود تا ماندم تا برفداشاته باشادح چند روز باید داخل شاهر منتظر می

بتوانم سااراغ ماشااینم بروم، از چاله درش بیاورم و داخل جاده برش وردانم؟ 
اشتم به مسافرخانه بروردم، و حاال که از اداره اخراج شده بودم اصال دوست ند

 هی  دلیلی هم براي بازوشت نداشتمح
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خواسااتم با لوب روبه رو ها روبه رو شااوم، نمیخواسااتم با هی  کدام از آننمی
توانستم بمانم، نه با این هواي سرد و یخ زده و نه شومح ولی داخل جاده هم نمی

ام را از داخل ماشین برداشتم، قوهها هستمح چراغآشامخونوقتی که مورد هدف 
 ي کتم را باال دادم و داخل مزارع شدم و به سمت رود کوو حرکت کردمحیقه

 
براي محافظت از خودم در مقابل برف و باد ساارد، از کمر به ساامت جلو خم 

به  بارید، وقتیرفتمح برف ساانگین و به تندي میشااده بودم و با زحمت راه می
ي قرمز عقب بروشااتم تا نگاهی به ماشااینم بیندازم، به سااختی توانسااتم بدنه

رنگش را تشخیژ دهمح برف رد پاهایم را هم پوشانده بودح کمی جلوتر سمت 
اي جنگلی دیدمح راهم را کج کردم و امیدوار از پناه ورفتن بین راسااات منطقه

 درختان، به سمتش رفتمح
 

به تنم شااالق می جاد برف و بوران  ندي اطرافم ای مان ند و صاااداي زوزه  زد
ي دور ي باد، صااداي جیغ کشاایدن را از فاصاالهکردندح بین صااداي زوزهمی

آمد نگاه کردم، و به ها از آنجا میشاانیدمح به ساامت مساایري که صااداي جیغ
 هایی به سمت جلو و عقب در حال حرکتندحنظرم آمد سایه

 
آمد را پیدا کنم و طولی ن جا میها از آسااعی کردم مساایري که صااداي جیغ

ره هاي تینکشااید که راه را وم کردمح کمی اطراف را نگاه کردم و توانسااتم لکه
 ها باشند، به سمتشان رفتمحرنگی را در افق ببینم و با امید به اینکه درخت
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شدم آن لکه سایهوقتی جلوتر رفتم متوجه  شبیه  سه هاي تیره ت ییر کردند و  ي 

 گ شدندحجسم تیره رن
 

 ا اونا دیگه چین؟
 

ست شمد سایههایم را باالي چ شخیژ دهم آن  سعی کردم ت ها هایم ورفتم و 
سایه ستندح هر قانیه،  سمتم میتر میها نزدییچه ه شتر به  دندح آمشدند و بی

تر شاادند به این فکر افتادم که شاااید سااه آدم هسااتند، ولی این وقتی نزدیی
توانساات در کردندح هی  آدمی نمیحرکت میها به ساارعت درساات نبودح آن

 چنین هوا و با همچین برفی به این فرزي و چابکی راه برودح
 

سایهوقتی متوجه شدم آن سایه… قلبم ایستاد ه ي سه انسان بودند کها درواقع 
سمتم میراه نمی سرعتی باور نکردنی به  ه به دویدندح به حدي کرفتند بلکه با 
 کنندحي چند این  از زمین، روي هوا پروا میهرسید با فاصلنظر می

 
شروع به دویدن وقتی متوجه خطري که تهدیدم می سرعتم  شدم با نهایت  کرد 

 کردم و امیدوار بودم بتوانم خودم را به جنگل برسانم و آنجا پناه بگیرمح
 

هایی که حاال طولشاااان به ولی ساارعت حرکتم به خاطر ویر کردن بین برف
سایه بیش از حد به زانوهایم می سه  شده بودح به عقب نگاه کردم،  سید، کند  ر
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شده بودند، به حدي که می صداي باد را به خاطر حرکت من نزدیی  ستم  توان
شنومح برف شان ب شان بلند میها زیر قدمسریع شیدشدند و به هوا میهای ندح پا

 «نه! تو رو خدا، نه!»سکندري خوردم و زمین افتادم، جیغ کشیدم:
 

نه به … لرزیدي بدنم میوحشت زده به زمین چنگ انداختم و بلند شدمح همه
ساس می سرما، به خاطر ترسح اح شان را از خاطر  کردم هر لحظه پاهایم قدرت

دام دانستم کدهند و به شدر هم احتیاج داشتم دستشویی برومح نمیدست می
هایم از شدر اشی دادمحدوم، فقط تلو تلو خوران به دویدن ادامه میسمتی می

 ترس روي صورتم جاري شده بودندح
 

قب  به ع نفساای ورفتم، هواي ساارد را براي آرام کردنم فرو دادم و ساارم را 
سه خون سمتم میچرخاندمح  سرعت به  شام را دیدم که با  هاي دوندح دندانآ

شب می شان مثل تیغ، در تاریکی  سر جایم سفید شیدم و  شیدح جی ی ک درخ
ها سمت چپم، و دیگري سمت راستم ي کمی یکی از آنصلهخشکم زدح با فا
 «بهم نزدیی نشین!»ام کردندح جیغ کشیدم و وفتم:پرید و محاصره

 
 شانکردند، مثل اینکه طعمهدورم حلقه زدندح به سمت جلو و عقب حرکت می

شمکردندح خونرا بررسی می سرعت جلو آمدح چ سومی به  شام  هاي قرمزش آ
شید و آب می سمتم چنگ درخ شید و به  سی ک از دهانش راه افتاده بودح خرنا
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صلهانداختح پنجه شدندح خودم هایش با فا صورتم رد  ي چند این ، از مقابل 
 ها افتادمحرا عقب کشیدم و روي برف

 
تادح  کار اف با از  یده بود قلبم تقری که پوشاا باساای  با دیدن ل باال را نگاه کردمح 

اي که به یونیفرم پلیس شااباهت داشاات، یدهآشااام لباس پاره پوره و  ولخون
آشااام پوشاایده بودح وقتی براي اینکه چیزي که دیدم را درب کنم نداشااتمح خون

روي هوا پرید، چرخی در هوا زد، روي زمین پرید و به سمتم خیز برداشتح به 
 کردحجاي اینکه روي زمین راه برود، باالي سطا زمین پرواز می

 
ه نه جایی براي فرار کردن هست و نه براي پنهان شدن، با علم به این موضوع ک

هایم پوشاندم و آرزو کردم مرگ سریعی داشته باشمح صداي صورتم را با دست
شام را که از میان تاریکی به ووش میجیغ خون شمآ شنیدمح چ سید،  ا هایم رر

بسااتم و منتظر مروم شاادمح ولی بعد، صااداي دیگري آمد، صاادایی کر کنندهح 
 اي بود که به عمرم شنیده بودمحترین صاعقهصداي بلندشبیه 

 
شده فریاد زدم: صداي چی بود؟»شوکه  شم« این دیگه  سریع چ هایم را و بعد 

 باز کردمح یی نظر موجودي بالدار
 

آشااامی که داشاات بهم را دیدم که از مقابلم اوج ورفت، چنگ انداخت و خون
 کرد را ورفتححمله می
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تا ببینم آن موجود خودم را از بین برف گاه کردم  باال را ن یدم و  ها بیرون کشاا
کردح مثل حرکت سااریع بالدار چه بودهح ولی با ساارعت و چاالکی پرواز می

سمان هایی محو و تار بودح خونسایه شیده بود در آ شامی که یونیفرم پلیس پو آ
 کشیدحباالي سرم فریاد می

 
ي مبارزه کندح دستم را براي جلوویر کرد با آن چیزي که او را ورفته بودسعی می

شم شدم آن جانور بالدار، هر چه از ورود برف، جلوي چ هایم ورفتم و متوجه 
 که بود، از کمر به باال برهنه بودح

 
هایش باریدح موپوسااتش به رنگ پریدوی و ساافیدي برفی بود که اطرافش می

سیاهی بال ست به  شتش بیرون زده هاسیاه بود، در سرعیی که از پ ت بودندح 
انسااتم جانور دتر ببینمش خیلی زیاد بودح نمیحرکتش براي اینکه بتوانم دقیق

شه ست یا خودش برایم نق اي دارد، به همین خاطر چرخیدم و فرار ناجی من ا
 کردمح

 
کوبیدح سااکندري خوردم، بلند شاادم، ام میي سااینهوار به قفسااهقلبم چکش

ل ادامه داشاات که خسااته شاادمح از دوباره سااکندري خوردم، آنقدر این روا
آشااام دیگر از خواسااتم دیدم را به دو خونام به عقب نگاه کردمح نمیساارشااانه

 دست بدهمح
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شمم به خون سمت چ شیده بود افتاد، کمرش را به  شامی که یونیفرم پلیس پو آ
 عقب خم کرده بود و بازوهایش را

 
لدار توانش را تحل با جانور  که  گار  یل برده بودح یکی از آن دو باز کرده بود، ان

 خراشیآَشام دیگر، جیغ ووشخون
 

 کشید و دنبالم افتادح
 

شیدم: شو!»جیغ ک سکندري خوردم، با بساسسسن « نزدیکم ن به عقب عقب 
هایم پوشاندم، هایم را با دستها افتادم و بادي ازم خارج شدح ووشروي برف

 که چشاامم به جانور بالدارشااد را ببینم آشااامی که نزدیکم میبروشااتم تا خون
آشامی که یونیفرم پلیس پوشیده بود را دریدح خون روي سیاه خورد، ولوي خون

شد و روهبرف شیده  سپیدي برف ایجاد هاي اطرافم پا هاي قرمز رنگی را روي 
 کردح

 
نا جی عد،  عا همچین چیزي بود  -ام ب ته اور واق تاه اوج  -الب با پروازي کو
آمد را ورفت و مثل یی عروساای که به ساامتم می آشااام دومیورفت، خون

چه که روي برفپار جایی  تابش کردح این یکی زن بود، از آن  ها دراز اي پر
شیده بودم می ستح موهاي قهوهک شیده ا ستم ببینم که لباس ولداري پو اي توان

 مایل به قرمز روشنش در هوا پخش شده بودح
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آشام سومی به دهنم آوردح خونسمت راستم، صداي جی ی شنیدم که قلبم را 
سمتم میمی شت به  سش را امتحان کند و دا شان ست  دویدح چرخیدم و خوا

سریعسعی کردم فرار کنم، ولی خون شام خیلی از من  ست همان آ تر بودح در
ظه با دساااتلح که نفس دابش را روي وردنم حس کردم،  گال اي  هاي چن

 که آن نزدیکی بود کوباندحمانندش به پشتم چنگ انداخت و مرا به درختی 
 

زدمح وقتی دیدم زمین زیر پایم با ساارعتی باور نکردنی ناپدید وار لگد میدیوانه
آشام با بازوهایش مرا محکم ورفته بود و از شود شکمم در هم پیچیدح خونمی
رفتح چند لحظه بعد، داشااتم از نوب درخت به زمین زیر ي درخت باال میتنه

آشااام با مح به چپ و راسااتم نگاه کردم و متوجه شاادم خونکردپایم نگاه می
 هایش به کتم چنگ انداخته و مرا نگه داشته استحپنجه

 
 «دستتو بکش لعنتی! بذارم پایین!»فریاد کشیدم:

 
سفید رنگش کج و کوله  صورر  صورتش نگاه کردمح  سرم را باال ورفتم و به 

شمبردح او هم دبود، انگار از دردي دائمی رنج می ست مثل بقیه چ هاي قرمز ر
اش در آتش ي از شااکل افتادهسااوزانی داشاات، انگار م زش داخل جمجمه

شبیه طاقچهمی شتر  شانی بلندش بی شمسوختح پی هایش اي بود که باالي چ
ي حیوان و دهانش مثل یی زخم باز بودح اش شاابیه پوزهوصاال شااده بودح بینی
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ز و هاي تیهاي خونین و دندانلثهاش عقب رفته بودند و ردیف هاي ووشتیلب
 دادندحاش را نشان میبرنده

 
سفیدي دیدم که پرواز  سیاه و  شیدمح رو به رویم چیز  شید، جیغ ک مرا باالتر ک

اش را به آشااام زن را از وسااط نصااف کرد و هر تکهکرد، جانور بالدار خونمی
 کناري پرتاب کردح

 
 کردمحدم و تقال میپرانوحشیانه لگد می« ولم کن!»جیغ کشیدم:

 
صداي  سمتمان پرواز کرد و دوباره،  شنید به  صداي جی م را که  جانور بالدار 
رعد سکور شب را شکستح با یی پرش خودش را به باالي سرمان رساند، به 
خاطر بدن درخشاااانش بیرممکن بود که به خوبی ببینم او چه کساای یا چه 

 چیزي استح
 

به خون هاي را نگه داشااته بود حمله کرد، پنجه آَشاااامی که منوقتی جانور 
سا بودح خون شت تنم فرو رفتح دردش طاقت فر شتر داخل کت و وو شام بی آ

هایم بطري آب مقدساای که پیرزن وقت دسااتم را داخل جیبم بردم، انگشاات
 صبحانه به من داده بود را لمس کردندح
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ي از آب مقدس را اي از سر درد، در بطري را باز کردمح چرخیدم و مقداربا ناله
آشام ریختمح درست همان لحظه ووشتش شروع به حباب هاي خونروي پنجه

 و تاول زدن کرد و دود از ووشت سفید رنگش بیرون زدح
 

شید، مرا ول کرد و از باالي درخت روي زمین خون سر درد ک شام فریادي از  آ
کشااید، صااداي آخرین انداختح از پِس صااداي باد که در ووشاام سااور می

شنیدمح به زمین ي خونزوزه صفش کرد،  سط ن شام را وقتی جانور بالدار از و آ
یی می به ساارعت بهش نزد که  یده از برفی  گاه کردم و جیغ پوشاا شااادم ن

 «کمکم کن!»کشیدم:
 

هایم را بسااتم و براي بار دوم در آن شااب آرزو کردم مرگ سااریع و بدون چشاام
ساس کردم از زم شمح ولی بعد، اح شته با سمت ین دور میدردي دا شوم و به 

هایم را باز کردم، این طرف و آن طرف را نگاه کردم رومح یکی از چشاامباال می
ست خون ستم که مرا از د شدم بین بازوان جانوري ه شامو متوجه  ها نجار آ

 داده بودح
 

اش به سردي و یخی هواي شب شد، سینهي لختش فشرده میصورتم به سینه
صورتش را ببینم، ولی بالبودح باال را نگاه ک وي هایش را خم کرده بود، رردم تا 

 صورتش سایه انداخته و صورتش را پوشانده بودح
 



 161 خون آشام فتیش

 «محکم بگیر!»با صداي عمیق برش مانندي وفت:
 

اي جانور، با سرعت در آسمان شب محبسوسس بین بازوان نیرومند و ماهیچه
 پایین را نگاه کردم، زمیِن وشااتیمح کردیم و به ساامت رود کوو بر میپرواز می

هایی تیره شااده بودند و موقع حرکت از پوشاایده از برف و درختانی که مثل لکه
 دیدمحدادند، را میفش میکنارشان صداي فش

 
به ساامت راساات نگاه کردمح نا امیدانه تالش کردم صااورر جانور را ببینمح 

شب بال سرد  صدمه دیده بودند و در هواي  شده و  مثل امواج آب هایش پاره 
کرد و باعث خوردندح با نهایت ساارعت در آساامان شااب پرواز میتکان می

 شد موهایم به صورتم شالق بزنندحمی
 

هایش که کمرم را در بر ورفته بودند، از روي بریزه براي زنده ماندن، به دساات
هایی قوي و بلند ها پنجهنه واقعاح آن… ها دسااات نبودندچنگ زدمح ولی آن

باد  يي شاامشاایر بودح از بین صااداي زوزههر انگشااتش به بلندي تی ه بودندح
 «بري؟داري منو کجا می»وفتم:

 
ولی به جاي اینکه جواب سوالم را بدهد، ناوهان با سرعت زیاد به سمت زمین 
فرود آمدح شکمم در هم پیچید و سرویجه ورفتمح دوباره آن صداي ووشخراش 

 دیدوانم تیره و تار شدح رعد بلند شد و بعد همه چیز مقابل
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 12فصل 
 

تا بفهمم روي تختم در چشاام ید  ظه طول کشاا ند لح باز کردمح چ هایم را 
امحچراغ روي میز روشاان بود و اتاقم برق ي هالل ماه دراز کشاایدهمسااافرخانه

نارنجی رنگش شاااده بودح نمی دانسااتم چه مدر بیهوش بودمح تابش ورم و 
 کردحهایم درد میشانه

 
شا س شام پنجهن کردم و به یاد آوردم که خونلم ها فرو کرده هایش را درون آنآ

به  با خودش  جار داد و  لدار مرا ن با که جانوري  یاد آوردم  به  بودح این را هم 
سمان بردح بعد از به یاد آوردن این سایهآ سی در  شدم ک شهها، متوجه  ي ي وو

 اتاق نشسته استح
 

 ا کی اونجاس؟
 

شیده بودم درد میولویم به خاطر آن  سر جایش همه جی ی که ک سایه از  کردح 
 «منمح»بلند شد، قدم به روشنایی وذاشت و وفت:
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تاریکی ووشاااه که از  یدن لوب  به ساامتم میبا د تاق  یدم:ي ا مد بر چی »آ
که در اداره« خواي؟می قاتی  فا خاطر ات به  تاده بود از او هنوز هم  ي پلیس اف

 عصبانی بودمح
 

 «فقط اومدم ببینم حالت خوبهح»وفت: تر آمد ونزدیی
 

خب، حاال که دیدي حالم خوبه »دراز کشاایدم و پشااتم را به او کردم و وفتم:
 «تونی بريح من هی  حرفی ندارم با تو بزنمحمی

 
 کنیحکردم داري شهر رو ترب میفکر می -
 

ال حا… یه چیزي شااد که نشااد برم»در حالی که هنوز پشااتم به او بود وفتم:
 «تو از کجا فهمیدي هنوز اینجامح هرچی،

 
 …شدم دیدم چراغ اتاقت روشنه واسه همین فکر کردمداشتم از اینجا رد می -
 

 «چه طوري اومدي تو؟»به سمتش چرخیدم و وفتم:
 
 در اتاق باز بودح -
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تونی بري و در رو هم پشاات ساارر خیلی خب، اوه دیگه کاري نداري می -
 ببنديح

 
 «تو چت شده؟:»به من نگاه کرد و وفت

 
ستم و هیس ش شده؟ تو توي اداره دروغ »هیس کنان وفتم:روي تختم ن من چم 

 «تونستی منو از توي دردسر بکشی بیرونحوفتیح تو می
 
 چطوري؟ -
 

ااا تو اصال اون شب ندویديح وقتی تصادف کردم تو درست باالي سرم بودي 
 باشیح آَشام رو دیدهده تو باید اون دختر خونکه این نشون می

 
 ي انکار تکان دادحسرش را به نشانه

 
اومد لوب، همه جا پر از ول و الي اون شاااب بارون می»به او یاد آوري کردم:

عا می که اد وه همونطور  جادهبودح ا بالم میکنی توي همچین  یدي اي دن دو
 «شدحپایین شلوارر باید ولی می
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ي هبینی، حتی یه لکمی»ي شاالوارش دوختم و وفتم:نگاهم را پایین و به پاچه
 «ِول هم روش نیستح

 
 اسحاین یه شلوار دیگه -
 

دروبگوح این همون شاالواریه که تو اون شااب توي قبرسااتون »با پرخاش وفتم:
 «پوشیده بوديح

 
 دونی؟تو از کجا می -
 

تخم مرغ و سااس کچاپح از اینجا » به ران پاي راسااتش اشاااره کردم و وفتم:
 «فهمیدم!

 
 «چی؟»وفت:با ویجی 

 
شین پلیس بهت وفتم می - ساندوی  تخم شب آخر توي ما شام  سه  دونم وا

مرغ خوردي چون تخم مرغ و سااس کچاپ ریختن روي کروار و شاالواررح 
 حبینمي ولی پایین شلوارر نمیهاش هنوز هم هستن لوبح ولی هی  لکهلکه

 
و  من نگاه کردها انداخت، بعد دوباره به ساارش را پایین ورفت، نگاهی به لکه

 «مونه، درسته کیرا؟هیچی از چشمت پنهون نمی»وفت:
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 «شاید بمونهح»یی لحظه فکر کردم و وفتم:

 
 منظورر چیه؟ -
 
یده باشاای پس چطوري با اون ساارعت  - خب اوه تو توي اون خیابون ندو

 فهممشحخودتو به من رسوندي؟ این چیزیه که من نمی
 

م بهت تونکیرا، دیگه نمی» شد و وفت: هاي سبز کمرنگش به من خیرهبا چشم
هاي پیراهنش را باز کرد و اجازه بعد کتش را از تنش درآورد، دکمه« دروغ بگمح

ب، روي کردم لوزیاده»هایم را باال ورفتم و وفتم:داد روي زمین بیفتدح دسااات
 «ي خوبی باشهحکنم این ایدهفکر نمی

 
ساس می شد، اح شور و هیجان به من خیره  ردم نگاهش تا اعماق وجودم کبا 

 «نه کیراح متوجه نشديح»کند، وفت:رسو  می
 

م بهت تونکیرا، دیگه نمی»هاي سبز کمرنگش به من خیره شد و وفت:با چشم
هاي پیراهنش را باز کرد و اجازه بعد کتش را از تنش درآورد، دکمه« دروغ بگمح

 داد روي زمین بیفتدح
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که سااعی می حالی  به شااکمدر  نه کردم  خت و ساای گاه نکنم ت ي لختش ن
 «چیو متوجه نشدم؟»پرسیدم:

 
 «اینوح»چرخید و وفت:

 
اش موج هاي پهن لوب نگاه کردم که زیر پوساات ساافید و رنگ پریدهبه شااانه
هاي پشااتش تکان خوردند و کشاایده شاادند و لرزیدح بافت و ماهیچهمانند می

سیاه رنگ از کمرش بیرون چیزهایی مثل استخوان زدندح از شدر درد به هایی 
ستخوان شده بود، ا شانهسمت جلو خم  شتر از  سیاه رنگ بی ها و کمرش هاي 

ها به وجود آمد و آن لحظه بود بیرون زدندح بشائی نازب و پوستی زیر استخوان
 که متوجه شدم لوب یی جفت بال در آوردهح

 
دار عکسهایش مرا یاد وقتی که یی دختر بچه بودم و پدرم در یی کتاب بال

یلس) ناسااور پتروداکت یی دای ( را نشاااانم داده بود، Pterodactylعکس 
شت که قد انداختح هر کدام از بالمی ستخوانی دا ست ا شانه و د هایش یی 

شش فور می شده بود، هر کدام به حدود  صل  ستی که به بال و سیدح زیر د ر
 دست پذیر قرار داشتح در انتهاي هر دست، یی م بشائی شفاف و انعطاف

 با سه انگشت استخوانی قرار داشتح
 

هایم را جلوي دهانم ورفتم و با ناباوري و تعجب به لوب نگاه کردم که از دست
 هاي بزرگ و ساایاهش از دولرزیدح ت ییر شااکلش پایان یافتح بالساار تا پا می
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ست شدندح در حالی که د سمتم طرف باز  هایش دو طرف بدنش آویزان بود به 
 «کنم نترسحخواهش می»نگاه کرد و وفت: چرخید، به من

 
 «واو!»نفس بریده وفتم:

 
 تونی بگی همینه؟همه چیزي که می -
 

وقتی شروع به حرف زدن کرد متوجه شدم دو دندان پیشینش تبدیل به دو دندان 
 «خواد چی بگم؟دلت می»اندح با شگفتی زمزمه کردم:نیش بلند و تیز شده

 
ستاده بود میهرچند باید از موجودي که ج سیدم، ولی نمیلویم ای سیتر دمح تر

ي تاریکی! )منظور همون عزرائیله!( یی فرشااته… لوب شاابیه یی فرشااته بود
شم سنگ چ سفیدي  صیقلی و به  صاف و  ستش  سبزتر، پو شه  هایش از همی

هایش به ساارخی و تیروی خون شاااده بودح موهاي براق و ساایاه مرمر، و لب
 در خشیدحمی (Onyxرنگش مثل سنگ اونیکسس)

 
 ها رو داري؟این بال… ا دقیقا چند وقته که این چیزا

 
 ا همیشهح
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دانسااتیم بعد از اي هر دویمان سااکور کردیمح هی  کداممان نمیبراي لحظه
 ها چه حرفی باید بزنیمحاین

 
عد العمل من بدانست عکسناوهان لوب با لبخندي عصبی ناشی از اینکه نمی

 «؟رسمچه طور به نظر می»تواند باشد، پرسید:چه میاز دیدنش به این شکل 
 
 رسیحمدهوش کننده به نظر می -
 

 «وفتی خوش تیپ و قیافه؟مدهوش کننده؟ نباید می»با لبخند وفت:
 

ر از نه، خیلی بیشاات»با حس ورمی که درونم جریان پیدا کرده بود به او وفتم:
 «رسیح اون تو بودي؟قیافه به نظر میخوش

 
 ا کدوم؟

 
 آشاما نجار داد؟ا همون کسی که امشب منو از دست اون خون

 
 ا آره، من بودمح

 
خب، »کنجکاو از اینکه چه چیزي او را به این شکل تبدیل کرده است پرسیدم:

 «آشاماسحتوام مثل اونایی؟ منظورم خون
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کرد متوجه لرزشاای در ي تختم نشااسااتح وقتی حرکت میبه ساامتم آمد و لبه

ها منو ومپایر ) بع اای»هایم نگاه کرد و وفت:به چشاام هایش شااادمحبال
Vampire-زنااان ولااای مااان یاااه آشاااااام( صااااادا مااایخاااون

 «(هستمحVampyrusومپایرس)
 

ر دار هسااتن که قابلیت پرواز دارنح بسدایناسااور پتروداکتیل: دایناسااورهایی بال
هاشااون خالف بقیه پرندوان که فقط بال دارن اینا دسااات هم دارن که به بال

ها هایی که به این بالهاي نازکی دارن و دساااتها بالبیدهح پتروداکتیلچساا
ست صله د ستخونی و البر مت شت ا سه تا انگ ستخونیه که فقط  هایی البر و ا

ها از بال این دایناسورها استفاده هاي ومپایرسدارهح نویسنده براي توصیف بال
 کردهح

 
 شااه واالومیت یافت میس ساانگ اونیکس: ساانگ مرمر بلور مانند که در اساات

 ونحبهش سنگ مرمر اونیکس هم می
 

پایرس ما بهشااون میااااا وم ما آد که معموال شاا وین دزمودوس ها چیزین 
 (Desmodus Rotundasروتانداس)

 
 ا چی؟
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 آشامحهاي خونا خفاش

 
که سااعی می یدم:کردم حرفدرحالی  جا »هایش را بفهمم پرساا خب، تو ک

 «کنی؟! از کجا میاي؟دتو آویزون مییعنی به کجا خو… کنیزندوی می
 

 ا از بارهاح
 

آمد، مثل اینکه در ذهنش به ي دور میصاادایش جوري بود که انگار از فاصااله
هایی که زیِر زمین زیر بارها و حفره»محل زندویش ساافر کرده بودح ادامه داد:

 «پامون هستنح
 

بپس یعنی تو زیِر زمین زندوی می»با ویجی وفتم: هایی ونهازم وکنی؟ یعنی 
 «مثل تو اون پایین هستن؟

 
وي ها تهاح ومپایرساونا همیشه وجود داشتن، حتی قبل از انسان»توضیا داد:

 «کننحها، و بارهایی که زیِر زمین وجود دارن زندوی میها، تونلسورا 
 
 کنی که یه پلیس هستی؟پس چرا وانمود می -
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پایین تخت، نشسته بود نبود، حتی یی اور به خاطر مرد بالداري که روبرویم، 
 کردمحزدم را هم باور نمیهایی که میکلمه از حرف

 
شم ست دادح وفت:چ شش را از د شد و درخ ما اومدیم تا یکی از »هایش تیره 

 «افرادمون رو پیدا کنیمح
 
 چرا؟ مگه اون ومپایرس چکار کرده؟ -
 

ننح کزمین رفت و آمد میي ما دارن به سطا ااا ببین کیرا، صدها ساله که وونه
شما بع ی شدیم مخفیانه به درجار و مقاماي باالیی توي جامعه  مون موفق 

برسیمح ولی هممون، البته تا حاال، به قوانین و دنیاتون احترام وذاشتیمح ولی یه 
به بارها برورده و  به جاي اینکه  نفر هسااات که این قوانین رو شااکسااات و 

ین ها ت ذیه کردح با اش شد و از خون انسانورسنگیشو رفع کنه تسلیم هسوسس
ي نیمه انساااان نیمه ومپایرس به وجود آوردح همون کارش یه نژاد جهش یافته

 اونا نامیرا هستنح… انآشامح اونا مردهوین خونچیزي که شما بهش می
 

 ا اون ومپایرس کیه؟
 

ودشو اون خدونیمح ولی ردشو تا رودکوو ورفتیمح یه جایی اینجا هست که ا نمی
 توش مخفی کردهح
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ا ولی فهمیدنش نباید خیلی سخت باشهح منظورم اینه که، وقتی شماها یکی از 

 بینین باید بتونین بشناسینشحخودتونو می
 

تونی با نگاه کردي که من آدمم؟ میاااا ولی چطوري؟ مگه تو تا حاال فکر نمی
 کردن بهم بگی که شبیهت نیستم؟

 
 «خب، فکر نکنمح»م:سرم را تکان دادم و وفت

 
شکلی که مقابل رومونه رو ببینیح هرچی دیرتر اونو پیداش اااا پس می تونی م

شتر می شتري خلق میتونه ت ذیه کنه و خونکنیم، بی شاماي بی تا اینکه  …شنآ
 ویرنحآشاما فرا میرسه که دنیاي شما رو خونیه روزي می

 
وه میااااا چرا بس نمی نه؟ ا که داره مک نه پس چرا یتونه آساایبی  زنه رو ببی

 اش رفع بشه؟ورده زیر زمین تا ورسنگیبرنمی
 

شتی ایجاد می سان اعتیاد بیر قابل برو اون  شهح واااا با یه بار مزه کردن خون ان
رهح شنیدم مثل یه آتیشی توي روحت اون هسوسس، هی  وقت از بین نمی… نیاز
 شهحمونه که هیچوقت خاموش نمیمی

 
 این عطش رو از بین ببره؟ تونها پس اون نمی
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توي طول تاریخ بازم کسااایی بودن که اومدن »با صاادایی زمزمه مانند وفت:

 «سطا زمین و از خون آدما ت ذیه کردنح
 

 ا عطششون از بین رفت؟
 

 ا آرهح
 

 ا چطوري؟
 

هایی مثل من فرستاده شدن تا اونا رو ومپایرس»هایش تیره شدند، وفت:چشم
 «مین بروردونن و نابود کننحدستگیر کنن، به زیر ز

 
 تونی توي نورمنظورم اینه که می… آشاااماي عادي نیسااتیپس تو مثل خون -

 خورشید بیاي بیرون؟
 
ستگاه طبیعی ما تاریکیهح ولی خب بع ی از ماها می - شزی ید تونیم نور خور

 تونم تااي به نور خورشید ندارم، و میرو تحمل کنیمح مثال خود من، من عالقه
ند روز بدون اینکه پوسااتم خارش و سااوزش شاادید بگیره و تاول بزنه نور چ



 175 خون آشام فتیش

نن تونن نور رو تحمل کخورشید رو تحمل کنمح ولی بع یا فقط چتد دقیقه می
 کنهحو بیشتر که بشه پوستشون شروع به سوختن و دود کردن می

 
شام نوعی خفاش خونخوار هاي خونسدزمودوس روتانداس: یا همون خفاش آ

که معموال توي آمریکاي مرکزي و بع ی نقا  آمریکاي جنوبی زندوی هستن 
 کننحمی

 
اي هاي که لکهیاد واکنشااش وقتی که دید م  دسااتم بریده افتادم و آن لحظه

سویی و خب پس ت» بوید را بخاطر آوردم، به او وفتم:شرتش میخونم را روي 
شامایی؟ منظورم اینه کهشبیه اون خون سان براي زنده تو به خون، خو… آ ن ان

 «موندنت احتیاج داري؟
 

 ا بستگی دارهح
 

 «به چی؟»دستش را ول کردم و وفتم:
 

لزومی نداره ازم بترساایح درساات مثل نور »ام را احساااس کرد و وفت:نگرانی
خورشااید، اینم براي هر ومپایرس با دیگري متفاوتهح بع اای از ماها به مح  

تونیم هامونم میشاایمح بع اایا میي خون آدماینکه بیایم روي زمین تشاانه
ها بدون عطش به خون آدما روي سااطا زمین ها، روزها یا حتی هفتهساااعت
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تا عطش … بمونیم ید بروردیم زیِر زمین  با یدا کنیم  که عطش پ ولی وقتی 
 «تونیم بروردیم روي زمینحخودش از بین برهح بعدش که از بین رفت می

 
 قتی که عطشت زیاد بشه دووم بیاري؟تونی تا وا خب تو چی؟ تو چقدر می

 
 ا حدود شش هفتهح

 
 کشه که بروردي؟ا چقدر طول می

 
حدود یه هفتهح پس تو االن در امانیح اون روز که مچت »لبخندي زد و وفت:

برید من عطش پیدا کردمح بوي خونت براي یه لحظه منو دیوونه کرده بود براي 
 «خواستم بهت نزدیی بشمحهمین بود که نمی

 
 کرديحا من دیدمت که داشتی خونمو بو می

 
تونسااتم کمکی به خودم نمی»زده به جاي دیگري نگاه کرد و وفت:خجالت

 «کننده بودحمست… بکنمح بوي خونت زیبا بود
 

بدانم براي همین دلم می ندویش زیر زمین  خواسااات بیشااتر درمورد او و ز
 «میاي اینجا؟خب تو چطوري میاي روي سطا زمین؟ چه طوري »پرسیدم:
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هاح خوشبختانه شما هایی که آدما کندن، بارهاي عمیق و وودالا از طریق چاه

هاي تونل، بارها و هزاران مایل زیر زمین رو آدما توانایی دسااترساای به شاابکه
نل می ما خودمون تو تا  باز ندارینح ولی بیشااتر وق به بیرون  کنیم و راهمونو 

ردیم خوایم بروپوشااونیم و تا وقتی که میمیکنیمح ما تونل رو با یه دریچه می
 دیمحکنیمح مرتب این کار رو انجام میزیر زمین درشو قفل می

 
براي یی لحظه آرام و ساکت سرجایم نشستم و سعی کردم هر حرفی که به من 

 «ما یعنی کیا؟»زده را بفهممح بعد به او نگاه کردم و وفتم:
 

 «منظورر چیه؟»ج شده باشد پرسید:با حالتی که انگار از حالت خلسه خار
 

 «کنیم، ما یعنی کیا؟تو وفتی ما قفلش می»دوباره پرسیدم:
 

 «مورفی، پاتر و رامح»هایم خیره شد و با لبخند وفت:مستقیما در چشم
 

که می باور نمیچیزي  یدم را  بان تو داري می»کردمح وفتم:شاان که وروه وی 
ون مثل توان؟ همشااون خفاش مورفی، سااربازرس رام و اون پاتر احمق همشاا

 «آشامن؟خون
 

 «دونم باورش سخته ولی اونا انقدرها هم بد نیستنحمی»خندید و وفت:
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 امروز که خیلی بد بودنح -
 
 چه باور کنی چه نکنی ولی اونا فقط سعی داشتن ازر محافظت کننح -
 

ر د ازم محافظت کنن! راه خنده داري رو براي نشااون دادنش»با تمسااخر وفتم:
 «پیش ورفتنح

 
ست ست ورفت و وفت:د شته ما می»هایم را در د شب وذ ستیم که وقتی  دون

خواسااتیم براي امنیت آشااام رو کشااتی اونا میان دنبالتح ما میاون دختر خون
 «خودر تو رو از رود کوو دور کنیمح ما مجبور بودیم که از اینجا دورر کنیمح

 
 خودم از پس خودم برمیامحمن احتیاجی به محافظت شماها ندارمح  -
 
یا به یکی از … وی؟ اوه امشااب نرساایده بودم که مرده بوديامشاابو چی می -

 شديحاونا تبدیل می
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خب، من »براي یی لحظه سااااکت نشااسااتم، بعد به او نگاه کردم و وفتم:

 «تونم اینجا رو ترب کنمحخوام بمونمح االن نمیمی
 

داري خیلی خطرناکهح نه فقط واسه تو، ا هر جور میلتهح ولی چیزي که پیِش رو 
 براي مردمم هم همینطورح

 
اي از موهایم را از روي صورتم بعد از این اخطارش، دستش را دراز کرد، دسته

فت: نار زد و و عا بخواي می»ک جا بمونیح اوه واق که مجبور نیسااتی این دونی 
 «تونم از اینجا ببرمت بیرونحمی

 
 «شماها بهم نیاز دارینح»و با لبخند وفتم:دستم را دور دستش حلقه کردم 

 
 زنی؟چرا این حرفو می -
 

ندي زدم و وفتم: پاتر حتی نمی»لبخ که قبال وفتم، مورفی و  تونن همونطور 
 «بازي کلودو رو حل کنن!

 
خواهد حرفی بزند، ولی ناوهان دسااتم را جوري به من خیره شااد که انگار می
شدح با  سر جایش بلند  ضطرابی که مرا دربر ول کرد و از  شوره و ا ساس دل اح

 «خواستی بگی؟چی می»ورفته بود پرسیدم:
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 ا چیز مهمی نبودح

 
شتش را به من کرد و بال صداي پ  پ  مانند آرام و نرمی ایجاد کردندح پ هایش 

سمتش رفتمح می شدم و به  شانهبلند  ستم را روي  ستم د  اش بگذارم ولیخوا
ه جاي کردم برا کنم یا نهح در واقع اور این کار را میدانستم که باید این کار نمی
 کردمحهایش را لمس میاش بالشانه

 
 مهمهح -
 

ي لختش تنها چند این  با من فاصله داشتح چرخید و به من نزدیی شد، سینه
اي هم براي اینجا موندنت وجود کنم که دلیل دیگهدارم به این فکر می»وفت:
 «داره؟

 
ورش شااادم ولی کمی به ساامتش متمایل شااادم و به دروغ دقیقا متوجه منظ

 «فهممحمنظورتو نمی»وفتم:
 

نه وفتم:« امیدوار بودم کهحح»وفت:  امیدوار»ولی حرفش را قطع کردح مصاارا
داري »لبخندي زد، صااورتش را نزدیی صااورتم آورد و وفت:« بودي چی؟

 «لرزيحمی
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 ا من؟

 
سیدي؟»زمزمه کرد: ست مقابل لبلب« تر هایم بودح لبخندي زدم و هایش در

 «نه، ولی تو باید از من بترسیح»وفتم:
 

 ا چرا باید بترسم؟
 

 «چون توي جیبم بطري آب مقدس و یه صلیب دارمح»زمزمه کردم:
 

د بع« کننح من یه خفاشاامحآشاااما کار میاونا فقط روي خون»با لبخند وفت:
 هایش ورفت و بسوسسیدحوفتن این حرف، مرا میان بال

 
فشااردح وقتی هایم میهایش را به نرمی روي لبوان جانوري درنده، لببه عن

هایم را بسااتمح در تاریکی تمام چیزي که تر کرد چشااممرا به خودش نزدیی
با پنجهمی ها را آشااااماش آن خونهاي تیز و برندهدیدم تصااویر لوب بود که 
 ا قرمز کردحها رکردح دیدم که خون روي سااپیدي برف پاشااید و آنتکه میتکه

ند  قل انساااان بودح هرچ حدا یده بودم و او  یی نفر را بسوسساا قبال فقط 
ي لوب لطیف بود و باعت مورمور شدن پوستم و ضربان سریع قلبم بسوسسه

 …شد، ولی او شبیهمی
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 «متاسفمح»خودم را از میان بازوانش بیرون کشیدم و وفتم:
 

 دمتحبسوسسیا نه منم که باید متاسف باشمح نباید می
 

 …ا نه منظورم این نبود که
 

اش ورفتم و جاي سااعی کردم کلمار درساات را پیدا کنمح چشاام از نگاه خیره
گاه خیره قار ن واهی او گاه کردمح  اش خیلی پرحرارر و آتشااین دیگري را ن

 شدحمی
 

 اس؟یکی دیگه… ا به خاطر یه نفر
 

ساتی که زمانی به « نه واقعا»سعی کردم توضیا دهم: سا شتاح ستم تام دا م دو
شت قلبم را می ستح ادامه دادم:دوباره دا سمش تام بودح ولی االن دیگه »شک ا

 «همه چی تموم شدهح
 

 ا چه اتفاقی افتاد؟
 

بعد به او « قول دادم به کساای نگمح»صاادایش نرم و آرامش دهنده بودح وفتم:
 «…خودر چی؟ کسی هست که»نگاه کردم و اضافه کردم:
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 قت پیشا یه نفر بودح ولی سعی کردم فراموشش کنمحخیلی و… یه زمانی -
 

وانم تدانستم هیچوقت نمیخودم که از ته قلبم می« کمکی هم کرد؟»پرسیدم:
باره مرا به آبوش کشااید و  خاطراتی که با تام داشااتم را فراموش کنمح لوب دو

فت: کت می»و گاه کردم و به چشاام« کنم فراموشااش کنیحمن کم هایش ن
 اش پاسخ دادحو او جواب سوالم را با بسوسسه«چطوري؟»پرسیدم:

 
 
 

 13فصل 
 

 لوب قبل از طلوع آفتاب مرا ترب کردح
 

سیدم کجا زندوی میوقتی مرا میان بال کندح هایش در آبوش ورفته بود از او پر
ا داخل ي ومپایرستوضیا داد که در طول روز به همراه بقیه ا مورفی و پاتر  ها 

اي که به زیِر زمین راه دارد وفت که ساالول به دریچه خوابندحساالول اداره می
به زیر زمین نزدیی اسااات و وقت یاز دارند، از این طریق سااریع  که ن هایی 

سیدم وفت که او اکثر اوقاتش را می سربازرس رام از او پر روندح وقتی درمورد 
 وذارند، ولی دلیلش را توضیا ندادحزیر زمین می
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ي ه بارها راه داشاات را پرساایدم و او به آن قفسااهاي که باز لوب جاي دریچه
ها قرار داشاات، اشاااره کردح اي که پشاات اداره داخل راهروي کنار ساالولآهنی

شده بودم سه… بافلگیر  اي نه به خاطر مکانش، به خاطر معمولی بودنشح قف
لب نمی جه هی  کساای را ج که تو نگ زده  با قفلی ز نگ  یاه ر کردح مرا ساا

به رود کوو آمده بودم، رها کرد و آلود و آرامخواب تر از هر وقتی از زمانی که 
 بیندحوفت که ساعت هفت شب داخل اداره مرا می

 
 «کردم اخراج شدمحولی فکر می»آلود وفتم:با حالتی نیمه خواب

 
 «کنمحمن با بقیه صحبت می»با دلگرمی و اطمینان خاطر وفت:

 
 ایشهاي نرم و قلوهبسوسسیدح لبهایش ورفت و مرا بعد، صورتم را با دست

هایش را حس هایم نگه داشته بودح من هم او را بسوسسیدم، نیشرا جلوي لب
ا دانسااتمح وقتی مرها را بیر طبیعی نمیکردم ولی به طرز خیلی عجیبی آنمی
شین مرا در بر میمی ساتی ورم و آت سا سید اح ساتی که بسوس سا ورفت، اح

اطر کردح به خختح مثل این بود که مرا با جادو طلسم میانداتقریبا مرا از پا می
کردمح میان امنیت می… هاي نرمش که مرا در آبوش ورفته بودند، احساسبال
هایش محاصره شده بودم، پوست بدنم در تماس با پوست او بود و احساس بال
صال وجود نداردح فقط آبوش او بود که می کردم هر چیزي خارج از آبوش او ا

 نه چیز دیگريح… ر آن لحظه اهمیت داشتد
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شین بود و دلیلش را هم نمی ساتم به او ناوهانی و آت سا  فهمیدمح تمام چیزياح

 دانستم این بود که این احساسار جدید، مست کننده هستندحکه می
 

 «بمونح»خواست مرا ترب کندح به او چسبیدم و زمزمه کردم:دلم نمی
 

 «تونم کیراح باید بروردمحنمی»لبش را به لبم مالید و وفت:
 

هایش را بین استخوان ها و ناپدید شدن بالاو را رها کردم و عقب کشیدن شانه
ین هایش را از باال تا پایکتفش تماشااا کردمح لباس پلیسااش را پوشااید و دکمه

بساااتح باور اینکه زیر آن لباس چه چیزي را مخفی کرده سااخت بودح وقتی 
سمت در رفت، یونیفرمش را پوشید دوب شده بودح به  شبیه یی پلیس عادي  اره 

 یی این  در را باز کرد، بعد بروشت و به من نگاه کردح
 

 «االن چه احساسی درمورد دوستت تام داري؟»پرسید:
 

 «تام؟ تام دیگه کیه؟»اخمی کردم و وفتم:
 

 همونی که یه زمانی دوستش داشتیح… ا همون آدمی که در موردش بهم وفتی
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صحبت میفهنمی شق »کند، با اخم وفتم:میدم درمورد چه چیزي  من قبال عا
 «نشدمح هیچوقت دوستی به اسم تام نداشتمح

 
خب پس احتماال من اشااتباه کردمح امشااب »لبخندي نصاافه نیمه زد و وفت:

 «بینمت دختر زیباحمی
 

 بعد این حرفش رفت و در را پشت سرش بستح
 

را رویم کشاایدمح به خواب فرو رفتم و  بروشااتم و روي تختم دراز کشاایدم و پتو
صور کردم آن بال ستم را نوازش هاي نرم و قدرتمند مرا در آبوش ورفتهت اند، پو

 شوندحکنند و باعث احساس امنیتم میمی
 
دویدمح نفسم ورفته خودم را در حالی پیدا کردم که در امتداد ساحِل خلیج می»

کوباند و با ن خودش را به ساااحل میهایی بزرگ، ساایاه و روابودح دریا با موج
ي پاشاایدندح جلوتر، دو صااخرههر کوبش، قطرار بزرگ آب ساارد به هوا می

بزرگ مثل هیوالهایی زشت و بدقیافه تا آسمان قد کشیده بودندح از پشت سرم 
وار قلب بودح نفسی ورفتم و به عقب آمد، مثل صداي کوبش دیوانهصدایی می

سیاه رنگ شب حرکت نگاه کردمح ابر  سمان  سرعت زیادي در آ ی را دیدم که با 
 آمدحمانند هم از ابر میکردح آن صداي ضربان قلبمی
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سریع سنگچرخیدم و  ست و پا از روي  سنگ تر دویدمح چهار د هایی که مثل 
ها مثل شاادمح جلبیهاي ساااحل بیرون زده بودند، رد میقبر از داخل شاان

پوشانده بودندح کنترلم را از دست دادم، لیز ها را هایی سیاه رنگ روي سنگرگ
هایم، ها افتادمح موج دریا بهم کوبید و لباسخوردم و با صااورر روي شاان

ضربان قلب بلند صداي  سر صورر و موهایم را کامال خیس کردح  شدح از  تر 
تر شااده بود انگار داشاات تعقیبم ام نگاهی به عقب انداختم، ابر نزدییشااانه

 کردحمی
 

اهایم بلند شاادم و دوباره شااروع به دویدن کردمح دردي مثل زخم چاقو روي پ
ندند، انگار پهلویم را می با یا خودشاااان را بهم کو باره امواج در ندح دو سااوزا

خواستند مرا در خودشان برق کنندح به سنگ بزرگ و صافی رسیدم و ازش می
رویم  گاه مقابلتوانسااتم باري را که بین دو پرتي دور میباال رفتمح در فاصااله

 بود، ببینمح
 

صداي ضربان قلب بلند و تقریبا کر کننده شده بودح نگاهی به عقب انداختم و 
با چیزي که دیدم جیغ کشاایدمح ابر درساات باالي ساارم بودح البته واقعا یی ابر 

تم کردند و به ساامنبود بلکه هزاران جانور بالدار بودند که باالي ساارم پرواز می
ها به هاي آنضااربان قلب هم درواقع صااداي برخورد بال آمدندح صاادايمی

همدیگر بودح از روي سنگ پایین آمدم و با نهایت سرعتم به سمت بار دویدمح 
پاشاایدند، شاالوار جینم به خاطر هایم به هوا میها زیر کتانیها و ماسااهشاان
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سنگینی می سی روي پاهایم  سرعت دویدنم را کند میخی سریعکرد و  تر کردح 
 سوختحهایم میدویدم، شش

 
آشام را دیدم که از آسمان به سمت زمین هاي خونبه عقب نگاه کردم و خفاش

آشااام عادي نبودند، بلکه زنان و مردانی ها خفاش خونآمدندح البته آنفرود می
سیاه که به نظر میبودند که بال شدههایی  ساخته  سید از چرم  شتندر ح اند، دا

هاي هاي سبزشان و بزاقی که از دندانتوانستم چشمکه میآنقدر نزدیی بودند 
له به ها کردم و با عجچکید را ببینمح پشااتم را به ومپایرسشااان میتیز و برنده

 سمت بار دویدمح
 

ي دویدمح فاصاالهتر میتر و سااریعشااد ولی باز هم تندقلبم داشاات منفجر می
دم با دري فلزي بار را زیادي با بار نداشااتم، وقتی بهش رساایدم متوجه شاا

 توانستم بازش کنمحاندح در را هل دادم ولی محکم بسته شده بود و نمیبسته
 

 «کنم بذارین بیام توحکنمح خواهش میخواهش می»التماس کنان وفتم:
 

ام نگاهی به عقب هایی که از شدر ترس وشاد شده بودند از سر شانهبا چشم
با یی این  فاصااله از سااطا زمین با ساارعت ها را دیدم که انداختم، ومپایرس

ي توانم هلش دویدندح رویم را به ساامت در کردم و با باقی ماندهروي هوا می
 دادمح
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 «کنم باز شو!خواهش می»جیغ کشیدم:

 
ها که حاال خیلی بِهم نزدیی هاي ومپایرسشن و آب دریا به خاطر برخورد بال

آخر در فلزي را فشار دادم، در باز شد و پاشیدندح براي بار شده بودند، بِهم می
 «…تلوتلو خوران وارد بار شدم و میان بازوانی که منتظرم بودند افتادم

 
 و روي تختم نشستمح« …مامان»جیغ کشیدم:

 
به قفساااه کوبید و نفساام بند آمده بودح قطرار ریز عرق ام میي سااینهقلبم 

ه صااورتم چساابیده بودح ام را پوشااانده بودح موهاي خیس و مرطوبم بپیشااانی
به هایم را از ل پا نار زدم،  فه را ک هایم مال پا تادمح  خت آویزان کردم و ایساا ي ت

لرزیدندح داخل حمام شاادم، از شاایر آب لیوانی را پِر آب کردم و یی نفس می
شیدمح رویایی که درمورد مادرم دیده بودم مرا ناراحت کرده بودح به آیینه ي سرک

ام راه ورفته بودند را پاب هایی که روي وونهاشاای باالي سااینی نگاه کردم و
تا جایی که ممکن بود سااعی کردمح مدر ندیده بودم و  ها بود که خوابش را 

کردم به او فکر نکنمح اینطور نبود که ازش متنفر باشاام، برعکس خیلی هم می
 دادحدوستش داشتم ولی اینکه به یادش باشم مرا عذاب می

 
دیدم سااه سااال پیش بود که خانه را ترب کرد تا براي تولد  آخرین باري که او را

ام برایم کیی بخردح لباس تابسااتانی محبوبش را پوشاایده بود و هفده سااالگی
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داد، به عنوان هایش تکان میدرحالی که باد موهاي ساایاهش را روي شاااانه
 خداحافظی دستش را برایم تکان داد و از در جلویی باغ خارج شدح

 
 «بینمت تمساح!بعدا می»ه من وفت:با لبخند ب

 
ضافه کردم:« ي دیگه خداحافظ کروکدیلتا چند دقیقه»وفتم: ستت دو» بعد ا
 «دارمح

 
 «من بیشتر دوستت دارمح»بسوسسی در هوا برایم فرستاد و وفت:

 
بعد رفت و دیگر هیچوقت او را ندیدمح ساااعت ده همان شااب، بعد از اینکه 

سیمه و بی سرا ستان مادرم و فامیل تماس ورفت، به  تاب چندینپدرم  بار با دو
ها اول با این موضااوع مثل وم شااادن ناوهانی یی نفر پلیس زنگ زدح پلیس

ها معطوف پدرم شدح برخورد کردند، ولی وقتی مدتی از رفتنش وذشت، شی
 وشتندحبه هر حال مادرم یی پلیس بود و آنها طبیعتا دنبال همکارشان می

 
ویی به اداره پلیس بردند و حدود سااه روز نگهش داشااتندح پدرم را براي بازج

انه یمان آمدند و هر این  از خهایی با لباس سفید به خانهوقتی او را بردند پلیس
ي عقبی ها بابچههایی با لباس سیاه مثل لباس مکانییرا بررسی کردندح پلیس
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ش الخانه را زیر و رو کردند، در چاه شتند، ولی هی   هاها را باز کردند و آ را و
 چیزي پیدا نکردندح

 
شانده اش را پوپدرم خسته و رنجور به خانه بروشتح ته ریش سفید رنگی چانه

هایش را بودح در حالی که بازویم را دورش حلقه کرده بودم نشااساات، دساات
فت و هق بل صااورتش ور قا قت هقم که هی  و یه زدح جوري  نان زیر ور ک

 فراموشش نکردمح
 

دید شاادن همساارش، به خاطر مظنون بودن به آساایب رساااندن به جدا از ناپ
ي همساارش هم مورد تنفر واقع شااده بودح پدرم تا جایی که به یاد داشااتم همه

صمیمی کرد و به او وفادار بودح آنوجودش را وقف مادرم می شه با هم  ها همی
شته از همه ستم به خاطر اینکه پلیسها، میي اینو نزدیی بودندح وذ ا به هدان
اند قلبش شکسته استح چندین سال بود که در این سرعت به او مشکوب شده

نار آن ندهک حل پرو کار کرده بود و براي  به ي مقتولها  کارشاااان  که  هایی 
 ها کمی کرده بودحکشید، به آنآزمایشگاه او می

 
پدرم هیچوقت مثل قبل نشااادح ابلب اوقار آرام و  بعد از این اتفاق بود که 

شتیاقش را به کارش از دست داده استح بود و به نظر می ساکت رسید میل و ا
پرساایدم جوابم را هایش سااوالی میالبته هنوز هم وقتی از او در مورد پرونده

 توانستم حس کنم که دیگر اشتیاقی نداردحداد ولی میمی
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شا می ستهکردیم به چهرهیی روز وقتی در کنار هم تلویزیون تما ه گااش ني خ
 «کردي؟تونم یه چیزایی ببینم رو چی صدا میاینکه می»کردم و وفتم:

 
 «ارح چطور مگه؟هدیه»لبخندي نصفه نیمه زد و وفت:

 
تونم واسه یه کار درست و حسابی ازش استفاده خب باعث خجالته که نمی -

 کنمح اینطور نیست؟
 
که همینطورهح خب نقشاااه - ته  با این هدیهار چیه؟ میالب ار چکار خواي 

 کنی؟
 
 خوام پلیس شمحمی -
 

 ام تا این حد جدي نبودمحهی  وقت در طول زندوی
 

 …یه پلیس؟ همونطور که مامانت»یکی از ابروهایش را باال انداخت و وفت:
 «خواي پلیس شی؟کنهح چرا میبود؟ اون به تو افتخار می

 
زم و واساات نداي مامانو دوباره به جریان می ااااا چون وقتی پلیس شاام پروند

 کنمحپیداش می
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 داند چه حرفی بزندحبراي یی یا دو دقیقه پدرم جوري نگاهم کرد که انگار نمی

 تر و سپس بمگین شدحاولش عصبانی شد ولی بعد، صورتش نرم
 

یه کیرا، ولی اوه اون همه پلیس نتونستن پیداش کنن اونم بعد ي عالیا این ایده
 تا االن چند وقت وذشته؟… از
 
 یازده ماه و شش روزحا 
 

 تونی پیداش کنی؟ا به این فکر کردي که چطوري می
 

کرد که امیدم کرد مرا دساات کم بگیرد فقط به سااختی تالش میسااعی نمی
 کنم همینطور امید خودشحو فکر می… جهت زیاد نشودبی
 

ي تونن همهااااا ممکنه که اون پلیسااا یه چیزي رو وم کرده باشاانح اونا نمی
 و ببیننحها رسرنخ

 
 ا چه سرنخی؟ هی  سرنخی نیستح

 
هایی وجود دارهح همیشااه یه ساارنخ»کنارش روي مبل راحتی نشااسااتم و وفتم:

 «خودر اینو بهم یاد داديح
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 …کنهدونم ولی این فرق میا می

 
ته من می»حرفش رو قطع کردم و وفتم: به  که حتی  بل از این مان ق ما دونم 

 «خیابونمون برسه وم شدهح
 

ی اینو خیال کیرا، چطور ممکنه بتونبی»ید تا بتواند مرا ببیند و وفت:عقب کشاا
 «بدونی؟

 
شم ستقیما به چ ستونیش»هایش نگاه کردم و وفتم:م  مامان اون روز با لباس تاب
 «خونه رو ترب کردح

 
 ا خب؟

 
ا خب من اون روز رو به وضوح انگار که همین دیروزه به یاد دارمح یی دقیقه یا 

شتر بعد از شدح حدودا یی  بی شروع  شدیدي  اینکه از خونه رفت بیرون طوفان 
سنگینی  شیدح من تا حاال بارونی به این  شتر طوفان طول ک ساعت کامل یا بی
صداش بلند بود  شدح انقدر  صداي رعد و برق مهیبی بلند  ندیده بودمح بعدش 

شدم چون می ستم مامان میکه نگران مامان  سه موقع رعد و برق بیروندون  تر
از خونه باشهح از اونجایی که مامان همش یی دقیقه بود که از خونه خارج شده 
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شه و فکر میبود پس نمی ست تا ته خیابون رفته با وفانی کردم با همچین طتون
دونی که، براي اینکه لباسااشااو عوض کنه و یه باید خیلی زود برورده خونهح می

ساب ولی اون برنگشتح با ح چیز ضد آب بپوشه و صبر کنه تا بارون بند بیادح
شتم  سه حداقل انتظار دا سا شگل بودن موهاش ح اینکه مامان چقدر روي خو
برورده و یه کاله با خودش ببره ولی بازم برنگشااتح امکان نداره مامان با وجود 

 وشت خونهحاون باید برمی… همچین رعد و برقی بیرون از خونه بمونه
 

اش نقش فهمی که خیلی ناوهانی روي چهرهبه من خیره شاادح با حالت درب و 
ست به من نگاه کرد و وفت: خداي من، کیرا، حق با توئهح پس هر اتفاقی که »ب

 «براي مامانت افتاده قبل از شروع طوفان بوده؟
 

صله چند  ياااا دقیقاح اینجوري بود که فهمیدم اون توي خیابونمون و فقط با فا
 یارد از در جلویی خونمون وم شدهح

 
ولی چه اتفاقی ممکنه افتاده باشه؟ توي همچین زمان کمی کجا ممکنه رفته ااا 

 باشه؟
 

خوام بفهممشح وقتی که پلیس بشاام این همون چیزیه که می»مصاارانه وفتم:
سایهکنم و همهشو چی میپرونده شده رو ي اظهاراتی که از هم هامون ورفته 

سایهمی شون میرم مالقار هم شون هاموخونمح وقتی که خوندم ن و دوباره باها
بت می که میکنمح میصااح یه چیزي رو ببینمدونم  عار … تونم  یه اطال
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ونن تیه چیز مت ااااد و متناق ح همون چیزي که بقیه پلیساااا نمی… کوچولو
 ح«کنیي وجودر دنبال چیزي بگردي جوابشو پیدا میببیننشح اوه با همه

 
زي بگردي جوابشااو پیدا ي وجودر دنبال چیاوه با همه»حرفم را تکرار کرد:

 «من اینو بهت وفته بودم؟»بعد اضافه کرد:« کنیحمی
 

 ا نه مامان بهم وفته بودح
 

 «دم که مامانو برار پیدا کنمحقول می»بعد ب لش کردم و وفتم:
 

ولی پدرم هیچوقت نتوانساات پلیس شاادنم را ببیندح دو ماه قبل از اینکه وارد 
المعده مردح این از همه بیشااتر درد وزدانشااکده نظامی شااوم بر اقر ساارطان ل

 ام تکه پاره شده استحي سینهکردم قلبم در قفسهاحساس می… داشت
 

کشااید، خواساات قولم را به او نگه دارمح هر چقدر هم که طول میولی دلم می
ستح او یی جایی همین دلم می ست بفهمم چه اتفاقی براي مادرم افتاده ا خوا

 کردحهم همین را یاد آوري میبیرون بود و رویاهایم 
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هایم را از روي صااورتم پاب کردم و از حمام بیرون آمدمح تا دو ساااعت اشاای
دانسااتم مورفی، پاتر و رام با بروشااتنم چطور رفتمح نمیدیگر باید به اداره می

 خواستم به لوب اعتماد کنمحکنندح میبرخورد می
 

رف کرده و پشت پنجره رفتم تا ببینم بیاد ماشینم افتادم که هنوز داخل چاله ویر 
ي ضااخیمی از برف جاده و مزارع رو به بند آمده یا نهح بند آمده بود ولی، الیه

صندلی آویزان کرده  شت  سم که پ شانده بودح یونیفرم پلی سافرخانه را پو روي م
دانسااتم بعد از اخراج شاادنم باید بپوشاامش یا نهح بودم را بیخیال شاادم، نمی

م و شرتم را بستهایم را پوشیدمح سوییورم، شلوار جین و چکمهشرتی سویی
شدن از اتاق متوجه پاکت نامه شدم که اتاق را ترب کردمح به مح  خارج  اي 

به در اتاق چسبیده بودح پاکت را کندم، بازش کردم و کابذي که داخلش بود را 
ته ابذ نوشي پیش نوشته شده بودح روي کخط دفعهبیرون آوردمح با همان دست

 «لوب بیشاپ قابل اعتماد نیست، کیرا»بود:
 
 
 

 14فصل 
 

صدایی را از دفتر  شدم  سالن بذاخوري رد  سیدم و از  وقتی به پایین پلکان ر
سایه ي در مخفی شدم و سعی کردم بشنوم چه کوچی پشت بار شنیدمح میان 
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ن اکنوویندح صااداي جر و بحث پیرزن و پساارش، رونالد بودح پیرزن بربرمی
 «تونم تحمل کنمحمن به اندازه کافی کشیدم رونالد، دیگه نمی»وفت:

 
مامان قبال که بهت وفتم، من حواساام بهش »رونالد تشاار زنان جواب داد:

 «هست، باشه؟
 

 «ما باید از اینجا بریم»پیرزن تقریبا با التماس وفت:
 

لد فریاد کشااید: به چه زبونی بهت بگم مامان؟ همه چیز تحت »رونا دیگه 
 «کنترلمه!

 
ولی اوه اونا بیان دنبالمون چی؟ اوه ما نفرار بعدي باشاایم »با ترس وفت:

 «چی؟
 

 ا اونا نمیانح ما اینجا جامون امنهح
 

سیر رو اینور و اونور بذارمح فقط میتونم بوتهاااا من فقط می صلیهاي  ب تونم 
 …اي و بطري آب مقدس بفروشم قبل از اینکهنقره

 
 «قبل از اینکه چی؟»و وفت: حرف مادرش را قطع کرد



 199 خون آشام فتیش

 
قبل از اینکه اونقدر آدم توي این شااهر باقی نمونه »هیس کنان جواب داد:هیس

 «…تا بشه ازشون محافظت
 

من در مورد این موضااوع قبال باهار حرف زده بودمح » رونالد فریاد کشااید:
 «کنمحدونم دارم چکار میمی

 
زد و با شااتاب به ساامت جایی که  بی خبر دِر دفتر باز شااد و رونالد بار را دور

صله شیدمح با فا شده بودم آمدح تا جایی که ممکن بود خودم را پایین ک ي پنهان 
 توانستم بوي عرقی که از منافذچند این  از کنارم رد شدح خیلی نزدیی بود، می

 پوستش تراوش کرده بودند را استشمام کنمح
 

ه مخفی شده بودم بیرون آمدم وقتی از رفتنش مطم ن شدم به آرامی از جایی ک
سرم  شت  صداي پیرزن را پ سافرخانه رفتمح در را که باز کردم  سمت در م و به 

 و بطري آب مقدسی را برایم پرر کردح« اینو فراموش نکنح»شنیدم:
 

دانسااتم متوجه فال ووش ایسااتادنم شاااده یا نهح بطري را در هوا قاپیدمح نمی
 «ممنونمح»وفتم:

 
 «دونی کی ممکنه بهش نیاز پیدا کنیحهیچوقت نمی»کرد:بدون لبخند زمزمه 

 



wWw.Roman4u.iR  200 

 

شنیدم که وفت: صدایش را  سمت در رفتمح  شی »چرخیدم و به  صف هو اوه ن
کنی و هیچوقت هم کردم داري رو داشته باشی این شهر رو ترب میکه فکر می

 «ورديحبرنمی
 

که هشااادار  حالی  هل دادم و در  گاه کنم در را  به او ن که  پیرزن در بدون این
ها وذاشتمح حق با او بودح من باید فرار زد، قدم به روي برفهایم زنگ میووش

کردمح ولی رفتم و هروز پشاات ساارم را هم نگاه نمیکردم و از این شااهر میمی
 توانستم، و دلیلش هم لوب بودحنمی

 
ا تهر چیزي که شااب قبل به من وفته بود دنیایم را ت ییر داده بودح هر چیزي که 

بین  از -دانم کردم میهر چیزي که تا به حال فکر می -به حال یاد ورفته بودم 
ظه می تا آن لح که  که هر چیزي  ثل این بود  ندح م ته بود خود دانسااتم بیرف

شب قبل دیده بودم مثل فیلماندح چیزبوده سانههایی که  سناب و اف هاي هاي تر
ستم که آنپریان بودح ولی حاال می سمتی از آن ها حقدان یقت دارند و من هم ق

طور آشام یا همانشدمح لوب یی خفاش خونهستم، در واقع قسمتی از آن می
صدایش بزنند یی ومپایرس بودح ولی واقعا تفاوتی  شت  ست دا که خودش دو

فهمیدمح هم بینشان وجود داشت؟ چیزهاي زیادي بود که باید در مورد لوب می
 کرد، اسرار آمیز بودنش نبود؟می آیا چیزي که مرا به سمتش جذب
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شااب قبل وقتی لوب خوِد واقعیش را برایم نمایان کرد و درمورد دنیایش به من 
وفت، مثل این بود که مرا طلساام کرده باشاادح هر چیزي که به من وفته بود را 
ها بودم و او هم از من دور بود، آن طلساام  که تن حاال  قبول کرده بودمح ولی 

 حداقل یی کمح… شکسته شده بود
 

خوردند و رفتمح صاادها سااوال در ذهنم چر  میها راه میبا زحمت روي برف
براي هی  کدام جوابی نداشااتمح لوب جاودان و نامیرا بود؟ و اور نه، پس مثل 

شد می سان ر اي که از همه مهمتر کرد؟ در کنارش در امان بودم؟ و نکتهیی ان
شت ای صف قرار دا شاپ ن بود که، میبود و در ذهنم در اول  توانستم به لوب بی

 اعتماد کنم؟
 

ها حرکت هایم نداشااتمح به سااختی روي برفجوابی براي هی  کدام از سااوال
شهر میمی سمت  شید کمکردم و به  ستانی در حال بروب رفتمح خور رنگ زم

خواستم قبل از بروب آفتاب به اداره برسم، سرعت راه بود و از آن جایی که می
 بیشتر کردمح رفتنم را

 
حدود یی مایل یا بیشتر رفته بودم که متوجه چیز سیاه رنگی شدم که از دور به 

دویدح ایسااتادم، خودم را کمی خم کردم و وارد ورفتمح درحالی که ساامتم می
 ام بود، پنهان شدمحهایی که نزدیکیتپید داخل پرچینقلبم به سرعت می
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نگار خسااته شااده و نفس کم آورده زد که انفس میهرچه که بود، جوري نفس
استح از سر کنجکاوي از جایی که مخفی شده بودم نگاهی انداختم و با دیدن 

ي آمد تقریبا نفسی از سر آسودوی کشیدمح از پشت بوتهچیزي که به سمتم می
 «بیا اینجا پسر! بیا اینجا!»پوشیده از برف بیرون آمدم، ایستادم و وفتم:

 
صورتی رنگش از سگ البرادو مرا که دی سمتم آمدح زبان بزرگ  شی به  د با جه

شه شناختم، متعلق به همان پیرمردي بود وو سگ را  ي دهنش بیرون زده بودح 
اش کردمح سااگ را از قالدهي پلیس با او صااحبت میکه روز قبل بیرون از اداره

 اي کشید و خودش را کنار کشیدحورفتم و نوازشش کردمح زوزه
 
 چی شده پسر؟ -
 

شاندح بعد  سیري که از آن آمده بود ک سمت م شید و خودش را به  دوباره زوزه ک
شروع به دویدن کردح دنبالش افتادمح  ستم آزاد کرد و داخل جاده  خودش را از د

خواستم لیز بخورم و دستم یا بدتر از آن داشتم، نمیهر قدم را با احتیا  بر می
شکنمح دلم نمی ستهپایم را ب شک ست با پاي  شمروي برف خوا در  ها افتاده با

ها افتادم و پوستم آشامشدح دوباره به یاد آن خونحالی که شب داشت آباز می
 دون شدحاز شدر ترس دون
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اي که روي دیوار یی مزرعه قرار داشت به سگ رسیدمح ایستاده بود کنار دروازه
ینکه ا کردح وقتی نزدیکش شاادم دوباره ساار جایش پرید، مثلو برایم پارس می

خواساات دنبالش برومح پس رفتمح از میان مزرعه وذشااتم و متوجه از من می
 ها افتاده بود، ایستادحشدم سگ کنار چیزي که روي برف

 
اش به آن چیز ساایخونی زد، دوباره به من تر شاادم، سااگ با پوزهوقتی نزدیی

 نگاه کرد و زوزه کشیدح
 

و به ه درحالی که صورتش ربه سگ نزدیی شدم و توانستم صاحبش را ببینم ک
ها افتاده استح اولش فکر کردم پیرمرد وقتی درحال قدم زدن باال بود روي برف

 تر شادم متوجهبوده کنترلش را از دسات داده و زمین خورده، ولی وقتی نزدیی
 اندحهاي اطراف پیرمرد به قرمزي خون در آمدهشدم برف

 
د را دنبال کردم و به سمت جسد هاي خونی که روي زمین پاشیده شده بوقطره

توانسااتم رد پاهایی را اطراف جسااد ببینم، مراقب بودم که خرابشااان رفتمح می
 اش نگاه کردمحي آش و الش شدهجنازهنکنمح دستم را جلوي دهنم ورفتم و به 

 
ها تر از حمله به پسر بلییاي که به پیرمرد شده وحشیانهفورا متوجه شدم حمله

قل بودهح آن هم  حدا بد بود ولی این یکی چیز دیگري بودح  کافی  ندازه  به ا
 ي پسرب صورتش سالم بودحجنازه
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ها افتاده بودح بیشااتر صااورر و هاي از هم وشااوده روي برفپیرمرد با دساات
ستم رگ و پی و ماهیچهوردنش را دریده بودندح می صورتش را ببینمح توان هاي 

شمحدقه سیاه و تو خالی به هایش خالی بود و به جایش ي چ سورا   فقط دو 
 کردحمن نگاه می

 
رسااید دارد پوزخند هایش، به نظر میهایش سااالم بودند ولی بدون لبدندان

 ي تکه پارهي سااینهزندح کت و پیراهنش از وسااط پاره شااده بودند و قفسااهمی
تا از دندهاش را نشاااان میشاااده هایش شااکسااته بودند و مثل دادندح چند 

 اش بیرون زده بودندحي سینهسفید رنگ از قفسه هاییانگشت
 

اي اش را خورده بودند و چیزي که ازش باقی مانده بود شبیه دسر  لهنصف ریه
 صورتی رنگ بودح

 
سگ به من نگاه کرد و زوزه کشیدح به سمت جنازه رفت و چیزي که از صورر 

 ر شدحصاحبش باقی مانده بود را لیسیدح بعد شروع به دویدن کرد و دو
 

شم شتانم را روي جنازه حرکت دادمح چ هایم به عقب و جلو زانو زدم و نوب انگ
به طور ناخودحرکت می واه هر جزئیاتی را ضاابط میکردند و  کردندح خون آ

هاي اطراف و بعد خونی روي زخم اصاالی را لمس کردم، بعد خون روي زخم
 ها پاشیده بود را لمس کردمحکه روي برف
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طراف جنازه قدم زدمح بدون اینکه دساات خودم باشااد، به چپ و ایسااتادم و ا

ستم در  شتم هی  چیز کوچکی از زیر د ست و باال و پایین نگاه کردم و نگذا را
 برودح

 
چند لحظه بعد، فهمیدم قتل چه زمانی ر  داده و فهمیدم چهار نفر در این قتل 

شته ست دا شان همان قاتلین قبلی بودند ولی یکید سه نفر دید ها جاز آن اندح 
و یکجورایی … بودح رد پاهایی که اطراف جسااد وجود داشااتند متفاور بودند

 عجیبح
 

ولی فقط همین نبودح چیزي این وسااط کم بودح از آنجایی که روشاانایی روز 
رسااید، شااروع به حرکت کردم، از مزرعه خارج شاادم و به داشاات به پایان می

 سمت شهر راه افتادمح
 

هایم را به زمین را هل دادم و به ساارعت وارد شااادمح چکمهي پلیس دِر اداره
دمح ام کشیهاي رویش بریزد، بعد دستی میان موها و روي شانهکوباندم تا برف

ساارم را باال ورفتم و به وروهبان مورفی و بازرس پاتر نگاه کردم که آن طرف 
 پیشخوان ایستاده بودندح

 
شاپ وفت که تو ممکنه برورديح»پاتر وفت: درمورد  …حتی اقرار کرد که تو بی

 «دونیحما می
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نان  ته بودح نفس نفس ز جا نفساام ورف تا این عه  یدنم از مزر خاطر دو به 

ندارم»وفتم: نگ«…وقتی براي اون موضااوع  مد و مورفی ل به ساامتم آ زنان 
اون بهت لطف نکرده که خود واقعیشو بهت نشون داده، در واقع تو رو » وفت:

 «تهحتوي خطر بزروتري انداخ
 

ه شاامح من یکی دیگبعدا درموردش نگران می»سااعی کردم نفس بگیرم، وفتم:
 «پیدا کردمح

 
… نیقربا»کنان وفتم:خسخس« یکی چی؟»پاتر جلو آمد و با تشاار پرسااید:

 «این یکی خیلی بدهح مثل قبلی نیستح
 

 «چطور مگه؟»مورفی با نگرانی بیر قابل انکاري وفت:
 

شو دابون کردنح قبال  صورت شیانه و اااا  همچین چیزي ندیده بودمح حمله وح
 اي بودهحرحمانهبی
 

ساس کردم پاهایم زیرم بعد از این حرف یاد جنازه شده افتادم و اح شی  ي متال
اي بیرون کشااید و وفت بنشااینم و آرامش شااوندح مورفی برایم صااندلیخم می

شدم از لحظه ستم داد و متوجه  س ايخودم را حفظ کنمح پاتر لیوان آبی د ر که 
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شدم این اولین کار مهربانانه ضر  ستم در رود کوو حا اي بود که در حقم کرده پ
 بودح

 
 نفسی ورفتم و به پاتر و مورفی نگاه کردمح

 
ها موندهح اوه چند لحظه زودتر رسیده ا چهار نفر بودنح رد پاهاشون روي برف

 نداختمحبودم ویرشون می
 

 «چه مدر؟»پاتر پرسید:
 

 «پنج دقیقهح»م و وفتم:به او نگاه کرد
 

 هایش را در حدقه چرخاندحهایم چشمدوباره به معنی رد کردن حرف
 

ایه و توي دماي کمتر از ااا ببین، عملکرد خون هم مثل هر محلول ُید دار دیگه
 شهحدو یا سه درجه سیلسیوس منجمد و لخته می

 
ده  اوه کمتر ازخون »وار رفتار کنمح ادامه دادم:قصااد نداشااتم متکبرانه و رئیس

 کنهح حتی اوه یه استخر عمیقدقیقه خارج از بدن باشه شروع به لخته شدن می
شه شی از وو شته با شروع به لخته از خون هم دا سرعت  ستخر خون به  هاي ا

کنهح دما هم نقش مهمی توي این مس له دارهح هر چی دما بیشتر باشه شدن می
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تر باشااه عمل لخته شاادن سااریعتر تر و هر چه دما کمعمل لخته شاادن کند
 «میشهح

 
مورفی و پاتر با نگاهی خالی و بی حالت به من نگاه کردندح عصاابانی شاادم و 

سرده مگه نه؟ از اونجایی که می» وفتم: دونیم خون توي اون بیرون هوا خیلی 
شه و البته توي این هواي سرد هم سرعت لخته شدن کمتر از ده دقیقه لخته می

شه وسریع سبناب بود، پس  تر می از اونجایی که خون روي بدن جنازه هنوزم چ
شااو پیدا تونه بیشااتر از پنج دقیقه قبل از اینکه جنازهحدس من اینه که اون نمی

 «کنم به قتل رسیده باشهح
 

 «این مزخرفاتو از کجا یاد ورفتی؟»پاتر وفت:
 

 «اینا مزخرف نیستح»خیره نگاهش کردم و وفتم:
 

ه این معنی که ساااکت باشااد به پاتر انداخت و رو به من مورفی نیم نگاهی ب
 «دیگه چی دیدي؟»پرسید:

 
مال چهار نفر بودنح ولی یه مشکلی … ا همونطور که وفتم رد پاشون مونده بود

کنم یکیشون زخمی معلولیتی چیزي داره، درمورد یکیشون وجود دارهح فکر می
 ولی مطم ن نیستمح
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تونسااتی ببینی رد پاها از کجا اومدن و به کدوم »وفت:پاتر کتش را پوشااید و 

شم می شته با سرعت عمل دا شونو سمت میرن؟ اوه به اندازه کافی  تونیم رد
 «بگیریمح

 
ه پس باید به صحن… اني قبلهح رد پاها فقط اطراف جنازها نه درست مثل دفعه

 جرم فرود اومده باشن و به همون شکلم ازش خارج شده باشنح
 

 «هاآشامخون» با آشفتگی و عصبانیت وفت:مورفی 
 

 «ها زد؟آشامکی حرف از خون»به هر دویشان نگاه کردم و وفتم:
 

داري درمورد چی »پاتر کمربند نامربوبش را دور کمرش محکم کرد و وفت:
 «زنی؟حرف می

 
 ها کشته نشدهحآشاما اون مرد توسط خون

 
 «س چی؟پ»مورفی درمانده از فهمیدن منظورم تشر زد:

 
 ها به قتل رسیدهحهاح اون مرد توسط خفاشا ومپایرس
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 «مزخرفهح»پاتر با تمسخر ریشخندي زد و وفت:
 

 ولی متوجه نگاه نگرانی که بین او و وروهبان رد و بدل شد، شدمح
 

 کردمحلرزش را در صدایش احساس می« از کجا مطم نی؟»مورفی پرسید:
 

تر از زمانی که پیداش کردم به خیلی قبل طور که وفتم، اون مرد نبایداااا همون
 قتل رسیده باشهح

 
 «خوب؟»پاتر وفت:

 
ست شستم و کف د شانین صال به پی ستی سر ا شیدم و وفتمهایم را از  اي :»ام ک

 «فهمین؟یعنی شما ها واقعا نمی… خدا
 

 «و؟چی»مثل اینکه دوباره مورفی از دستم عصبانی شده بود، فریاد کشید:
 

شیدم:تقریبا جیغ  شاموقتی قتل اتفاق افتاد هنوز روز بود! خون»ک تونن نمی هاآ
ست، خونها میتوي روز بیان بیرون ولی ومپایرس شتوننح فقط همین نی ها امآ

 «تونن پرواز کنن!که نمی
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فت: گاه کرد و و به مورفی ن ما فقط واساااه »پاتر  یه نفر وجود داره،  ولی فقط 
 «دستگیري یه نفر اومدیم اینجا!

 
رسااید تازه فهمیده من چی وروهبان مورفی نگاهی به پاتر انداخت، به نظر می

اشه اوه حق با این دختر ب»وفتمح براي یی لحظه آرام متفکر ماند بعد وفت:می
و ما بیشااتر از یه ومپایرس که به خون آدما معتاد شااده داشااته باشاام پس توي 

 «دردسر افتادیمح
 

ونا رو پیدا نکنیم این بدبختی مثل یه مرض دردساار؟ اوه ما ا»پاتر داد کشااید:
 «کنه!مسري همه جا سرایت می

 
این موضااوع بدتر از اونیه که اولش »مورفی ُپکی به انتهاي پیپش زد و وفت:

 «کردمح تو جسد رو کجا پیدا کردي؟فکر می
 
 نقشه داري؟ -
 

شه شوي میز بیرون آورد و روي میز بازش کبدون هی  حرفی پاتر نق دح راي از ک
به نقشه نگاه کردم و جایی که بودم را پیدا کردمح انگشتم را روي نقشه کشیدم و 

شت روي مزرعه صله دا سافرخانه هالل ماه فا اي که حدود یی مایل و نیم با م
 مکث کردمح
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 اینجاسح جنازه اینجا بودح -
 

هاي بزروتري را برداشاات و با پاتر به ساامت مورفی کتش را پوشااید، چراغ قوه
 ي پلیس رفتندحدر 

 
 ا صبر کنین!

 
 «چرا؟»پاتر به عقب بروشت، به من نگاه کرد و وفت:

 
 لوب کجاس؟ -
 

رفته »نیم نگاهی به هم انداختندح مورفی نگاهش را به ساامتم برورداند و وفت:
 «اون زیرح

 
 «کدوم زیر؟»قلبم شروع به تپیدن کردح پرسیدم:

 
 «بارهاح»مورفی به سمتم قدم برداشت و وفت:

 
رفته خونه؟ ولی واسااه »زنندح پرساایدم:فهمیدم که درمورد زیِر زمین حرف می

 «چی؟
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 ا وقتی رام فهمید که اون همه چیزو واست توضیا داده برش وردوند زیر زمینح

 
 ا ولی اون جون منو نجار دادح

 
 «اون قوانینو شکستح»پاتر حرفم را قطع کرد و وفت:

 
 «داد؟کرد؟ نباید نجاتم مینباید کمکم میچه قوانینی؟ اینکه »تشر زنان وفتم:

 
فت: هت می»مورفی و ید درمورد خودمون ب با کار رو اون ن فتح حق این  و

 «نداشتح
 

 «کرد درستهحولی اون کاري رو کرد که فکر می»سعی کردم از او دفاع کنم:
 

ودتو خ»هایش روي من خیره بودح با صدایی آرام وفت:پاتر به سمتم آمد، چشم
 «ه لوب عاشقته وول نزن کیراحبا اینک

 
کردم احساااس شااکساات من هم به او خیره شاادم و در حالی که سااعی می

 «منظورر چیه؟»ام را نشان ندهم وفتم:خوردوی
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فت: ندي زد و و چه لبخ تا از شاار احسااااس »نیم جار داد  اون جونتو ن
 «گسنساسهش خاله بشه

 
 «؟درمورد چی احساس گسنساسه داره»ویج شده بودمح پرسیدم:

 
شید: شد مورفی فریاد ک شته با صت جواب دادن دا سه »قبل از اینکه پاتر فر ب

 «شان! فعال کافیه!
 

پاتر جوري خودش را عقب کشااید و آهسااته و با ترس ازم دور شااد که انگار 
ستاده بود، رفتح  سمت در، جایی که مورفی منتظرش ای سی کتکش زدهح به  ک

 «سامون بدیمحبریم این آشفتگی رو سر و »مورفی وفت:
 

 «من چی؟»کردند پرسیدم:وقتی داشتند اداره را ترب می
 

 «تو چی؟»مورفی پرسید:
 

 ا من هم باهاتون بیام؟
 

 کنیحا نه تو فقط حرکتمونو کند می
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 تونم مستقیما ببرمتون پیش جسدحا من می
 

به من زد و وفت: عا فکر نمی»پاتر چشاامکی  که واق ما توي همچین تو  کنی 
 «ریم اونجا؟پاي پیاده میهوایی با 

 
 خدا چقدر از این مرد متنفرمح

 
 ا ولی من تی و تنها اینجا چکار کنم؟

 
 ها رو قفل کنحي برقا رو خاموش کن و در و پنجرها همه

 
مورفی این را وفت و قدم به تاریکی شااب وذاشااتح پیشااخوان را دور زدم و با 

اي دور ا رفته بودندح در فاصلههشتاب در را باز کردم ولی خیابان خالی بودح آن
 شدحصدایی شبیه صداي بلند دو رعد و برق شنیده می

 
 
 

 15فصل 
 

سمت  شدمح به  شخوان را دور زدم و ازش دور  ستم، پی سرم ب شت  در اداره را پ
اي که به زیر زمین راه داشااات رفتم، باالي دریچه ایسااتادم و نگاهش دریچه
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با قفل زنگ زده کرده بودندح واقعا آن طرف این دریچه  اي درش را قفلکردمح 
که ومپایرس قدمت  با هزاران ساااال  یایی  یاي دیگري وجود دارد؟ دن ها در دن

 کنند؟هایش زندوی میتاریکی مطلِق بارها و دخمه
 

قدمی عقب رفتم و به چیز درخشاااانی که روي زمین، کنار دریچه، افتاده بود 
ي را برداشتمح تقریبا انتظار داشتم انگاه کردمح خم شدم و آن چیز کوچی و نقره

ي دیگري را پیدا کرده باشاام ولی، وقتی متوجه شاادم آن چیز یی صاالیب نقره
شان یی جفت بال فلزي نقره شت وردنم درخ ست موهاي پ اي رنگ کوچی ا

ِي متعلق به هنگ چتربازان را کجا ساایخ شاادح وقتی فهمیدم این ساانجاق یقه
همان پیرمردي بود که روز قبل در خیابان دیده ام بدنم یخ کردح متعلق به دیده

سایی… بودمش شنا سد آش و الش و بیرقابل  اش داخل همان پیرمردي که ج
 مزرعه افتاده بودح

 
اي کرد؟ آن هم در کنار دریچهي پلیس چکار میولی این ساانجاق یقه در اداره

د که متوجه که به من وفته شااده بود به بارها و اعماق زمین راه دارد؟ اینجا بو
نازه را بررساای می که وقتی ج کردم حس کردم کم اسااات شااادم آن چیزي 

 همین سنجاق یقهح… چیست
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کرد؟ چه کساای آن را به اداره آورده بود و چرا؟ از آن جایی ولی اینجا چکار می
اند همه دانسااتم آن چهار جانوري که پیرمرد بیچاره را سااالخی کردهکه می

 نونینم خیلی طوالنی نشدحومپایرس هستند پس لیست مظ
 

کوبید و ام میي سااینهداخل راهرو سااکندري خوردم، قلبم به شاادر به قفسااه
شدهپیچیدح آخرین تکهشکمم در هم می صحنهي وم سر جاي ي  ي جرم هم 

خودش قرار ورفته بودح نه تنها سانجاق یقه پیرمرد وم شاده بود، بلکه عصاایی 
کرد هم وم شااده بودح ولی چرا کساای یکه روز قبل دیده بودم که بهش تکیه م

دارند که براي راه باید همچین چیزي را بردارد؟ فقط در صااورتی عصااا را برمی
 رفتن بهش نیاز داشته باشند!

 
 «رد پاها! چطور متوجهشون نشدي کیرا؟!»در ذهنم فریاد کشیدم:

 
ر فاین همان چیز عجیبی بود که در مورد رد پاها دیده بودمح جاي پاي راساات ن

 لنگید!چهارمی با بقیه ردپاها متفاور بود، چون می
 

رفت و مثل یی آدم لنگ ران تمام لحظاتی که وروهبان مورفی در اداره راه می
سمت پایین متمایل می ستش به  شمشد مثل فلشپاي را هایم بی از جلوي چ
 کنم، به دیوار چنگ انداختمحرد شدندح احساس کردم دارم سقو  می
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شت زده  شی میمی… بودموح سیدمح مورفی  کند که همه چیز را فهمیدم؟ تر
 کند؟اور بفهمد با من چکار می

 
تا جایی که ممکن زده دور خودم چرخیدم، میویج و بهت ید  با دانسااتم که 

است از اداره و از رود کوو دور شومح ولی چطور فرار کنم و کجا بروم؟ ماشینی 
که مسااادود شاااده بودح جاده هم  کار نمیتلفن نداشااتم و  ند، حتی ها  کرد

قاتی نمی فا چه ات جا  با  برقرار کنم و بگویم این یاي بیرون ارت با دن توانسااتم 
که میمی جایی  ها  ندح تن که افت کاري  ها  نه بود و تن توانسااتم بروم مساااافرخا
مام در و می فل کردن ت ته بود، ق پاتر وف که  مانطور  بدهم، ه جام  توانسااتم ان

 هاي اتاقم بودحپنجره
 

ها دست داشت؟ ذهنم به سمت لوب کشیده ولی خود پاتر چی؟ او هم در قتل
 وفتیی قاتل؟ عقلم مطم ن نبود ولی قلبم می…ها بود؟شاادح او هم مثل آن

صت شت فر شتنم را دا صد ک هاي نهح لوب جانم را نجار داده بودح اور واقعا ق
 زیادي براي این کار داشت، ولی این کار را نکردح

 
به پاتر درمورد لوب نمی اهمیتی  یه  به من عالقه دادمح میکنا دانسااتم که لوب 

داردح درساته که شاب وذشاته عجیب بود، ولی در عین حال جادویی هم بودح 
هیچوقت همچین احسااااساای را وقتی با لوب بودم و درحالی که ساارم را به 

 هایش محصور بودم، نداشتمحاش تکیه دادم و میان بالسینه
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کرد انگار که هایم نگاه میطور که به چشمهایم و آنروي لب هایشتماس لب

ساتی که درونم را می… کردبه روحم نگاه می سا سوزاندند چه بودند؟ این اح
 توانستم تشخیصشان دهمحشاید اور قبال عاشق شده بودم می

 
کردمح توانسااات نجاتم دهدح پس خودم باید این کار را میولی لوب االن نمی

جنگیدمح ماندم و میراهی براي خارج شااادن از رود کوو، باید می بدون هی 
آشاامانی که ولی براي این کار تا جایی که ممکن بود به اطالعار درمورد خون

شهر هجوم آورده بودند و ومپایرس شببه  شیفت خونهایی که  سر  شامی ها  آ
 خود بودند، نیاز داشتمح

 
دانسااتم چه قدر تا بروشااتن مورفی و پاتر نمیچرخیدم، با عجله در راهرو می
دم ردانستم دنبال چه ها را باز کردمح نمیها و کمد پروندهفرصت دارمح در کشو
 وفتند وقتی پیدایش کنم خواهم فهمیدحولی برایزم به من می

 
وقتی براي منتظر ماندن نداشتمح در کشوهاي میز وروهبان مورفی را باز کردم و 

اي رنگ پیدا کردمح بیرونشان آوردم، روي ده با جلد مقوایی قهوهیی دسته پرون
نوشاته شاده « بازرس کوپر»ها را ورق زدمح روي اولی اسام میز وذاشاتم و آن

شده بود نگاه  صل  بودح بازش کردم و به عکس کوچکی که با ویره به کابذها و
شته شار و نو سابقهکردمح داخل پرونده وزار مت او ي خدهاي زیادي درمورد 
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وجود داشااات، اما پشااات پرونده کابذي پیدا کردم که رویش با رنگ قرمز 
 مهر شده بودح« ومشده»ي خونین کلمه

 
بازرس »ي افسري به نام هاي دیگري دربارهي دیگري را باز کردمح نوشتهپرونده
نوشااته شااده بودح « ومشااده»ي او هم عبارر پیدا کردمح روي پرونده« مونرو

به عکسااش «ح بازرس فورد»یگري نوشااته بودند ي دروي پرونده با نگاهی 
 اما از کجا؟… شناسماحساس کردم او را می

 
بعد، جوري پرونده را روي زمین انداختم که انگار مرا نیش زدهح متوجه شاادم 

آشااامی که شااب وذشااته به من حمله کرده که این چهره را روي صااورر خون
 اي پوشیده بودحپلیس پاره پورهآشامی که یونیفرم بود، دیدمح همان خون

 
ها را همان جایی که پیدایشااان کرده خواسااتم آنها را جمع کردم و میپرونده

شاادمح برش داشااتمح « بازرس ریوز»اي به نام بودم بروردانم که متوجه پرونده
سابقه شتم یی عکس، وزارشار و  نم، ي خدمتش را ببیبازش کردم و انتظار دا

ها را دقیقا به همان صااورتی که پرونده خالی بودح پروندهولی در نهایت تعجبم 
 پیدایشان کرده بودم سر جایشان وذاشتمح

 
سمت کمد ضهچر خیدم و به  شان کردم و پروندههاي قرا هاي ي اداره رفتمح باز

یدا کردم ولی جلد این بازش دیگري پ ها قرمز رنگ بودح اولی را بیرون آوردم، 
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تکه شده بودح داخل کننده از زنی را دیدم که تکه کردم و تعدادي عکس ناراحت
شم شده بودندح چ صورتش پخش  هایش باز چاله افتاده بودح موهایش اطراف 

شدح داخل پرونده اطالعار کمی  ست ورفته با شی   بودند، انگار که براي نقا
درمورد اساامش، آدرسااش و تاریخ تولدش پیدا کردمح همینطور تاریخ مرگ و 

 آن ر  داده بود هم قبت شده بودح محلی که قتل در
 

هاي قربانی بعدي بودح این یکی مرد بود، حدودا ي بعدي شااامل عکسپرونده
ساای و چهار سااالهح دوباره چشاامم به تاریخ مرگ و مکان وقوعش افتادح تعداد 

شان زیاد پرونده سه تا بود و براي اینکه بتوانم همه را بخوانم تعداد ست و  ها بی
 بودح

 
خاطر تکه کابذي از میز کناري برداشااتم و تاریخ مرگ هر قربانی و به همین 

شت کردمح پروندهمکانی که جنازه شده بود را یاددا شان شان پیدا  سر جای ها را 
 داخل کمد وذاشتمح کابذ را تا کردم و به همراه نقشه داخل جیب کتم وذاشتمح

 
جا از یی کمد آن به سمت راهرو بروشتم و وارد اتاق رختکن بانوان شدمح بیش

به بیر از یکی از آن یه پر از موتورقرار داشااات ولی  هاي ها و دوچرخهها، بق
ي وسااایل وم شااده بودندح به ساامت کمد خودم رفتم تا مطم ن قدیمی و بقیه

شتم و به شوم چیزي را جا نینداخته شتن به اینجا را ندا صد برو صال ق امح چون ا
 کردمحهایش را چی ي طبقههمین خاطر همه
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ي کمد بردم چیزي را حس کردمح آن را بیرون آوردم و وقتی دسااتم را به ووشااه
دانستم متعلق به من نیست به متوجه شدم یی برس مو استح از آنجایی که می

اي بود که قبل از من به داخل کمد برش ورداندمح شااااید مال پلیس زن قبلی
 اینجا فرستاده شده بودح

 
ست شتم و توي نور باال ورفتمش و چرخیدم، و ناوهان ای ادمح دوباره برس را بردا

هاي برس دیده اش کردمح تارهاي موي بلوند رنگی روي دندانهبا دقت بررساای
هایم به عنوان موچین استفاده کردم و یکی از تارها را برداشتمح شدح از ناخنمی

ست از نزدیی نگاهش کردم و متوجه شدم درست مثل همان تار مویی که در د
شده بود  شن رنگ  هنري بلیی پیدا کرده بودم، این تار مو هم به رنگ بلوند رو

اش به رنگ مشکی بودح صدایی به ووش رسیدح قلبم و حدود نیم این  از ریشه
شند برس را  شته با توي دهنم آمد و بدنم یخ زدح از ترس اینکه مورفی و پاتر برو

نوب پا به ساامت در اتاق همانجایی که پیدایش کرده بودم وذاشااتم و روي 
شتم تا بتوانم  شکاف باریکی باز وذا ستم و فقط به اندازه  رختکن رفتمح در را ب

 بیرون را ببینمح به ته راهرو نگاه کردمح
 

صدا از بیرون نبود، از جایی نزدیی صدا باز هم آمد، ولی  شم را آن  تر بودح وو
صداي برخورد فلز به هم  شبیه  صدا  شار، و ووش دادمح  شکاف بین در ف به آن 
بود، مثل صااداي باز شاادن یی قفلح از شااکاف به بیرون خیره شاادم و متوجه 

جلو حرکت  آمدح قفل به عقب وشااادم صااادا از قفلی که به دریچه بود، می
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کردح مثل اینکه کساای از آن طرف دنگ را ایجاد میکردم و آن صااداي دنگمی
کردح قفل از دریچه جدا شااد و با صااداي جیرینگ روي داشاات قفل را باز می

 زمین افتادح
 

از جایی که پنهان شااده بودم بیرون را دید زدم، دریچه باز شاادح صاادایی مثل 
سر با سید،  شد و پا به صداي هوهوي باد به ووش ر زرس رام از دریچه خارج 

هاي ما قبل تاریخش از کمرش راهرو وذاشااتح از کمر به باال لخت بود و بال
شفاف زیر بال شائی  ایش را از شدح موهاي نقرهها دیده میبیرون زده بودندح ب

اش عقب زده بودح به باال و پایین راهرو نگاه کرد، انگار داشاات روي پیشااانی
تا مچش را بگیردح وقتی متوجه شاااد  کرد کساایچی می آن اطراف نباشاااد 

 «خیلی خب، بیا باالح»تنهاست به پایین نگاه کرد و رو به دریچه وفت:
 

سی که داخل دریچه بود  ستش را براي ک ستاده بودم نگاه کرد، د به جایی که ای
 «یه دقیقه وایساح»باال آورد و وفت:

 
بانوان آمدح مرا دیده بود؟ چند قدم بزرگ برداشااات و به ساامت اتاق رختکن 

شاادمح نگاهی به اطراف اتاق دانسااتم ولی باید قایم میحساام کرده بود؟ نمی
ام افتاد، به سمتش دویدمح داخلش شدم انداختم و چشمم به در باز کمد خالی

 و درست همان لحظه که رام وارد شد، در کمد را بستمح
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کوبید، انقدر که م میاي سااینهقلبم به ساارعت و با صاااداي بلند به قفساااه
ترساایدم رام صاادایش را بشاانودح نفساام را حبس کردمح از این طرف در، می
اد، کردح ایستهایش را بشنوم که در طول اتاق حرکت میتوانستم صداي قدممی

هایم را کردم کاش جاي دیگري بودم، چشاامدانسااتمح آرزو میدلیلش را نمی
 کردم که برودحبستم و خدا خدا می

 
کنم توي کمد رو نگاه کنم! خواهش میخواهش می»ل ذهنم فریاد کشیدم:داخ

 «نکن!
 

 تر شدحهایش نزدییصداي قدم
 

 «کنم!خواهش می»التماس کردم:
 

 کشاایدمح به مح کوبیدح نفس نمیتر شاادح قلبم به شاادر میباز هم نزدیی
دایی ص ي در کمد را ورفت، در اتاق با صداي جیر جیر باز شد واینکه دستگیره

 «رام! رام!»ي دور وفت:از فاصله
 

صداي  «بهت وفتم صبر کنیح»رام با صدایی عصبانی از آن طرف کمد وفت:
 شدحهایش را شنیدم که از اتاق خارج میقدم
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یم هاهایم را بستم و از سر آسودوی دستهایم پوشاندم، چشمدهانم را با دست
ب نداختمح ولی هنوز هم توي دردساار بودمح  پاتر و مورفی را ا ید قبل از اینکه  ا

شاادمح صااداي بسااته شاادن در بروردند و به آن دو بپیوندند از اداره خارج می
رختکن را شاانیدم و صاابر کردم تا مطم ن شااوم رام از اتاق خارج شاادهح وقتی 
صدایی ایجاد  شدم و مراقب بودم که  شد که رفته، از کمد خارج  خیالم راحت 

 نکنمح
 

کوبید به آهسااتگی به ساامت در اتاق رفتمح یی طرف یبا قلبی که به شاادر م
صااورتم را روي در وذاشااتم و ووش دادمح صااداي ضااعیفی از آن طرف اتاق 

ام را پشاات ووشاام دادم و سااعی کردم بفهمم چه آمدح موهاي بلند مشااکیمی
 وویندحمی

 
 «بیشاپ همه چیزو پیچیده کردهح»رام وفت:

 
 «سر و کار داشته؟اونم با این موضوع »صداي ناشناس وفت:

 
 دادم و امیدوار بودم بتوانم صدا را تشخیژ دهمحووشم را به در فشار می

 
مکثی ایجاد شد و « آره، اونم دست داشتهح»رام تقریبا به سمت آن صدا برید:

 «ه؟شاوه اون دختر حقیقتو بفهمه بعدش چی می»بعد صداي ناشناس وفت:
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 دونهحا اون همین االنشم همه چیز رو می
 

ومح اوه بفهمه واقعا چه اینو که نمی»هیس کنان وفتصااداي ناشااناس هیس
 «اتفاقی افتاده چی؟

 
دونم شماها اون پسر بچه و اون خودم فهمیدم عقل کلح می»پیش خودم وفتم:

 «پیر مرد رو کشتینح
 

ولی رام چیزي وفت که باعث شااد تقریبا از شاادر شااوکه شاادن روي زمین 
 «فهمه چه اتفاقی واسه مادرش افتادهحنمی ولی کیرا هیچوقت» بیفتم:

 
شتگاه سمت بازدا شان به  صدایی که به خاطر حرکت شناس با  صداي نا ها آن 

 «اینو بسپارش به منح» آهسته شده بود وفت:
 

ام باال آوردمح هایم را جمع کردم و تا چانهروي دیوار ل زیدم و زمین افتادمح زانو
روي زمین نشااسااتمح مثل این بود که از حس به خاطر آنچه شاانیده بودم، بی

باشاام یدار شاااده  چه ربطی … خواب عمیقی ب مادرم  نگح  وی  بودم و م
ست به اتفاقاتی که در رود کوو افتادهمی سال پیتوان سه  شد؟ او  شته با ش اند دا

ه این توانساات ربطی بوقتی رفت برایم کیی تولد بخرد ناپدید شااد، پس نمی
شاید درس شدح  شته با شدهت متوجه حرفق ایا دا ام! ولی از ته قلبم هاي رام ن



 227 خون آشام فتیش

دانسااتم که اینطور نیسااتح چرا مادرم به رود کوو آمده؟ چه کساای او را به می
به جانم افتاده بود این بود  اینجا آورده؟ ولی فکري که بیش از همه مثل خوره 

روي پاهایم ایسااتادمح احساااس تهوع داشااتم، « چه اتفاقی برایش افتاده؟»که:
سیدمح نه براي خودم، براي مادرم میتمی شتر از ر ست؟ بی سیدمح االن کجا تر

خواست پرده از اتفاقار رود کوو بردارم، حاال هر چقدر هم که همیشه دلم می
 این کار خطرناب باشدح

 
ستم که تا وقتی ومپایرسولی این را می شامها، خوندان شاید هم هر دو آ ها یا 

رمح ووشاام را به در چسااباندم و ووش دادم تا ساارابم بیایند، وقت زیادي ندا
مطم ن بشوم رام و دوستش آن طرف در نیستندح به آرامی دستگیره را چرخاندم، 
باز کردم و از بین شااکاف بیرون را نگاه کردمح راهرو خالی بود و  کمی در را 

شان از دور می صدای شده بودح  سته   آمدح دردریچه هم دوباره با قفل زنگ زده ب
یی باز کردم و ووش دادمح صاااداي حرف زدنشاااان می را  مدح این  دیگر  آ

آمدح یواشکی از پشت در صدایشان نامشخژ بود و از سمت بازداشتگاه می
هاي کنار آمدم و وارد راهرو شاادمح نگاهی به دریچه انداختمح از بین سااورا 

 هشد که به جهنم آن سوي دریچه راه داشتح باي دیده میروي در فقط تاریکی
شخوان را دید زدم، در را باز کردم و از اداره  صلی رفتمح دزدکی پی سمت دفتر ا

 خارج شدمح
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باره داشااات برف می به دو به جز بروشااتن  خاب دیگري  یدح هی  انت بار
ه کردم قبل از اینکي هالل ماه نداشتم، پس به سمتش رفتمح دعا میمسافرخانه

 وانم به مسافرخانه برسمحها ویرم بیندازند بتآشامها و خونومپایرس
 
 
 

 16فصل 
 

ي هالل ماه افتاد، با تمام سرعت به سمتش دویدمح وقتی چشمم به مسافرخانه
بیش از یی ساااعت طول کشاایده بود تا از اداره به مسااافرخانه برساام و هر 

اش برایم به اندازه یی عمر وذشااته بودح فقط به خاطر ساارما و برف نبود دقیقه
ها و به هوا آشااامي خونخت شااده بود، بلکه ترس از حملهکه که راه رفتنم ساا

 ها هم دائما همراهم بودحقاپیده شدن توسط ومپایرس
 

ساس نا کردمح امنی و در معرض خطر بودن میبه خاطر تبعید لوب به بارها اح
کردم که آیا لوب مورد اعتماد اساات؟ هر چند که قبال حرف پاتر به این فکر می

دم ترساایکار بودن لوب را قبول نداشااتم، ولی االن از این میمبنی بر گسنساسه
 کرده؟که لوب درمورد چه چیزي احساس گسنساسه می
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شنیده بودم، پس می دانستم هر اتفاقی از آنجایی که حرف رام درمورد مادرم را 
هاستح و ترس من از این بود که لوب هم که براي مادرم افتاده زیر سر ومپایرس

 دست داشته؟ در این ق یه
 

اي به مسافر خانه رسیدم، در را هل دادم و وارد شدمح طبق معمول همیشه عده
هایی از ویسااکی خالژ، دور میزهاي بار جمع شااده ها با ویالساز محلی

کردندح دوباره همگی به من خیره شاادند، بودند و خودشااان را با آتش ورم می
 اتاق در سکور فرو رفتح

 
 ولی این کار را نکردمح« به چی زل زدین؟»شم:خواست جیغ بکدلم می

 
خواساات ساارم را پایین انداختم و به آرامی از وسااط بار رد شاادمح فقط دلم می

تاقم راه  به ا به جلوي پلکانی که  تاق باالي اینجا بگذرانمح وقتی  شاااب را در ا
داشاات رساایدم، رونالد در چهارچوب دِر دفتري که پشاات پیشااخوان بار قرار 

شدح ح ور ناوهانیش باعث شد از جا بپرم و نفسم را حبس کنمح داشت ظاهر 
به من نگاه کرد، پیشاابندش قرمز شااده بود، انگار که دسااتان آبشااته به خون 

دار و کثیفش پاب کرده باشدح از خجالت سر  شد اش را با پیشبند لکهووشت
 «خواستم بترسونمتحببخشید، نمی»و وفت:

 
 «الی ندارهحاشک»لبخندي زورکی زدم و وفتم:
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 …ا خب، مطم نی که
 

 ا مطم نمح
 

 خواست بروم اتاقمحفقط دلم می
 

 انگار مری یح… ا آخه رنگ و رور پریده
 

 ا نه امروزم یه روزه مثل بقیه روزاح
 

 اش را نداشتمحدانستم که سعی دارد مهربان باشد ولی واقعا حوصلهمی
 

ه بخوري، چطوره؟ مثال یشاااید باید یه چیزي برار بیارم »لبخندي زد و وفت:
 «ساندوی ؟

 
 کردم مادرر درمورد ساعت بذا خوردن سختگیرهحا فکر می

 
زیپ کتم را باز کردمح هواي بیرون خیلی ساارد بود ولی اینجا به خاطر ورماي 

 کشید، به شدر ورم و طاقت فرسا بودحآتشی که شعله می
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م شااد و زمزمه بعد به ساامتم خ« به مادرم توجهی نکنح»لبخندي زد و وفت:
 کرد:ناون اخالقاي عجیب بریبی

 
 «دارهح

 
تا به حال انقدر به رونالد نزدیی نشااده بودم، وقتی قدمی نزدیکم شااد متوجه 

 خوردند واش لیز میاش شدم که تا روي لب باالییهاي عرق روي پیشانیدانه
هایش آبی رنگ بودندح شاارایط دار و لبهایش پفدرخشاایدندح چشااممی

سمی ضوح بد بود و به نظر می اشج سالش بوده بر اقر به و سید وقتی پنجاه  ر
 سکته قلبی مرده!

 
شتالو و چاقش احتمال دیدن  صورر وو سخت بود، چون  سنش  حدس زدن 

صورتش می شد را از بین میهروونه چین و چروکی که  شته با ست دا بردح توان
شلخته و کثیف بودند، به عقب موهاي فرفري و تیره ود و شان کرده بشانهاش 

هاي تپلش به خاطر خوِن ووشِت خامی که در رسیدندح دستچرب به نظر می
شپزخانه طبخ می سش بوي بد میکرد، لکهآ ر اینکه دادح فکدار و کثیف بودح نف

 برایم بذا درست کند هم چندش آور بودح
 

لی ، ورسااونه رونالداین لطفتو می» ها عقب رفتم و وفتم:چند این  روي پله
 «خواد بخوابمحاالن فقط دلم می
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فت: بانوي جوان، ولی من اینطور فکر »از پشااات ساارم و مایلی  هر جور 
 «کنمحنمی

 
 «مرسی، ولی مطم نمح شب بخیر رونالدح» ام بروشتم و وفتم:از سرشانه

 
در اتاقم را پشات سارم بساتم وکتم را در آوردمح نقشاه و لیسات تاریخ و مکان 

آوردم و روي زمین نشااسااتمح نقشااه را جلویم باز کردم، خودکاري ها را در قتل
 هایی کهبرداشتم و شروع به عالمت وذاري روي نقشه و هایالیت کردن مکان

 ها در آنجا صورر ورفته بودند، کردمحبیشترین قتل
 

هایی که قاتلین سااریالی مرتکب هایی که درمورد قتلپدرم ابلب درمورد درس
هاي زیادي در مورد کردح نظریهبود، برایم صااحبت می شاااده بودند، خوانده

هایی نزدیی به خانه خودشاااان مرتکب قتل اینکه قاتلین سااریالی در مکان
ان شي جرم به خانهها اینکه صحنهشوند، وجود داشتح براي بع ی از قاتلمی

ها دوست داشتند بعد از ارتکاب نزدیی باشد، زحمت کمتري داشت چون آن
 شان بروردندحتر به خانهرعت هر چه تمامجرم به س

 
شنیده بودم که می شترین»وفت:یی بار از پدرم   اوه دو مکان پیدا کردي که بی

قاتل رو قتل ها اونجا اتفاق افتادن روي نقشاااه دورشااون خط بکشح ممکنه 
 «همونجایی پیدا کنی که دورش خط کشیديح
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شیدمح ولیبا خودکارم دایره شه ک ستم که فقطاین را می ي بزروی روي نق با  دان

سر و کار دارمح  شتر  شاید هم بی سر و کار ندارم، بلکه با چند قاتل و  یی قاتل 
اس کنند احساایی فرضاایه داشااتمح لوب به من وفته بود وقتی عطش پیدا می

سااوزد، و تا وقتی که عطش را با خون بر کنند روحشاااان دارد در آتش میمی
 ودحشدند تا فروکش کند، این آتش خاموش نمیطرف کنند و یا به بارها برور

 
سوال  شدید بودح  سنگی  ساس ور سش مثل معتادان به مواد مخدر یا اح سا اح

رود آن هم در ها براي رساایدن به مواد راه میاینجا بود که، آیا یی معتاد مایل
داند نزدیی به خودش هم مواد وجود دارد؟ یا یی آدم ورساانه از حالی که می
شااود تا به رسااتورانی که مد نظرش اساات برسااد؟ این، ان رد میچند رسااتور
کردح وقتی از خواب بیدار ها هم صااادق میها و ومپایرسآشاااامدرمورد خون

شان باال میمی ش  دیدند رازد، ممکن بود اولین منبع بذایی که میشدند و عط
 بکشند و خونش را بنوشندح

 
شه هر مکان و  ست را در آوردم و روي نق شدهتاریخی که قربانیپس لی  ها پیدا 

شه نگاه کردمح  شیدم و به نق شد عقب ک بودند را عالمت زدمح وقتی کارم تمام 
سط دایره ضربدر بودح اینو شیده بودم پر از عالمت  شان دهندهاي که ک  يها ن

هاي قتل ها ر  داده بودندح وقتی بههایی بودند که در آن مکانبیشااترین قتل
 هاي دایره رسیده بودندحهاي ضربدر تقریبا به کنارهاخیر رسیدم، عالمت
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ن و ي پاییها از وسااط دایره دور شااده بودند؟ وقتی به پیرزن طبقهولی چرا قتل
اش با اي و دکور کردن مساااافرخانههاي نقرههاي آب مقدس، صاالیببطري
اندح فاصااله از شااهر ر  دادهها با هاي ساایر فکر کردم، فهمیدم چرا قتلحلقه

د ها منتشر شد، ساکنین روآشاموقتی اخبار قتل پسرب و شایعاتی درمورد خون
اي و دکور کوو هوشیار شدند و شروع به حمل کردن آب مقدس و صلیب نقره

اي که هاي ترسیدههایشان با سیر کردندح پس هر چه تعداد روستاییکردن خانه
ها محبور شاادند آشااامها و خونشااتر شااد، ومپایرسکردند بیاین کارها را می

سکین دهندح وقتی به این  شان را ت ش شان را پیدا کنند و عط دورتر بروند تا قربانی
ي شااهر مورد حمله قرار ورفتم، به این نتیجه فکر کردم که چطور در حاشاایه

 ام درست استحرسیدم که فرضیه
 

شامآن خون شمزهسان با خوني پر از انها از کنار چند خانهآ شان رد هاي خو
صد شهر دور شدند تا به من برسند؟  شتر از  شتر و بی شب بی ها خانه، ولی هر 

هایشااان را دور از رود کوو پهن شاادند تا دنبال بذا بگردندح با این کار داممی
 شدحآشام دیگري متولد میکردند و با هر قتل خونمی

 
سرعت میمی ستم که وقت دارد به  قا براي اینکه دقی… د براي اینکه منوذردان

توانساات یی شااان میدانسااتم، ولی دانسااتن مکان مخفیگاهچکار کنم؟ نمی
ضربدر سط  شه نگاه کردم و نوب خودکارم را و شدح پس به نق  ها فروشروع با
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باره خودکار را عقب بردم و به جایی که وذاشااته بودمش نگاه کردمح  کردمح دو
 کلیساي سنت ماري!

 
شااوکه شاادن و ناباوري یکه خوردم، عقب عقب روي بساسسسنم  از شاادر

چه  یدن آن کافی براي فهم قت  که و بل از این گاه کردمح ق به نقشاااه ن تادم و  اف
اي زیر در اتاقم شدمح مثل اینکه اش شده بودم داشته باشم، متوجه سایهمتوجه

را  مکساای آن بیرون ایسااتاده بودح فکر کردم رونالد حرفم مبنی بر بذا نخوردن
 نادیده ورفته و برایم بذا آورده، پس از جایم بلند شدم و به سمت در رفتمح

 
 «…ببین رونالد، خیلی لطف داري ولی» در را به سرعت باز کردم و وفتم:

 
 ام داشته باشم متوجه شدم متصديقبل از اینکه فرصتی براي تمام کردن جمله

ستاده، بلکه همان  شت در ای ست که پ سافرخانه نی ست که م شی ا مرد کالهپو
 آوردهحاي مینامه و صلیب نقرهبرایم پاکت

 
سر این که  شدن و او از  شوکه  سر  شیدیم، من از  هر دو همزمان نفس بلندي ک

ست مچش را بگیرمح چنگ زدم و محکم ورفتمش، مینمی ستم بدانم خوا خوا
ستح از کرده چه کسی اکسی که از وقتی پایم را به رود کوو وذاشتم تعقیبم می

ي جا پرید و خودش را عقب کشید ولی به اندازه کافی سریع نبود و توانستم لبه
ام وذاشاات و هلم داد، از عقب روي کالهش را بگیرمح دسااتش را روي سااینه

 زمین افتادم و او را هم با خودم کشیدمح
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روي کمرم چرخیدم و او را دیدم که بلند شااد و به ساارعت به ساامت در رفتح 

را بلند کردم و دور پاهایش حلقه کردمح سکندري خورد و دوباره روي بازوهایم 
اش زانو زدم، به زمین چسباندمش و کالهش را برداشتمح زمین افتادح روي سینه

 تو اینجا»اش را دیدم که به من خیره شاااده از جایم پریدم و وفتم:وقتی چهره
 «کنی؟چیکار می

 
 
 

 17فصل 
 

ته تا هواي تو رو داشاا»به من نگاه کرد و وفت: وروهبان فیلیپس از زیر کالهش
 «باشمح

 
 ا چرا؟

 
یده بودم مرد کالهپوش همان وروهبانم در مدرساااه ي هنوز هم از اینکه فهم

خودر چی فکر »نظامیساات، شااوکه بودمح از روي زمین بلند شااد و وفت:
 «کنی؟ باید متوجه شده باشی که این شهر به هی  وجه عادي نیستحمی
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 «پس چرا منو فرستادین اینجا؟» م نشستم و وفتم:ي تختلبه
 

 ا هیچکس نفرستادر، خودر داوطلب شديح یادر نمیاد؟
 

البته با اون همه حرف »نشااسااات به او یادآوري کردم:ي میز میدر حالی لبه
 «اي که زدین داوطلب شدمحمتقاعد کننده

 
شده، تو االن اینجایی و توي  شه، حاال هر چی که  خطر باور اااا خیلی خب با

 اي افتاديحنکردنی
 

 ا خودم اینو فهمیدمح
 

 «تو فقط نصفشو فهمیديح»با صدایی آرام وفت:
 

 ا منظورر چیه وروهبان؟
 

 ترسیدمحخواست بگوید میاز چیزي که می
 

اول از همه، انقدر بهم نگو وروهبان، ما که دیگه » نیمچه لبخندي زد و وفت:
 «تو مدرسه نظامی نیستیمح
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 (Craigکریگ )ا متاسفم 
 

صدایش زدمح خوش تیپ بود و  سم کوچکش  شتم که با ا ساس عجیبی دا اح
سی و خورده شم، به حدودا  صادق با شت، ولی اور بخواهم  سن دا سال  اي 

ي خاطر پیري زودرس موهایش جووندمی شاااده بودح البته موهایش به چهره
 شد مقتدر و با ابهت به نظر برسدحآمد و باعث مینیرومندش می

 
زمانی که به عنوان پلیس تازه کار اسااتخدام شاااده بودم چیزي نساابت به او 

ي نظامی بودم، خودم را کامال یی کردم ولی وقتی در مدرسااهاحساااس نمی
احمق نشااان داده بودمح درساات چند ماه قبل از اینکه به نیروي پلیس بپیوندم 

شااکسااته پدرم فور کرده بود و من به خاطر این موضااوع خیلی ناراحت و دل
ها لباس شااب و مردان هم کت و شاالوار بودمح در یی مهمانی عصاار که زن

یادي برق بودم،  ندوه ز که در بم و ا حالی  ند، من در  یده بود رساامی پوشاا
 مسشسرسوسب زیادي نوشیدم و مست کردمح

 
خواساات آرام شااوم پس خودم را در آبوش وروهبان فیلیپس انداختم و دلم می

اي ها تار و مبهم بودند ولی خاطرهي چیزردمح بقیهبازوهایم را دورش حلقه ک
کردم او را ابوا کنم و به ساامت ساااالن آوردم که سااعی میمبهم را به یاد می

ستم را رد کرد، به او وفتم که چقدر در کت و  شانمح وقتی در خوا رسقسه بک
سیدم ازدواج کرده یا نهح چیزي که بعد از آن  ست و پر سمی جذاب ا شلوار ر
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تاق کوچکم، در ییادم م عد روي تخت خواب ا که صاابا روز ب مد این بود  آ
فشااردم، از ام میحالی که هنوز لباس باله تنم بود و عکس پدرم را به سااینه

 خواب بیدار شدمح
 

ها وفتند که وسااط خجالت زده از همکارهایم پرساایدم چه اتفاقی افتاده و آن
ردمح بعد، وروهبان سااالن رسقسه روي زمین نشااسااتم و براي پدرم وریه ک

فیلیپس مرا از روي زمین قاپید، روي بازوهایش بلند کرد، به اتاقم برد و روي 
شم شتم ولی تخت خواباندح تا چند روز بعد روي نگاه کردن به چ هایش را ندا

 او با بزروواري و ادب تمام با این ق یه برخورد کرد و چیزي به رویم نیاوردح
 

 «دونی؟تو چقدر می»کشید و وفت: مرا از میان خاطراتم بیرون
 

 دونم که این شهر عادي نیستحا می
 

 «منظورر چیه؟»به جلو خم شد و وفت:
 

 چجوري بگم؟… هاي این شهرا پلیس
 

»  خواهم بزنم بیر قابل باور اسااتح ادامه دادم:دانسااتم چقدر حرفی که میمی
 «خب، اونا مثل پلیساي عادي نیستنح اونا مثل من و تو نیستنح
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 اسمحشنا البته که هستنح من چند ساله که وروهبان مورفی و پاتر و لوب رو می
 

شناسیشونح از این وذشته، اوه تو اونا شناسمشون نمیااا اون طوري که من می
شااناساای پس چرا برام یادداشاات وذاشااتی که لوب قابل اعتماد رو خوب می

 نیست؟
 

کندح ولی گسنساسه میخواسااتم بدانم لوب در مورد چه چیزي احسااااس می
خواست بدانم اعتمادم به لوب اشتباه است؟ احساساتش بیشتر از این دلم می

 به من واقعیست؟
 

کریگ روي صااندلیش جا به جا شااد و جوري به ساامتم خم شااد که انگار 
ید می با که هی  کس دیگري ن گذارد  یان ب با من در م هد رازي بزرگ را  خوا

 «به خاطر مادرتهح»زمزمه وفت: بشنودح با صدایی کمی بلندتر از
 

 «فکر کردم اشتباه شنیدم، وفتم:نببخشید، چی وفتی؟
 

ن لوب توي ناپدید شااد» العملم را ببیندح وفت:به چشاامانم نگاه کرد تا عکس
 «مادرر نقش داشتهح
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لب وفتم: که « ولی چه طوري؟» ناامید از فهمیدن منظورش زیر  از آنجایی 
 «اون مامانمو کشته؟»پس به کریگ وفتم:دانستم لوب ومپایرس است می

 
 ا نه دقیقاح

 
شر زنان وفتم:از لبه شدم و ت پس منظورر چیه؟ مامان من توي »ي تخت بلند 

اي که رویم بود شدح به من نگاه متوجه فشار عصبی« کرده؟این شهر چکار می
گیر کنم کیرا، بخواهش می»کرد و با صداي آرام و تقریبا آرامش بخشش وفت:

 «دونم بهت بگمحبشین تا منم هرچی می
 

 دوباره نشستمح
 

ل هاي زیادي اتفاق میوفتهح اوایچند ساله که تو این شهر داره قتل»کریگ وفت:
ه داشااتن این فکر بها برمیهایی که قربانیچند وقت یه بار بود و به خاطر زخم

ستح بعدش نبش قبروجود اومده بود که کار حیوون شدها ن مردم ها و مفقود 
ها وفته شد و تا مدتی همه چیز هایی براي جلب نظر رسانهشروع شدح داستان

اینجا مثل نمایش و ساایرب بودح شااایعاتی همه جا پخش شااد که شااهر مورد 
شامي خونحمله ها قرار ورفتهح ولی خب مطم نا کسی جدي نگرفتح مورفی آ

واسه  نستن انجام بدنو تیمش به اینجا فرستاده شدنح واضحه که کار زیادي نتو
سراي عالی و مبتکرمون به اینجا فرستاده  شد بع ی از اف صمیم ورفته  همین ت

هاي جرم کمی کننح ولی یکی بعد از دیگري، بشاان تا توي بررساای صااحنه
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ي روزوار محو شاده باشانح دیگه همشاون وم شادن، انگار که کال از صافحه
قد نمی به جایی  به دادح مادرعقل مرکز فرماندهی  یادي  ر شااهرر و آوازه ز

م پلیساای فوق با شااَ یه آدم تکرو  که میعنوان  یدا کرده بود  عاده پ  تونساااتال
رو  -هاي باتجربه و درجه باال ابلب پلیس -اي که بقیه پلیسا معماهاي جنایی

هاي زیادي براش پیش اومد که به کنه رو حل کنهح فرصااتویج و سااردروم می
ی هر بار عقب کشیدح میگن با اینکه عاشق ش لش تیم جنایی فدرال بپیونده ول

خواسااته کاري کنه که بود، ولی عشااق اصاالیش تو و پدرر بودین و دلش نمی
باعث شااه مدر طوالنی ازتون دور بمونهح ولی به خاطر فشاااري که براي حل 

هاي رود کوو روي ما بود، به اون هم انقدر فشار وارد شد تا نظرش معماي قتل
 «عوض شدح

 
 ه فشاري؟ا چ

 
ستسرش را پایین انداخت و به پاهایش نگاه کرد، انگار از حرفی که می  خوا

مقداري مواد مخدر که توي شاابیخون پلیس به یه باند » بزند شاارمنده بود:
 «ي بعد توي کمد مادرر پیدا شدنحتبهکار ضبط شده بودن چند هفته

 
 «…کردصرف نمیولی مادرم حتی مواد م»براي دفاع از مادرم فریاد کشیدم:
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نیازي نیساات تالش کنی منو » ام تمام شااود کریگ وفت:قبل از اینکه جمله
السااکور مادرر به اینجا فرسااتاده شاادح بهش وفته متقاعد کنیح به عنوان حق

شن و شد اوه بیاد رود کوو مواد مخدرایی که توي کمدش پیدا شدن ناپدید می
شون زده نمی ستگیر میشهح ولی حتی دیگه حرفی هم از شه و اوه قبول نکنه د

کرد که بدونه اوه به جرم شهح مادرر انقدر فکرش کار میش لش هم نابود می
ه زنداشااتن مواد مخدر دسااتگیر بشااه نه تنها به وجهه و آوازه پدرر آساایب می

بلکه ممکنه تو رو هم نابود کنهح واسااه همین واقعا حق انتخابی نداشااتح براي 
د کوو ولی به شاارطی که فقط دو هفته طول بکشاااهح با همین قبول کرد بره رو

هاي دونستیم تواناییش توي به نتیچه رسیدن جرمشرطش موافقت شد چون می
پیچیده انقدري هست که دو هفته واسش کافی باشهح مادرر قسم خورد که راز 

 «کنهحره و چکار میوفت داره کجا میدار باشهح نباید به کسی مینگه
 

 ا چرا؟
 

دح ششد مفقود میدونی هر پلیسی که به اینجا فرستاده میطور که میمونااا ه
سه سی که مرتکب قتلي همین فکر میوا ها کردیم رابطی بین اداره مرکزي و ک

کردیم که انگار داره کار همیشااگیشااو میشااه وجود دارهح باید جوري رفتار می
وض کردح دهح اساام و شاامارشااو عوض کرد، حتی ظاهرش رو هم عانجام می

دونساات که اون به عنوان یکی از افراد تیم تجسااس فرسااتاده هی  کساای نمی
 شدهح دلیل ناپدید شدن مادرر از اون روز تا االن که سه سال وذشته اینهح
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دونستین که مادرم واسه یه مأموریت مخفیانه به اینجا فرستاده شده اااا اوه می
 ازرسی کردین؟پس چرا پدرمو دستگیر کردین و خونه و باغ رو ب

 
 شدحبا فهمیدن اینکه سه سال تمام دروغ شنیدیم هر لحظه عصبانیتم بیشتر می

 
دونستنح واسه همین باید با ناپدید شدن مادرر ا فقط چند نفر از مرکز اینو می

 شدحمثل بقیه رفتار می
 

ولی اونا پدرمو دسااتگیر کردن! اون دیگه هیچوقت مثل »تقریبا جیغ کشاایدم:
شدح  سرزنده بود ولی بعد از اینکه مورد اتهام قرار قبل ن سربلند و  پدرم یه آدم 

کنم اسااترس و اي شاادح من فکر مینماي همه شااد آدم دیگهورفت و انگشاات
افتاده باعث شااد تو جوونی  -زنش  -ي مادرم نگرانی اینکه چه اتفاقی واسااه

 «بمیرهح
 

ا، این تصاامیم من تو باید درب کنی کیر» کردح وفت:هایم نگاه نمیبه چشاام
 «نبودح

 
هاي به هر احترامی که قبال برایش قائل بودم از بین رفته بودح با خشاام و دندان

دونسااتی! توام تو این کار شااریی نه، ولی تو درموردش می» هم فشاارده وفتم:
 «بودي!
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 دونست چه اتفاقی ممکنه واسه مادرر بیفتهحا نه هیچکس نمی

 
ید»با پرخاش وفتم: با یال!  نت می بیخ به ذه به هرحال هر این فکر  ید،  رساا

 «شدحشد ناپدید میپلیسی که به این شهر خراب شده فرستاده می
 

نه وفت: بار ق اایه فرق » به من نگاه کرد و مصاارا ما معنقد بودیم این  ولی 
 «کردحمادرر با همه فرق می… کنهمی

 
 ا پس چه اتفاقی براش افتاد؟

 
 «خیلی مطم ن نیستیمح»اعتراف کرد:

 
 «شه!خیلی مطم ن نیستین؟ هر لحظه داره بهتر و بهتر می»بریدم:

 
 ما به این مشکوب بودیم که لوب بیشاپ توي این ق یه دست داشته باشه -
 
 چطوري؟ -
 

خواساات بشاانود که لوب در ناپدید شاادن مادرم نقش قساامتی از وجودم نمی
 داشتهح
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شد لوب باهاش بودح»کریگ وفت: شد شبی که مادرر ناپدید   ازش بازجویی 

ي مادرر افتاد نداشتح لوب وفت که ولی هی  توضیحی براي اتفاقی که واسه
کردنح ظاهرا لوب صدایی از هاي جرم رو بررسی میبا همدیگه یکی از صحنه

ره بررساایش ره و میشاانوهح مادرر رو باالي ساار جنازه تنها میتوي جنگل می
 «ه مادرر نیستحبینورده میکنهح چند لحظه بعد که برمی

 
وقتی یاد شاابی افتادم که در قبرسااتان بودیم و ناوهان لوب ناپدید شااد، قلبم 

 شکستح
 
اون این کار رو با منم کردح رفته بودیم کلیساي سنت ماري تا قبري که نبشش  -

کرده بودن رو بررساای کنیمح داخل قبل پریدم تا نگاه بهتري بندازم ولی وقتی 
یم ساادح جاش یه دختر نوجوون ایسااتاده بودح توي بیباال اومدم لوب رفته بو

صاااداش زدم ولی جوابمو ندادح بارها و بارها صاااداش زدم تا بیاد کمکم ولی 
 شد پیداش کردح تا وقتی هم که همه چیز تموم شد برنگشتحنمی

 
 چرا ازش کمی خواستی؟ -
 
 آشام بودحدختره یه خون -
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 نهح کند یادادم حرفم را باور میاهمیتی نمی
 
 آشام؟درست شنیدم؟ وفتی خون -
 
 درست شنیديح باور کنی یا نکنی شهر پر از اوناسح -
 
سه همین بود که اون  - ستنح وا شایعار در شی کرده بود که  نیمی از وجودم 

 …ذاشتم، ولیها رو برار میصلیب
 

به اینجاي حرفش که رسید صدایش ضعیف و آهسته شدح انگار که کلمار را 
 اشدحوم کرده ب

 
د شمونهح منم اولش باورم نمیدونم، مثل کابسوسس یا فیلم ترسناب میااا می

صورتتو تیکه پاره کنه  سعی کنه  شه و  ست باال بک شین پلی ولی وقتی یکی از ما
 اون موقع دیدر به همه چی عوض میشهح

 
مطم نا کریگ نگاه ترساایده داخل چشاامانم را که به خاطر یادآوري اتفاقار 

به من نگاه کرد و وفت:قبرسااتان  ؟ کنیتو که شااوخی نمی»بود، دیدح چون 
 «کنی؟می
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ا چرا باید در مورد همچین چیزي دروغ بگم؟ من دارم با وفتن این حرفا روي 
 کنمحش لم ریسی می

 
سکوتی که بینمان به  شدح  صورتم دقیق  شد و توي  سمتم خم  صندلی به  روي 

به نظر می مده بود  بد میوجود آ تا ا ید  هد طول بکشااادح وقتی فکر رساا خوا
اي کیرا، هر کس دیگه»کند، وفت:شود و اتاق را ترب میکردم االن بلند میمی

وفتم ورفتم و بهش میزد نشان پلیسشو ازش میها رو بهم میبیر تو این حرف
دونم که ذهنت شناسم، میپزشی نشون بدهح ولی من تو رو میخودشو به روان

دونم که تو فقط جذب منطق و حقایق کنه و میر میچقدر دقیق و اصااولی کا
 «تونی ببینیشون و لمسشون کنیحشی، چیزایی که میمی

 
شااه وجودشااون کنم که حتی باورم نمیبینم و حس میااااا من چیزایی رو می

 ممکن باشهح ولی فقط همین نیست، من یه احساسی نسبت به لوب دارمح
 

ست و تا پایان ش شدح ادامه حرف کریگ چیزي نگفت، فقط ن هایم به من خیره 
نداري، اوه فکر می» دادم: با  اوه بهش اعتماد  با قتال ارت به نحوي  کنی اون 

 داره پس چرا هنوز یه پلیسه؟
 
 مدرکی نداریمح -
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 «به خاطر همین اومدي اینجاح»هایم خیره شد و وفت:بعد مستقیما به چشم
 

 ا چطور مگه؟
 

از مادرر به ارث بردي واسه اومدن به رود کوو هایی که اااا تو به خاطر توانایی
 انتخاب نشديح

 
 ا پس چی؟

 
ااا کیرا، تو یه زن زیباییح بیشتر مردا حاضرن جونشونو بدن تا بتونن با تو باشن! 

هاي عساالی و یه نگاه به خودر بندازح قد بلند، موهاي ساایاه و براق، چشاام
رضاااایت و  هایی که بیشااتر مردا حاضاارن به خاطر بسوسساایدنش بالب

 خوشحالی بمیرن!
 

هایش باعث خجالت یا سر  شدنم نشد، باعث عصبانیتم شدح از بین تعریف
من چیزي بیشااتر از یه … وی کهتو داري می»ام وفتم:هاي به هم فشااردهدندان

سوراخش بکشی بیرون؟! امیدوار  ستم؟! منو اینجا فرستادي تا اونو از  طعمه نی
 «اون هم سفره دلشو واسم باز کنه؟بودي که ما عاشق هم بشیم و 

 
 هاس؟ها و ناپدید شدن پلیسآشامباز کرد؟ اون رابط بین خون -
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شو باز آره سفره دل»هایم به کریگ نگاه کردم و وفتم:با لبخند ناراحتی روي لب
 «کنیحکرد ولی نه اونجوري که تو فکر می

 
 «منظورر چیه؟»رسید ویج شدهح وفت:به نظر می

 
 «لوب بیشاپ آدم نیست! یه ومپایرسه!»کشیدم:داد 

 
 آشامه؟این دیگه چیه؟ یه جور خون -
 
صی رو بهم وفت، دزمودوس یا یه نه اون خون - سم خا ستح لوب یه ا شام نی آ

حاال هرچی، معنیش می یادح  یادم نم گهح االن  پایرس از نژاد چیز دی شاااه وم
 آشام!هاي خونخفاش

 
کنی مگه نه؟ منظورم اینه، اینا رو از شااوخی می داري» ایسااتاد و زیر خنده زد:

 «خودر در آوردي؟
 

م! ي پریان تعریف کناااا ببین، من وقت اینو ندارم که اینجا وایسم و برار قصه
 …هاشو بهم نشون داداون بال

 
 هاش؟ا بال
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 تونه با ساارعت باور نکردنیمیگم! اون میووش کن ببین چی»فریاد کشاایدم:

شاممن دیدم که چه جوري خون… یهپرواز کنهح اون قو صف آ سط ن ها رو از و
 «کنه!کنه جوري که انگار داره کابذ پاره میمی

 
آشااام با اون چیزي که اااا ببین من اینجاشااو نفهمیدمح پس تفاور بین یه خون

 وی بیشاپ هست، چیه؟می
 

ر یها همیشه وجود داشتنح منظورم اینه که قبل از آدما اینجا بودنح زا ومپایرس
ها به خون آشااامکننح اونا هم مثل خونها زندوی میزمین توي بارها و وودال

سان تمایل دارن ولی معموال وقتی عطش پیدا می  وردن زیر زمین وکنن برمیان
 شن تا ورسنگی رفع بشهحمنتظر می

 
 کنن؟ا مثل معتادایی که دارن ترب می

 
سلیم عاااا فکر کنم آره، به هر حال، بع ی شون ت شدن، آدما رو ها شون  ش ط

شون ت ذیه کردنح البته آدمایی که می شتن و از خون شن واقعا نمیک ن، به میرک
شام بر میعنوان خون نح مونیه جورایی مثل ومپایرس جهش یافته می… وردنآ

 …مثل لوب بال ندارن و
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تونم اینو قبول کنمح من تا حاال لوب رو با بال ندیدمح مطم نم ااااا کیرا من نمی
 …جهمتو

 
 ووش» از ساار عجز و درماندوی مشااتم را به ران پایم کوباندم و جیغ کشاایدم:

شتر وقتا هاشونو ببینیح بیتونی بالکنن! تو که همیشه نمیدیا! اونا ت ییر مینمی
 «ظاهرشون مثل ماسح

 
 هاشون؟ا بال

 
 ا لوب تنها ومپایرس نیستح

 
 ا بازم هست؟

 
 کندحهایم را ه م کرد حرفداشت سعی می

 
 آشامنحا مورفی و پاتر و رامح هر سه تاشون خفاش خون

 
اشااتباه »مصاارانه وفتم:« رام؟ باید اشااتباه کرده باشاایح»نفس نفس زنان وفت:

 «نکردمح همین چند ساعت پیش دیدمش، به نظرم رسید که بال دارهح
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ولی رام کسیه که مادرر رو فرستاد اینجاح اون کسیه »هایش وشاد شدند:چشم
 «السکور ورفتحز مادرر حقکه ا

 
سیدم: شان قرار ورفته بودندح پر سرجاي خود حاال »مثل اینکه همه چیز برایش 

 «کنی؟حرفامو باور می
 

 «…خوامح این فقطنمی»زمزمه کرد:
 

 ا چی؟
 

 «کردمحاین خیلی بدتر از چیزیه که تصور می»به من نگاه کرد و وفت:
 

 ا از این بدتر هم هستح
 

 ا چطور مگه؟
 
 …ها کجاستح اون تويآشامي خونفکر کنم فهمیدم لونه ا

 
 «کلیسا؟»ام تمام شود حرفم را برید و وفت:قبل از اینکه جمله

 
 ا تو از کجا فهمیدي؟
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قدم از تو جلوترمح اون روز منو توي »لبخندي نصاافه نیمه زد و وفت: یه  من 

 «قبرستون دیدي، درسته؟
 

 ا درستهح
 

بودم اینجا تا حواسم بهت باشه یه خورده تحقیق طور که اومده ااا خب، همون
مام  یدم تصاامیم ورفتم از ت هم کردمح وقتی درمورد نبش قبر اون دختره شاان

آشاما وجود داره سر در بیارمح پدر تیلور توي قبرستون شایعاتی که درمورد خون
کنمح بهش وفتم از معماري کلیساااا مچمو ورفت و پرسااید اونجا چکار می

شه یه نگاهی به اطراف بندازمح ولی وفت ازش خواستم اوه می خوشم اومده و
خواد مراسم عشاي ربانی رو بروذار کنهح به هرحال، که بد موقع اومدم چون می

شون بده ولی پیداش نکردمح یی  سا رو بهم ن موافقت کرد که امروز اطراف کلی
شتر منتظرش موندمح بعد از ظهر تی و توي اع اي ع و کلی ا سساعت یا بی

ترساایدم که اونم واسااه مراساام عشاااي ربانی اومدن ولی اون نیومدح از این می
 ها شده باشهحآشامها یا یکی از خونیکی از قربانی

 
 ا یا ومپایرسح

 
 «میخواي ازش سر در بیاریم؟»هایی وشاد شده پرسید:با چشم
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یاي ب من یه قدم ازر جلوترم وروهبانح قبل از اینکه»کتم را برداشااتم و وفتم:
 «تصمیم داشتم خودم برمح

 
 
 

 18فصل 
 

وارد بار که شدم متوجه شدم بیشتر کسانی که وقتی وارد مسافرخانه شده بودم 
اند و در سرماي بیرون به سمت به من خیره شده بودند، االن از بار خارج شده

 الخمر کنار آتش نشسته بودندحوردندح فقط چند دائمهایشان برمیخانه
 

من هی  تجهیزاتی با خودم نیاوردمح اوه اوضاع توي کلیسا بد پیش  دونیااا می
 …بره ما باید

 
بیخیالش شوح اسپري فلفل و تیزر اصال در مقابل »حرفش را قطع کردم و وفتم:

 «هاي خوبین نیستنحها سالحآشامخون
 

 تونیم بریمحدفاع نمیا پس چی؟ ما که بی
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هایش را آب مقدس و صاالیبهاي به ساامت میز کوچکی که پیرزن بطري
 رویشان وذاشته بود رفتمح چندتایی

 
جیباتو با اینا پر کنح چه باور کنی چه »برداشااتم و دساات کریگ دادم و وفتم:

 «نکنی، صلیبی که واسم وذاشتی کار کردح
 

 کنی؟ا داري باهام شوخی می
 

ست ستی هال د شب با کری رایم بهایم که به خاطر فکر کردن به اتفاقاتی که آن 
ضوح می شبیه آدمیم که»لرزیدند را باال آوردم و وفتم:ر  داده بودند، به و  من 

 «کنه؟داره شوخی می
 
 فکر نکنمح -
 

 بعد جیبش را با آن چیزهاي مذهبی و مقدس پر کردح
 

و  ها پر کردمهاي پیرزن را برداشتم، جیب کتم را با آنها و صلیبي بطريهمه
سرماي هو سمت در رفتمح  سرم را پایین ورفتم و به  سیلی نواختح  صورتم  ا به 

گاه کردم و دسااات یگ ن به کر ندمح  پا یب شاالوار جینم چ خل ج هایم را دا
 «حاضري؟»وفتم:
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 ا حاضرمح

 
 کالهش را روي سرش وذاشتح به سمت کلیسا راه افتادیمح

 
سریع بود، انگار که داخل کوالب و طوفان راه می شدید و  ح به رفتیمبارش برف 

ها به من حمله کردندح آشااامن شاابی افتادم که بین مزارع وم شاادم و خونیاد آ
باره به لوب فکر کردم و قلبم به درد آمدح با وجود حرف هاي کریگ باز هم دو

سمتی از وجودم نمی شمح تمام چیزي که میق ست بک ست از او د ستخوا م توان
 بهش فکر کنم این بود که چطور آن شب نجاتم دادح

 
طور که مرا در آبوش ورفته بود افتادم، ي او و آنمس او، بسوسسااهوقتی یاد ل

کردم ها فکر میي ایندوباره آن احساس ورم را درونم حس کردمح وقتی به همه
ستم نمی ستم یا نمی -توان شدن مادرم نقش  -خوا باور کنم که لوب در ناپدید 

تهح اور این فادهداشاا یب داده و ازم اساات یی  طور بود، پس مرا فر کرده و مرا 
 اش را ببینمحجورایی جادو کرده تا نتوانم خیانت و ریاکاري

 
 «کنی؟داري به چی فکر می»کریگ از میان هوهوي باد پرسید:
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خواستم در مورد ویج شدنم و سو ظنی که نسبت به لوب داشتم چیزي به نمی
شتم به این فکر می»او بگویمح پس به دروغ وفتم: شب دا شت پکردم که تو ام

 «در اتاقم چکار داشتی؟
 

شمانش کنار زد و وفت: شتم چکت می» برف را از جلوي چ کردمح من فقط دا
کردم که باید برم خوردم، بعد وانمود میبع اای شاابا توي بار نوشاایدنی می

اومدم و ووش وایمیساااادمح ها باال میدسااتشااوییح بعدش یواشااکی از پله
 «خوبهحخواستم مطم ن شم حالت دونی، فقط میمی

 
 ا پس چرا ت ییر قیافه دادي؟

 
ااا من با تصمیم رام درمورد فرستادنت به اینجا موافق نبودمح ازش خواستم اوه 

شااه منم باهار بیام تا حواساام بهت باشااهح به خصااوه بعد از اتفاقی که می
سه ساالنهوا صی  ام ي مادرر افتادح ولی اون قبول نکردح پس از چند هفته مرخ

ستفاده کردمح  سه رو بپذیرم چون اوه نمیا شنا سی اینکه یکی منو ب ستم ری تون
 فتادمحارسید که از دستوراتش سرپیچی کردم توي دردسر میخبرش به رام می

 
بازویش را  به آرامی  حد روي من ریسااای کرده  تا این  یگ  یدم کر وقتی فهم

 چرخیدندها با وزش باد اطرافمان میفشااردم و تشااکر کردمح در حالی که برف
 «کنمحخواهش می»بخندي زد و وفت:ل
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آمد صااداي هوهوي باد براي مدتی در سااکور راه رفتیمح تنها صاادایی که می

وغ ترساام دروفتم از چیزي که ممکن بود پیش رویمان باشااد نمیبودح اور می
شومح بود، ولی می شد باید با آن رو به رو  شته با ستم هر خطري که وجود دا دان

باره به مادرم فکر من به پدرم قول داده ب ودم و قصاااد نداشااتم زیرش بزنمح دو
 «اسم جعلی مادرم چی بود؟»کردم و وفتم:

 
گاه کرد و  به من ن یی وري  ند،  خا بارش برف چر خالف  صااورتش را م

 «افسر پلیس جسیکا ریوزح»وفت:
 

ي اي افتادم که میان بقیهي خالیوقتی اسم ریوز را از دهانش شنیدم یاد پرونده
ها روندهي پی که وم شاادن افراد را قبت کرده بودند، پیدا کردمح بقیههایپرونده

ي مادرم خالی بود؟ شاااید به داخلشااان وزارش و یی عکس بودح چرا پرونده
سر  شودح بعالوه، اف ستاده  شت که فر شی وجود ندا خاطر این بود که هی  وزار

ی پلیس جساایکا ریوز اصااال وجود خارجی نداشااتح ولی اور وزارش دروبین
شااد؟ اور رام کساای تر نمیي این سااناریو قابل باورنوشااتند همهدرمورد او می

شته پس حتما می ست که داخل کمد مادرم مواد مخدر وذا ست مقداري ا توان
 وقت صرف کند و وزارش تقلبی بنویسدح

 
 «تو وفتی مادرم مجبور بود ظاهرشو ت ییر بدهح» به کریگ نگاه کردم و وفتم:

 



wWw.Roman4u.iR  260 

 

 «آرهح»د و وفت:سرش را تکان دا
 
 موهاش رو بلوند کرده بود، درسته؟ -
 

 «تو از کجا فهمیدي؟»نگاهی به من انداخت و وفت:
 

کی هاي مشبه برس مویی که در کمدم پیدا کرده بودم و تارهاي طالیی با ریشه
 «مهم نیستح»آن فکر کردم و وفتم:

 
خل دسااا یدا کردمح دا ها را رویش پ که مو جایی نبود  ها  هاي تولی برس تن

کوچی هنري بلیی هم پیدایشااان کرده بودمح فقط دو روز وذشااته بود و این 
داد مادرم زنده، و جایی در رود کوو استح با فهمیدن این موضوع دلم نشان می

 میخواست جیغ بکشم، برسقسصم و از سر خوشحالی به هوا مشت بزنمح
 

مادرم  ح تار مويولی فکر دیگري به ذهنم رسااید و باعث شااد قلبم از کار بیفتد
کرد؟ قبل از اینکه بتوانم به این فکر کنم هاي یی جنازه چکار میداخل دساات

شید و به جایی  سم را ک ستین لبا که چطور موهاي مادرم آنجا رفته اند، کریگ آ
 «بینی؟کلیسا رو می»اشاره کرد:
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نار یان برف و بوران، م گاه کردمح از م که به جلو ن ند هاي کلیساااا را دیدم  مان
 هایی تیره تا آسمان ورفته و ابري سر بر افراشته بودندحپنجه

 
ضربه صلیبکریگ  هاي آب مقدس ها و بطريي مالیمی به جیبش که حاوي 

 «کنی اینا کار کنن؟فکر می» بود زد و وفت:
 

ي قبل دفعه» خوردند زیر لب وفتم:هایی که از شاادر ساارما بهم میبا دندان
 «خب پسح»به سمت کلیسا قدم برداشت و وفت:« ازشون استفاده کردمح

 
دنبالش رفتم، از دروازه وذشااتیم و وارد قبرسااتان شاادیمح به در جلویی کلیسااا 

اي باز رسیدیمح کریگ دستگیره را پایین کشید و در را هل دادح در با صداي ناله
 شد و ما وارد کلیسا شدیمح

 
 
 

 19فصل 
 

شمعوزید باعبادي که از میان دِر باز می سایهها میث لرزیدن نور  هایی شد و 
کردح داخل کلیسااا ساااکت و آرام بود و تیره و بلند را داخل کلیسااا ایجاد می

 دحکرهاي سنگی ضخیمش صداي هوهوي باد بیرون از کلیسا را خفه میدیوار
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ي رسیدح بوها به نظر میداخل کلیسا، صداي باد مثل صداي وریه و زاري بچه
ها هایم را از جیبم بیرون آوردم و داخلشانکر آور بودح دستشمع شیرین و ش

شت سعی کردم حس را به آنکردمح انگ ها بروردانمح بینی و هایم را تکان دادم و 
خاطر برفهایم کرخت و بیووش به  هایم هم  هاي آب شاااده، حس، و مو

 مرطوب شده بودندح
 

ف ساانگی کلیسااا هایم روي کداشااتمح چکمهها قدم برمیبین ردیف نیمکت
کردندح از سر شانه به عقب نگاه کردم تا ببینم کریگ اي ایجاد میصداي آهسته

سمه شمع که از زیر مج ستح دو  ست کجا شته بود را در د ي مریم مقدس بردا
 ورفته بودح

 
شمع سمتم ورفت و وفت:یکی از  ه کرده با اینکه زمزم« یکیشو بگیرح»ها را به 

 اکو شدح بود ولی صدایش در اطرافمان
 

کت به ساامتش رفتمح یکی از شاامعاز بین نیم ها را ورفتم و ها رد شااادم و 
 «تونی کالهتو برداريحاالن دیگه می»وفتم:

 
 ا شوخیت ورفته؟ اینجا خیلی سردهح

 
 «بیا ببینیم پایین اینجا چه خبرهح»بعد شمع را جلوي خودش ورفت و وفت:
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سنگی سمت پلکان مارپیچی  شابه دنبال کریگ به  سا راه دا ت ي که به زیر کلی

 «کنی؟چی فکر می»اش به عقب بروشت و وفت:رفتمح از سر شانه
 

 ا درمورد چی؟
 

 آشاما اینجاس؟ا به نظرر پاتوق خون
 

 ا من از کجا بدونم؟
 

 کردم تو خبره و ماهريحا فکر می
 

 ترسی، پس من اول میرمحا اوه چیزي که سعی داري بگی اینه که می
 

 هاي مارپیچی رفتمحکنارش رد شدم و به سمت پلهبعد از 
 

 ا منظور من این نبودح
 

آمد صاادایش اکو شااد و به دنبالش صااداي پاهایش که به ساارعت دنبالم می
شنیده شدح یی قدم برداشتم و وارد تاریکی راه پله شدمح حتی با اینکه شمع را 

ن اساات آن دو دسااتی ورفته بودم ولی هنوز هم از ترس اینکه چه چیزي ممک
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به این طرف و آن طرف تکان می خورد و پایین مخفی شاااده باشاااد، شاامع 
 لرزیدحمی

 
سید که پلهبه نظر می سرم بود و کوتاه و ر شت  ستندح کریگ پ شدنی نی ها تمام 

، هاي ستونی رسیده باشیمزدم که پایین پلهکشیدح حدس میضعیف نفس می
سرد شده بود بلکه ورفتهچون نه تنها هوا  شمع  تر  شده بودح در نور  و خفه هم 

پایین دیواربريتوانسااتم و می چیهاي  چی آب از ها را ببینمح صاااداي 
 آمدحي دور میفاصله

 
هاي آخري به ساامت تونل باریکی راه به پایین نگاه کردم و متوجه شااادم پله

دارندح درساات مثل تمام چیزهایی که اطرافم بود، تونل هم از جنس ساانگ و 
 ِر زمین بودح ف اي کافی براي در کنار هم قدم برداشتن وجودخاب زی

 
 نداشت، به همین دلیل مجبور شدیم جداوانه حرکت کنیمح من جلو بودمح

 
شدن کردح کامال  ضعیف  شروع به  شمعم  سافت زیادي نرفته بودیم که نور  م
شوم که از  شید تا متوجه  شدح چند لحظه طول ک سو  شد، فقط کم  خاموش ن

ایمح سالن بسیار بزرگ و تاریی بود، به داخل سالن عظیمی وذاشته تونل، قدم
به نظر می که  تاریکیطوري  ید  طه کرده، نور رساا حا مان را ا که اطراف اي 

 هایمان را بلعیده استحشمع
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با وجود هر دو شاامعی که داشااتیم، نور  کریگ آمد و کنارم ایسااتاد، حتی 

وذ کندح تاریکی داشااات جلو توانسااات به دیوار تاریی مقابل رویمان نفنمی
ورفتح انگار که قصااد داشاات مرا در خود پنهان و خفه میآمد و مرا در برمی

شنیده می صدایی که  سکور فرا ورفته بود و تنها  صداکندح همه جا را  ي شد 
 وار قلبم بودحکوبش دیوانه

 
 «کریگ؟»زمزمه کردم:

 
 ا بله؟

 
 ا ما کجاییم؟

 
 «توي مخفیگاه منح»وفت: صدایی که متعلق به کریگ نبود

 
آمد، فقط چند فور جلوترح آنقدر ناوهانی و بیر منتظره بود صدا از جلویم می

 که عقب پریدم و همزمان جیغ کشیدمح
 

 و دستم را در تاریکی دراز کردمح« کریگ، تو اینجایی؟»فریاد کشیدم:
 

 و دستم را ورفتح« من اینجامح»ام وفت:ي چند اینچیاز فاصله
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 «توام شنیدي؟»ایی که از شدر ترس شکسته شده بود زمزمه کردم:با صد

 
 
 

 «فرزندمح… البته که شنیده»صدا دوباره وفت:
 

از همان صاااداهایی که وقتی بچه بودید … صااادایش نرم و آرامش بخش بود
 دوست داشتید موقع خواب برایتان داستان بخواندح

 
 «کی اونجاس؟»با صدایی لرزان وفتم:

 
صدایی مثل صداي روشن شدن کبریت به ووش رسیدح براي  در جواب سوالم

اي نوري در تاریکی درخشااید و دیدم را موقتا کور کردح نور به عقب و لحظه
شش  شن کردح حاال نور قابت بود و در درخ شمع را رو جلو تکان خورد و یی 
نارنجی رنگش توانسااتم صااورتی را ببینم که در تاریکی به من خیره شااده بودح 

هایی آبی رنگ هایی بود که بار اول که به رود کوو آمدم دیدم، چشمشمهمان چ
 با درخششی نافذ و درندهح
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خوش اومدي کیرا هادسااونح به کلیساااي من خیلی خوش »پدر تیلور وفت:
 «اومديح

 
 ا شما اینجا چکار میکنین؟

 
وقتی متوجه شاادم او همان کشاایشاای اساات که اولین بار با لوب در قبرسااتان 

 کردیم، مقداري از ترسم فروکش کردح مالقاتش
 

 متاساافم این پایین خیلی تاریکهح بذار ببینیم»سااوالم را نادیده ورفت و وفت:
 «تونیم یه راه چاره براش پیدا کنیمحمی

 
جا  ند شاامع دیگر را هم روشاان کردح  فت و چ قب ر ید و ع نور شاامع لرز

نصااب شااده هاي نقره و بلندي را دیدم که روي دیوار اطراف کشاایش شاامعی
هاي بودندح پدر تیلور روي صااندلی پشااتی بلندي نشااسااته بودح با اینکه شاامع

زیادي روشن بودند ولی نورشان براي نفوذ به تاریکی که کشیش را احاطه کرده 
 «حاال بهتر شدح»بود، کافی نبودح به پشتی صندلی تکیه داد و وفت:

 
 «کنین؟شما این پایین چکار می»دوباره پرسیدم:

 
 «منتظر بودمح»زد: لبخند
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ي قبل که او را دیده بودم و به یاد داشااتم هاي زرد و رنجورش حتی از دفعهوونه
 هم وودتر شده بودح

 
 ا منتظر چی؟

 
نگاهی به کریگ انداختم و امیدوار بودم او بداند کشاایش درمورد چه چیزي 

 «منتظر توح»زندحدوباره با لبخند وفت:حرف می
 

سط به شدر اشتباه است، پس دست کریگ را رها حس کردم که چیزي این و
 عقب به سمت تونل بروشتمحکردم و عقب

 
ندي زد، دساااتش را براي ورفتن دساااتم دراز کرد و  باره لبخ کشااایش دو

ز اینجا در تونی بیشتر انیازي نیست بترسیح اینجا کلیساستح کجا می»وفت:
 «امان باشی؟

 
 «ا اشتباههحکریگ، یه چیزي اینج»در تاریکی زمزمه کردم:

 
مه جوابم را داد: که فکر می»با زمز یه من  بهح اون فقط  مه چی مرت کنم ه

 «پیرمردهح
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شیش ن  نچی کرد و با پوزخند وفت: ضی»ک ا وروهبان فیلیپس هنوز براش تو
 «ندادي چرا اینجاس؟

 
سه سینهقلبم دوباره محکم خودش را به قف  کریگ؟ این داره چی» ام کوباند:ي 

 «ام توضیا ندادي؟وه؟ چیو برمی
 

 «متاسفم کیراح»کریگ به سمتم چرخید و وفت:
 

 «براي چی متاسفی؟»با ویجی تمام وفتم:
 

 «اون واقعا متاسف نیستح»پدر تیلور به جایش جواب داد:
 

ورد اش بلند شدح کمی تلوتلو خبروشتم و به کشیش نگاه کردم، از روي صندلی
دست بیاوردح همان موقع بود که یاد کرد تعادلش را به انگار که داشت سعی می

شکی او و کریگ را دید می شتم یوا ستان افتادم که دا دم زدم و دیآن روز در قبر
 شودحلنگان از کریگ دور میکه او لنگ

 
صندلی صایش را از کنار  شت و لخ لخ بعد، ع سته بود بردا ش اي که رویش ن

شکمم در هم پیچید،  ستاد و  سمتم آمدح قلبم ای ی حتی با وجود تاریککنان به 
ي دانستم که عصا متعلق به همان پیرمردي است که جسد متالشی شدههم می
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اي پر زرق و برق اش را در مزرعه پیدا کرده بودمح سااِر نقرهبیر قابل شااناسااایی
 درخشیدحعصایش در نور شمع می

 
 «پس مورفی نبودح»به آهستگی با خودم وفتم:

 
 «چی وفتی عزیزم؟»د:تر آمد و با لبخند پرسینزدیی

 
تو  تموم این مدر»نفساام به خاطر اشااتباهی که کرده بودم بند آمده بودح وفتم:

 «بودي؟
 

 «شوحبهم نزدیی ن»هایی به هم فشرده وفتم:تلوتلوخوران عقب رفتم و با دندان
 

 «صبر کن کیراح» کریگ به سمتم چرخید و وفت:
 

 «ه چی؟واس»وشتم، وفتم:در حالی که به سمت تونل بر می
 

 «یحتونی به چی تبدیل بشواسه اینکه ببینی می»نیمچه لبخندي زد و وفت:
 

 ا چیو ببینم؟
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شکالی را دیدمح چه طور ممکن  سر پدر تیلور َا شت  بعد اتفاق عجیبی افتادح پ
سرش فقط تاریکی بود، تاریکی مطلقح ولی چطور می شت  ستم آن توانبود؟ پ

 بینم!که براي اولین بار است که چیزي میسوي تاریکی را ببینم؟ مثل این بود 
 

یادم آمد: تونی چیزایی رو ببینی تو یه هدیه داريح می»حرفی که پدرم زده بود 
 «تونن ببیننحکه دیگران نمی

 
شکال دارند نزدیی  شدم آن َا شیش نگاه کردم و متوجه  سر ک شت  به تاریکی پ

 دوباره باز کردم به نظرمهایم را محکم بستم و وقتی شوندح آدم بودندح چشممی
شوندح یی نظر سریع هایی در تاریکی روشن و خاموش میرسید فالش المپ

و کوتاه دیدم که آن َاشااکال در تاریکی اطرافم پنهان شاادندح با هر بار روشاان 
تادهشااادن، چهره یدههاي از ریخت اف هاي مرده و شاااان، چشاامي رنگ پر

دیدمح توسااط چکید، را میدهان میهایی که از آنها بزاق روحشااان و نیشبی
 ها محاصره شده بودمحآشامخون

 
شدندح تا جایی که انگار دیگر ها هم کمتر میشدند فالشتر میهر چه نزدیی

تاده بود، بینمی که اف فاقی  حرکت توانسااتم چیزي ببینمح ویج و مبهور از ات
ایی که هآمدندح شمعمیجلوي تونل ایستاده بودمح پدر تیلور و کریگ به سمتم 

 شان را شبیه کدوي هالووین کرده بود!جلوي صورتشان ورفته بودند، چهره
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گاه کردم و وفتم: یگ ن ماد کرده بودم! فکر می»به کر هت اعت  کردم تومن ب
ن ذاشتی، ایدادي پشت در اتاقم صلیب نمیدوستمی! تو چون بهم اهمیت می

 «ا قبل از خودر دستشون بهم نرسه!آشامکردي که خونکار رو براي این می
 

ي کوتاه شاامعم بعد، چرخیدم و به ساامت تونل دویدمح در عرض چند لحظه
شدح کورکورانه در تاریکی می سرم میخاموش  شت  صداي دویدمح پ ستم  توان

شانهدویدن و جیغ سر  شنومح از  شان را ب سریعی به عقب انداختم، های ام نگاه 
یم هالو نگاه کردم و به دویدنم ادامه دادمح دسااتباز هم فقط تاریکی بودح به ج

ته ها و چیغ را جلوي خودم ورف پا یدا کنمح صاااداي  تا راه را پ هایشاااان بودم 
هایم دارند کردم ششتر شد، من هم با شدر بیشتري دویدمح حس مینزدیی

 کوبیدحام میي سینهویرند و قلبم هم محکم به قفسهآتش می
 

 تر!تر! تندندبا خودم جیغ کشیدم: ت
 

شان نزدیی صدای شتر میتر میهرچه   شدح ولی فقطشد، آدرنالین بدنم هم بی
ثل شد، بلکه صدایی مصداي جیغ کشیدن نبود که پشت سرم در تونل اکو می

ساییدن هم به ووش می شیدن و  سیدح انگار که بع ی از آنصداي خرا ها ر
 ندحکردخزیدند و دنبالم میها میروي سقف و دیوار
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پاهایم به چیزي کوبیده شد و روي زمین افتادمح کورکورانه دستم را جلو بردم و 
ي پلکان مارپیچی را حس کردمح وقتی فهمیدم چیزي که پاهایم بهش اولین پله

هایم را روي ویر کرده همین پله بوده چهار دساات و پا ازش باال رفتمح دساات
رفتمح  ها باالیکی حفظ کنمح از پلهکشاایدم تا بتوانم تعادلم را در تاردیوار می

 تر شده بودحدویدند از قبل هم نزدییصداي پاهایی که دنبالم می
 

هاي ساااق پاهایم وز وز همزمان از روي دو پله پریدم که باعث شااد ماهیچه
هاي پشت سرم هم این را حس کردند و آشامکندح سرعتم کند شده بود و خون

 دحسرعتشان را بیشتر از قبل کردن
 

شت شدر انگ شیدح با  شدر مرا عقب ک شد و با  هایی دور قوزب پایم حلقه 
 هایم خارج شدحهاي سنگی افتادمح هوا با فشار از ششروي پله

 
 «کیراح»وار وفت:صداي کریگ از میان تاریکی زمزمه

 
هایم خالی از هوا به سرعت شروع به لگد زدن کردم و جیغ کشیدمح ولی شش

دهانم خارج شااد صاادایی خفه و ونگ بودح پاهایم در  بود و صاادایی که از
صبانیت  سر درد و ع صداي فریاد کریگ از  تاریکی با چیزي برخورد کردند و 

هایش از دور قوزب پایم جدا شدح دوباره فرصت نجار یافتن بلند شدح انگشت
 ها باال رفتمحپیدا کردم و چهار دست و پا از پله
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شکل پ ستم را به دیوار منحنی  ستونی میلهد شیدم تا راهم را پیدا کنمح هاي  ک
سرم دیده می سو و لرزانی که باالي  شروع به قلبم به خاطر نور کم  شد محکم 

سرعت تپیدن کردح می ست، پس باز هم با  سا ستم که آن نور متعلق به کلی دان
شااادم تاریکی اطرافم و ترس از بیشااتري باال رفتمح هر چه به نور نزدیی می

 شدحت سرم بود کمتر میچیزي که پش
 

آمد و ها باال میام به عقب نگاه کردم، کریگ را دیدم که از پلهاز ساار شاااانه
شامخون سرش میزدههاي یخها هم با نگاهآ شت  آمدندح بع ی از شان از پ

ثل عنکبورها میآن یه م ند ولی بق ید ناب روي دیوار حرکت دو هایی وحشاات
 کردندحمی

 
سته  شان باز و ب شان آب دهان روي شد و از روي دندانمیدهان هاي نیش تیز

شیده می شیده از خون و کثافت دیوار پا شان پو شدح موهاي وره خورده و نامرتب
شم صورربودح با چ شید، براي حمله شان میهاي کریههایی قرمز که در  درخ

سمتم خیز بر می شتندح پنجهبه  صلهدا شان تنها با فا  بلي چند این  از مقاهای
ي آخر هم باال آمدم و وارد کلیسا شدمح با شدندح از چند پلهووشت تنم رد می

سرعت به سمت در دویدم، صداي هجوم آوردنشان از راه پله به ف اي کلیسا 
دح کردنشان میتکهزدند و تکهها را از سر راهشان کنار میشنیدمح نیمکترا می

 صداي جی شان کر کننده بودح
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دم و کورکورانه دسااتم را براي ورفتن دسااتگیره دراز کردمح با به در کلیسااا رساای
ام به ي توانم در را باز کردم و قدم به قبرساتان وذاشاتمح از سار شاانهماندهباقی

شامي خونعقب نگاه کردم، کریگ و بقیه ستانهآ سها را دیدم که در آ ا ي در کلی
 دمحشها دور میدویدم و از آنایستاده بودندح با سرعت می

 
صورر پاتر  سرم را چرخاندم و  سی مرا ورفتح  شد، ک قبل از اینکه بفهمم چه 

 را دیدمح
 

این همه » ي دهانش آویزان بود لبخندي زد و وفت:با ساایگاري که از ووشااه
 «عجله براي چیه؟

 
شم شمچ ستمح وقتی چ سیگارهایی که زیر درخت هایم را ب هایم را باز کردم ته 

دیده بودم را به خاطر آوردمح نگاهی به دهان پاتر که  ي هنري بلییکنار جنازه
لب یان  گار بیرون میاز م فت و هایش دود ساای مد کردمح مرا محکم ور آ

 کنمحدانست دارم به چه چیزي فکر مینیشخندي زد، انگار می
 
 
 

 20فصل 
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آسااا م  دسااتم را ولی با ساارعتی برق« ولم کن!»به پاتر مشاات زدم و بریدم:
 دستم را پایین کنار بدنم انداختحمحکم ورفت و 

 
یه » دود ساایگارش را توي صااورتم فور کرد و وفت: با  تار  این چه طرز رف

 «دوست و همکاره؟
 

 ا تو دوست من نیستیح
 

وقتی سااعی کردم خودم را از چنگش آزاد کنم متوجه شااادم که یونیفرمش را 
 پوشیده و به این فکر کردم که چقدر این لباس فیت تنش است!

 
 «پس البد اون دوستته، آره؟» ام به عقب نگاه کرد و وفت:سر شانه از
 

آشام یا بروشتم و به کریگ نگاه کردم که دِم در ِکلیسا ایستاده بود و بیست خون
 بیشتر پشت سرش ایستاده بودندح

 
 «کردم هستحفکر می»با خودم زمزمه کردم:

 
 «وروهبان فیلیپس دوست تو نیستح»کسی وفت:
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 «و مطم نا دوست ما هم نیستح»مورفی را دیدمح ادامه داد: چرخیدم و
 

 «ق یه چیه؟»نگاهم را بین سه نفرشان چرخاندم و وفتم:
 

فیلیپس سااه سااال پیش ناپدید شااد، یکی از بازرساااي ما »مورفی جواب داد:
 «بودح

 
 ي نظامی وروهبان من بودحا ولی این بیر ممکنهح اون توي مدرسه

 
 «پس اونجا خودتو قایم کرده بودي؟»اد کشید:مورفی رو به کریگ فری

 
شانه سر  شید:پاتر از  شته کریگ؟ ازر »ام رو به کریگ فریاد ک سی هواتو دا ک

 «کردن؟محافظت می
 

فیلیپس قدمی برداشااات و از جلوي کلیساااا به ساامت ما آمدح لبخندي زد و 
فت: که هر چیزي » و ماییح بهم نشااون داد  نه، بهتره بگیم راهن که  ظت  حفا

 «ور باید باشهحچط
 

باهاش چکار کردي؟ منظورم اینه که، به خاطر همین بیبت زد »مورفی پرسید:
 «دیگه، مگه نه؟
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 زنین؟ا دارین درمورد کی حرف می
 

خواسااتم بدانم آنجا چه دهد فقط میدادم چه کساای جوابم را میاهمیتی نمی
 خبر استح

 
 «مادرر کیراح» کسی از پشت سرم وفت:

 
ي درخت بزروی بیرون آمد و انداختم و لوب را دیدم که از سایهنگاهی به عقب 

شروع به تپیدن کرد،  شتح به مح  دیدنش قلبم  قدم به زیر برف و بوران وذا
ولی با میلم براي رفتن کنارش مبارزه کردمح بین تمام کسااانی که اینجا بودند او 

 تم؟ یادتوانسااخواساات بهش اعتماد کنمح ولی میتنها کساای بود که دلم می
حرفی که فیلیپس درموردش زده بود افتادم، اینکه چطور بعد از ناپدید شاادن 

ه وفیلیپس می»ها معطوف او شااده بودح داد کشاایدم:مادرم تمام شاای و تردید
 «تقصیر تو بوده که مادرم ناپدید شدهح

 
سمتم آمد و وفت: شب قرار بود منم باهاش من باید کنارش می»به  بودمح اون 

صحنه  ستاده سر  شم ولی به خاطر یه ماموریت دروبین به زیِر زمین فر جرم با
 «فهمم اونی که منو فرستاد زیر زمین همین دوست تو بودهحشدمح حاال می
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م وقتی فهمیدم فریب خوردم سااریع بروشاات»بعد به فیلیپس نگاه کرد و وفت:
 «بودح بردهولی دیر شده بودح فیلیپس ناپدید شده بود و مادرر رو هم با خودش 

 
دانسااتم چه چیزي یا چه کساای را باید باور کنمح به ساار ویجه ورفته بودمح نمی

 «حقیقت داره؟»کریگ نگاه کردم و وفتم:
 

شده نمی»لبخندي زد و وفت: سه یه بار هم که  شگله! وا تونی طفلکی کیرا خو
 «حقیقت رو ببینی؟

 
 ا جوابمو بده!

 
در  …دن خیلی بیشتر از توانایی تو بوداش توي دیا مادرر بهترین بودح توانایی

مقایسااه با اون، تو یه جورایی کور به حساااب میاي! اون منو شااناخته بود و از 
وقتی رسااید به این شااهر در عرض چند روز هر اتفاقی که اینجا افتاده بود رو 

 تونستیم اجازه بدیم که این اتفاق بیفتهحفهمیدح ما نمی
 

 ا منظورر از ما کیه؟
 

عد و برقی از باالي ساارمان شاانیده شاادح همگی به باال نگاه کردیم و صااداي ر
هاي برف اطرافش چیز بالداري را دیدیم که مثل سنگ از آسمان فرود آمدح دانه

هاي بزرگ کردندح بالخوردند و فهمیدن اینکه او کیست را سخت میچر  می
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دح بعد، ر ورفتنو سنگین و سیاه رنگش پایین آمدند و مثل یی ردا در کنارش قرا
ها باز شدند و رام نمایان شدح کریگ قدمی به جلو برداشت و با یی لرزش بال

شان را  صدای شب  سر ستادح آن لحظه بود که فهمیدم آن دو بودند که  کنارش ای
شاارتش را پاره کردح در راهروي اداره شاانیده بودمح کریگ کتش را در آورد و تی

سمت عقب خم کرد و شانه هایش از به مح  انجام این کار، بالهایش را به 
سعی کرده کمرش بیرون آمدندح وقتی فهمیدم چه طور بی رحمانه فریبم داده و 

شتمح  شاند، به جلو خیز بردا سا برایم پهن کرده بودند بک مرا به دامی که در کلی
 خواستم بگیرمش، ولی پاتر بازویم را ورفت و مرا عقب کشیدحمی

 
 «وم باش وربه وحشیح هرچیزي سر وقت مناسبشحآر»دم ووشم زمزمه کرد:

 
سش را بیرون داد و وفت: سیب دیده « رام؟»مورفی نف شده و آ شوکه  شدر  به 

 «پس توام یکی از اوناییح»رسید:به نظر می
 

فت: حال خشاانش و با صاااداي آرام و در عین  نا »رام  وه منظورر از او ا
پایرس ندوی میوم که زیِر زمین ز یه  ما زیر کنن هاي مری اا که آد حالی  در

 «کنن، آره، من یکی از اونامحپاهاشون لگدمالشون می
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شاممورفی به خون شاره کرد و آ ستاده بودند ا سر رام و کریگ ای شت  هایی که پ
به نتیجه» وفت: کارار نگاه کن! ببین چکار ولی تو از آدما ت ذیه کرديح  ي 
 «کردي!

 
فت: به سااطا زمین قوانین»لوب و نت  مد با او پایرس تو  پا وم ها رو زیر 

 «وذاشتیح
 

 «اسحقوانین! احمقانه»رام وفت:
 

شخندي زد و وفت: شماها به ما نمی»کریگ نی ین دونپیوندین؟ واقعا نمیچرا 
 «دینحچه چیزي رو دارین از دست می

 
 «نه ممنونح من حتی از دیدن خون هم بدم میادح»پاتر از پشت سرم جواب داد:

 
ستم که آن لبخند زیرکانهو نگاهش کنم هم می بدون اینکه بروردم عقب اش دان

 روي صورتش استح
 

زینح انگیانگیزي پاترح همتون رقتتو رقت» رام با صاادایی برش مانند وفت:
ها به اعماق زمین حمله کنن؟ کشااه تا انسااانکنین چند وقت طول میفکر می

 هاییج و ویرانینگاه کنین این باال روي زمین چه کارهایی کردنح به هرج و مر
 «که به وجود آوردن نگاه کنینح
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پس ت ذیه ازشااون و تبدیل کردنشااون به یه نژاد نصاافه نیمه از »لوب پرسااید:

 «کنه؟خودمون همه چیز رو بهتر می
 

هشون ها بهاست که این چیزایی که انسانقرن» رام براي توجیه کارهایش وفت:
شتنح از زمان ظهور اون خونمی شام وجود دا سانآ ها میومدن ها، ومپایرسن

 «آوردنحها رو به وجود میآشامکردن و خونروي زمین و ازشون ت ذیه می
 

پس باید شکار و نابود بشنح تاریخمون قابت کرده که این راهش »مورفی وفت:
 ها داشته باشیمح باید یه راهی پیدا کنیمنیستح ما باید اتحاد و سازش با انسان

 «ی کنیمحکه در کنار هم زندو
 

چه جوري؟ با مخفیانه اینور و اونور » هایی بهم فشاارده وفت:فیلیپس با دندان
رفتن؟ با پنهانی زندوی کردن بینشااون و اینکه هر وقت به یکیشااون عطش پیدا 

ننگ  يکنی پس تو مایهکردي زود بدویی بري زیر زمین؟ اوه اینطور فکر می
اد و توي آساامونا اوج بگیریمح باید آز هاییح ما باید بتونیم پرواز کنیمومپایرس

 «باشیمح
 

 «اونا چی؟ اونا االن آزادن؟» ها اشاره کرد و وفت:آشاملوب به خون
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شبیه ما »رام وفت: ستنح  شون یه زندوی جدید دادیمح االن بهتر از قبل ه ما به
 «شدنح

 
فت: قل و » مورفی و قد ع فا ناي  نا حیوو ندارنح او ما  به  باهتی  نا هی  شاا او

 «خوانح ما ازشون خیلی بهتریمحنح فقط کشتن و نابودي میشعور
 

ره ترین نژاد توي این ساایاپس بهمون بپیوندح بذار قوي» رام با پرخاش وفت:
 «باشیمح

 
نه »هایی به هم فشاارده وفت:هاي پسااراهنش را باز کرد و با دندانمورفی دکمه

 «ممنونح
 

شده، بالرام و کریگ به مح  اینکه حس کردند مورفی آماده شاني نبرد   های
 را باز کردند و باال نگه داشتندح

 
 «تونین برینحهادسون رو بهمون بدین بعدش می» رام وفت:

 
داد و از من به عنوان یی جور پیشنهاد صلا استفاده انگار داشت آتش بس می

 «هروزح»کردح لوب برید:می
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ت هایش از ووشبالبه سمتشان دوید و لباسش را پاره کردح کمرش را خم کرد، 
کمرش بیرون آمدند و هر دو طرفش باز شدندح به لوب نگاه کردم که اوج ورفت 
شم بر هم زدن رام از  شیرجه زدح در یی چ سمت رام  شتناب به  سرعتی وح و با 
سمان رفتح به مورفی نگاه کردم که از کمر  شد و به همراه لوب به آ زمین کنده 

 کرد!تا می با باال لخت بود و داشت پیرهنش را
 

 «کنی باید بري کمکش یا یه کاري کنی؟فکر نمی» فریاد کشیدم:
 

 «خیلی خب هولم نکنح من که دیگه به جوونی قبل نیستمح» با بربر وفت:
 

شتح بدنش ماهیچه ست مثل رام ظاهر خوبی دا سنش در اي نبود، ولی با این 
اي روي نقرهداد ساانش باالساات موهاي نیرومند بودح تنها چیزي که نشااان می

 اش بودحسینه
 

حواساات » لباسااش را روي ساانگی همان نزدیکی وذاشاات و رو به من وفت:
 «باشه کثیف نشه!

 
، هاي بزرگقبل از اینکه فرصاات جواب دادن داشااته باشاام، رفته بودح با بال

شب پرواز می سمان  سیاه رنگش در آ ستخوانی و  سمت لوب و رام ا کرد و به 
ي برشی شنیدمح چرخیدم و پاتر را دیدم که به هوا رفتح از پشت سرم صدامی
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بال ناري پرر کردح  به ک کت و پیراهنش را  حال  مان  ید و در ه هایش از پر
کمرش بیرون زدند و با یی اوج خودش را به فیلیپس رساندح به همدیگر چنگ 

 رفتندحچرخیدند و به این طرف و آن طرف میانداخته بودند و در هوا می
 

آمدن چیزي چیزي را از باالي ساارم شاانیدم و وقتی ساارم را باال صااداي فرود 
کردح چیزي را ورفته بود و آن چیز هر چه ورفتم رام را دیدم که داشت سقو  می

شدهح وقتی رام نزدیی سی که بود، معلوم بود م لوب رام  شدم ک شد متوجه  تر 
 که با او درویر شده بود مورفی بودهح

 
اکجا آباد پیدا شاادح دوباره صاادایی مثل رعد و برق ي لوب از نبعد، ساار و کله

هایش زد به سمت رام پرواز کردح بالبلند شد و او در حالی که در هوا چر  می
را عقب برده بود و این کارش باعث شااده بود مثل یی عقاب به نظر برساادح به 

هاي رام چنگ انداخت، او را به شدر عقب کشید و با خودش باال بردح رام بال
داد و به خاطر این کارش مورفی از دستش رها شد و مشتش را در هوا تکان می

 کرد وبه ساامت زمین سااقو  کردح با ساارعتی باور نکردنی داشاات سااقو  می
نگ قبر به ساا که  با ترساام از این بود  ند، ولی  که زیرش بود برخورد ک هایی 

ز یاه رنگ باهایش را مثل دو بادبان سااها، بالي چند این  از ساانگ قبرفاصااله
جه شااادم  گاه کردم و متو فتح اطراف را ن مان اوج ور باره در آساا کرد و دو

دانسااتم که فقط آیندح تلو تلوخوران عقب رفتمح میها به ساامتم میآشااامخون
شان دادن وقت دارم، پس دو تا از بطريچند قانیه براي عکس هاي آب العمل ن

ها را برداشااتم و هر کدام را مقدس را از جیب کتم بیرون آوردمح درپوش بطري
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آشامی هایم نگه داشتمح هر دو بطري را روي صورر دو خوندر یکی از دست
دویدند که شاادند خالی کردمح آن قدر با ساارعت به ساامتم میکه نزدیکم می

 براي ایستادن یا واکنش نشان دادن وقتی نداشتندح
 

ست شد د شیده  شان پا صورت شان را هاي چنگال ماوقتی آب مقدس روي  نند
روي صورتشان ورفتند و شروع به جیغ کشیدن کردندح از میان صداي جی شان 

ن تریتوانسااتم صااداي جلز ولز سااوختن پوسااتشااان را بشاانومح چندش آورمی
ي عمرم را دیدمح مایعی بلیظ و تیره از صااورتشااان تراوش کرد و از بین صااحنه
 هایشان جاري شدحانگشت

 
ت و دیدم که چشاام چپش از حدقه درآمده و تا ها دسااتش را برداشاایکی از آن
 «چی کار کردي؟!»خراشش وفت:خوردح با صداي ووشاش لیز میروي وونه

 
 «خواي؟بیشتر می»فریاد کشیدم:

 
ي بطري را رویش خالی کردمح در عرض چند قانیه چیزي به جز و باقی مانده

سه سینهکثافت و خون که روي وردن و قف شده بود، ي  صورر و اش جاري  از 
اش باقی نماندح به هوا چنگ انداخت، روي زمین زانو زد و به ها و بینیووش

 طور کامل نابود شدح
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ش هایآشام دومی را دیدم که هنوز صورتش را با دستسرم را باال ورفتم و خون
ش ي آن یکی بطري را روینگه داشته بودح از فرصت استفاده کردم و باقی مانده

ي هایش را روشروع به جلز ولز کردن و حباب زدن کرد، دستریختمح پوستش 
شار می سر جاي خودش نگه داردح داد انگار که میسرش ف سرش را  ست  خوا

آشام براي چند لحظه ویج و ولی در عرض چند قانیه، از درون ذوب شدح خون
هاي دیگري هم بودندح از روي آشاااممنگ تلوتلو خورد و بعد افتادح ولی خون

هاي خالی را دور انداختم و آمدندح بطريپریدند و به سمتم میها میقبرسنگ 
 دو بطري دیگر برداشتمح

 
یاد آشاااامیکی از خون ید و فر که نزدیکم بود پر نگ قبري  ها روي ساا

 «وشنمه!»کشید:
 

هاي بلند و زردش صااورتم را خراشاایدح ولی هایش را باز کرد و با ناخندساات
  آشام در هوا چرسرم را باال ورفتم و دیدم که خونبعد، دیگر سر جایش نبودح 

و از اینجا بر» ام جلوي پایم فرود آمدح پاتر بود، فریاد کشااید:خوردح ناجیمی
بعد از زدن این حرف از زمین کنده شااد، فیلیپس بود که « میري!کیرا وورنه می

 شیرجه زد و او را بین زمین و هوا ورفتح
 

ها آشااامشاادمح ولی خونها رد میین ساانگ قبرشااروع به دویدن کردم و از ب
ور شدندح صداي جیغ و ها بودند و دوباره به سمتم حملهتر از این حرفسمج
شدح مسیر را اشتباهی رفتم هاي ووش خراششان از پشت سرم شنیده میفریاد
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و سر از پشت قبرستان که دور تا دورش را دیوار سنگی بلندي کشیده بودند، در 
 زده بودمحکوبید، وحشتلبم محکم میآوردمح ق

 
شهحباید یه دري دروازه» زیر لب وفتم: ستم کولی می« اي چیزي اینجا با ه دان

ندین خون گاه کردم، چ به عقب ن که برومح  ندارم  با جایی  که  آشاااام را دیدم 
شتناکی دنبالم می سرعتی دویدندح میسرعت و چابکی وح ستم که با این  دان

اي بیرون آوردن صاالیب یا آب مقدس از جیبم ندارم و قبل که دارند فرصااتی بر
 رسندحاز آن حتما به من می

 
شااان با من خیلی کم شااده بود، انقدر که آب دهانشااان روي صااورتم فاصااله

هایم را بسااتم، ولی بعد، وقتی حس کردم که از زمین کنده پاشاایدح چشااممی
هایم را باز کردم چشمروم، شکمم در هم پیچیدح شدم و دارم به سمت باال می

و به پایین نگاه کردمح کلیسااا درساات زیر پایم بودح به باال نگاه کردم و انتظار 
داشااتم که پاتر یا مورفی یا در نهایت امیدواري لوب را ببینم، ولی وقتی دیدم آن 

 زند پدر تیلور است، جیغ کشیدمحکسی که از باال به من نیشخند می
 
 
 

 21فصل 
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شیش یکه خوردمح بدن رنگ پریدهبر و چندشاز دیدن ظاهر ال اش البر آور ک
که  بدنش از زیر پوسااتش معلوم بودح پوسااتی  و نحیف بود و رگ و پی 

ستخوان سفت بودح بالا شته بود براق و  از  هایی کههایش را در کنار هم نگه دا
رسااید پاره شااده کمرش بیرون زده بودند ساایاه و چرم مانند بودند و به نظر می

هایش هم فرسوده و پاره پوره بودح بازوهایش را دورم حلقه شندح بشا  زیر بالبا
مان می به آساا نهکرده بود و مرا در هواي ساارد شاااب  هاي برف مثل بردح دا

 کردندحهاي یخی صورتم را بمباران میولوله
 

 «خواي؟چی از جونم می»از میان هوهوي باد جیغ کشیدم:
 

 ش درخشان و زیرب بودندحهایچشم« نظیريحتو بی»برید:
 

 «چطور؟»کردیم پرسیدم:در حالی که به چپ و راست حرکت می
 

 ا درست مثل مادرر!
 

 ا اون کجاس؟
 

صبانیت فریاد  سر ع شخندي زد، دهنش را باز کرد که جوابم را بدهد ولی از  نی
سقو  می شتم  شیدح قبل از اینکه بفهمم چه اتفاقی افتاده دا سرعت کردمح بک ه 

باسپایین میبه ساامت  خورد و موهایم در هوا پخش هایم تکان میرفتم، ل
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شمم به چیزي افتاد که چرخیدم و میشدح در هوا میمی چرخیدمح یی نظر چ
باعث شااده بود کشاایش مرا ول کندح مورفی به ساامت پدر تیلور شاایرجه زد و 

هایش کوباندح کشاایش کنترلش را از دساات داد و به پشاات، به مشااتی به بال
 دندحرسیحس به نظر میهایش شکسته و بیقبرستان سقو  کردح بالسمت 

 
ام فشاار کردمح فشاار هوا به ساینهکشایدم و پشات سارش ساقو  میجیغ می

حظه رفتمح هر لآوردح چشمم به منار کلیسا افتاد که با سرعت به سمتش میمی
 حسي آخر، دو دساات قدرتمند را شااد تا وقتی که دقیقهتر میبزرگ و بزرگ

کردم که کمرم را ورفتح سرم را برورداندم و دیدم کسی که مرا ورفته لوب استح 
سرش شدح   هایشرا پایین ورفت و لبخندي زدح نیش اوج ورفت و از منار دور 

 درخشیدحمی
 

 ا حالت خوبه؟
 

مرا سفت ورفته بود و باعث شد باالخره احساس امنیت کنمح به صورتش نگاه 
 «کردم تبعیدر کردنحشمح فکر مییبهتر م» کردم و وفتم:

 
 ا نه دقیقاح

 
 به سمت راست پیچیدح شکمم در هم پیچیدح
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شون میاااا می شو ن صورتی فیلیپس خود ستیم که فقط در  ه ده که من رفتدون

 اومدحچرخیدم سمتت نمیباشمح تا وقتی که دور و برر می
 

مه اسااتفاده چرا همه از من به عنوان طع» از پِس صااداي باد فریاد کشاایدم:
 «کنن؟می

 
 «هاي زیباتهحشاید به خاطر اون چشم» لبخندي زد و وفت:

 
 محوسیم کمی خواستم رو میا تو اون شب کجا بودي؟ همون شبی که تو بی

 
 ا توي قبرستون؟

 
 ا آرهح

 
اااا دیدم که پدر تیلور توي راه بروشت به کلیسا خورد زمینح رفتم کمکش کنم 

جلوتر  شد که اونهح رفتمریکی اومد بیرونح باورم نمیکه دیدم فیلیپس از توي تا
تا از نزدیی نگاه کنمح بعد اون صااداهاي لعنتی رو شاانیدم و اومدم کمکت و 

 وقتی پیدار کردم که توي یه ماشین درب و دابون بوديح
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کردمح آن احساس آتشینی که اش فشردمح احساس امنیت میصورتم را به سینه
حسااش کرده بودم را دوباره حس کردمح بدنم مور مور آن شااب که با هم بودیم 

شااده بودح تمایلی نگهانی پیدا کردم که بهش بگویم دوسااتش دارم، ولی چرا؟ 
شااناختمشح لوب انسااان نبودح هیچکس به این ساارعت من حتی درساات نمی

شااد، مخصااوصااا منح ولی در اعماق وجودم، آن جایی که فقط عاشااق نمی
ید، چیز متفاوتی را حس حس می ها و در لحظار خصااوصاایتانشاااب کن

 آوردم قبال هم حسش کرده باشمحکردمح چیزي که به یاد نمیمی
 

هاي یی درخت بلند ایسااتادح به آرامی مرا ناوهان شاایرجه زد و کنار شاااخه
 «همینجا بمون تا در امان باشیح»رویشان وذاشت و وفت:

 
 ا منو ول نکنح

 
 «وردمحبرمی» مرا بسوسسید و وفت:

 
 «باید برم به دوستام کمی کنمح منتظرم بمونح»آرامی دور شد و وفت: به
 

داد به صااورر هایش را موج مانند در هوا تکان میبعد رفت و در حالی که بال
 مارپیچی باال رفتح
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 «جایی ندارم که برمح» نفسی ورفتم و وفتم:
 

 تحرفبه او نگاه کردم که به سرعت به سمت مورفی که با رام درویر بود می
 

هایی تیره و لرزان دنبال دیدم که مثل سااایهاز باالي درخت لوب و مورفی را می
کردند که نه لوب و نه مورفی به خوبی رفتندح آنقدر سااریع حرکت میرام می

شاادندح به جلو نگاه کردم و پاتر و فیلیپس را دیدم که در حالی که با دیده نمی
سا چرخیدندح وجنگیدند، در هوا میهم می سقف کلی سمت  قتی دیدم که به 

ست و  شک سقف  سم را حبس کردمح  سقو  کردند و با آن برخورد کردند، نف
هاي سنگ به آسمان پرتاب شدح در عرض چند قانیه، دِر کلیسا شکست و تکه

فیلیپس از کلیسااا پرر شااد بیرون و به ساانگ قبري که آن نزدیکی بود کوبیده 
 از وسط دو نصف شدحشدح سنگ قبر زیر فشار بدن فیلیپس 

 
ستانه سمت فیلیپس پاتر در آ شدح بدون اینکی وقتی تلف کند به  ي در نمایان 

ها افتاده بود، خیز برداشاااتح به مح  که براي یی لحظه بیهوش روي برف
سیدح بال شد پاتر هم به او ر شمعاینکه فیلیپس بلند  هایی هایش به خاطر نور 

سا می شش که از داخل کلی صورتش را جلو تابید، درخ ضعیفی پیدا کرده بودح 
تکه ورفت و تکههایش که فیلیپس را واز میتوانسااتم صاااداي دندانبرد، می

اتر ي پکشاایدح حملهکرد را بشاانومح فیلیپس زیر دساات و پایش فریاد میمی
هاي صااورر و وردن وار بودح خون ساایاه رنگ از جاي زخموحشاایانه و دیوانه

 کردحآلود میهاي اطرافشان را خونرففیلیپس بیرون پاشید و ب
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ساارم را برورداندم و جاي دیگري را نگاه کردمح حتی با اینکه فیلیپس بهم دروغ 
مادرم هم دسااات داشااات، ولی هنوز هم دلم  پدید شااادن  نا ته بود و در  وف

شود و تکه میخواست که ببینم در این قبرستان سرد و بی آب و علف تکهنمی
 میردحمی

 
ها را دیدم که با سرعت به سمت سنگ آشامکه مخفی شده بودم خوناز جایی 
شت به آنقبرها می ستاده بودح میدویدندح پاتر پ ستم که تا چند قانیها ای ي هدان

 «پاتر! مواظب باش!»رسند پس فریاد زدم:دیگر به پاتر می
 

سرش را باال ورفتح از نیمه شد و  رتش صو ي پایینیپاتر از کنار فیلیپس بلند 
شااوند پرواز کرد و ها دارند نزدیکش میآشااامچکیدح وقتی دید خونخون می
آلود رها کردح چرخی در هوا زد و هاي خونجان فیلیپس را روي برفبدن بی

 ها فرود آمدحآشامبعد با سرعت به سمت خون
 

ها هم شنیده بودند آشامطور که پاتر صدایم را شنیده بود، بع ی از خونهمان
ها از بقیه جدا شاادند، با وجهشااان به ساامتم جلب شااده بودح سااه تا از آنو ت

شیدندح  ست و پا از درخت باال ک سمت درخت دویدند و چهار د سرعت به 
هاي بلندشان روي پوست آمدند و سایش ناخنمثل عنکبور از درخت باال می

 کردحي درخت صدا ایجاد میتنه
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ه از برفی که رویش ایسااتاده بودم، ي پوشاایددر عرض چند قانیه روي شاااخه
صلیب و  ستم را داخل جیبم کردم تا  سمتم دویدندح د سرعت به  سیدندح با  ر

هاي آب مقدس را بیرون بیاورم ولی وقتی دیدم ساارجایشاااان نیسااتند بطري
 «جان؟پس ک»نزدیی بود از شدر ترس از درخت پایین بیوفتمح جیغ کشیدم:

 
کشاایدم، ولی هر دو خالی بودندح فهمیدم براي اطمینان به هر دو جیبم دساات 

ندح اکردم از جیبم بیرون افتادهکه احتماال وقتی داشااتم از آساامان سااقو  می
شت زده عقب عقب رفتم و از خون شاموح صله هایی که نزدیکم میآ شدند فا

 ورفتمح
 

پاشاایدند، جلو کردند و آب دهانشااان را بیرون میهیس میدر حالی که هیس
درخشاایدح به عقب خم هایشااان به رنگ قرمز و نارنجی میشاامآمدندح چمی

 «وورتونو وم کنین!»ها لگد زدمح جیغ کشیدم:شدم و به یکی از آن
 

شنه شم به چانهپا صدایی از چانهي خوني کف شام جلویی برخورد کردح   اشآ
بلند شااد و شااکساات و به شااکل عجیبی کج شاادح لبخند کج و کوله اي زد و 

 «ي زورر همینقدر بود؟همه»ایش برورداندح فریاد کشید:اش را سر جچانه
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مد و هوا را بو میجلو می حهآ که رای ثل حیوانی  ید، م مهکشاا اش را بو ي طع
شتم، آرزو میمی شدح جایی براي رفتن ندا ها کردم که کاش یکی از ومپایرسک

ي هاکردم، صداي برش بالسر برسد و نجاتم بدهدح ولی وقتی داشتم دعا می
یاد می که فر حالی  که در  یدم  یب لوب و مورفی را شاان ند، رام را تعق ید کشاا

شاخهمی هاي درخت، پاتر را دیدم که کردندح نگاهی به پایین انداختم و از بین 
 کرد!هایی که دنبالش افتاده بودند را تکه پاره میآشامبا ذوق و شوق داشت خون

 
ی به هوش و شااجاعت خودم خواهم زنده بمانم باید متکفهمیدم که اور می

ي محکم از اي به ذهنم رساایدح دسااتم را باال ورفتم و دو شاااخهباشاامح ایده
هاي هر دو پر از  ند و انت قد داشاات حدود دوازده این   ندمح هر دو  خت ک در
برجسااتگی و خرده چوب بودح یکی را روي دیگري وذاشااتم و یی صاالیب 

میدانه مقابل صااورر درساات کردمح صاالیب دساات سااازم را جلو ورفتم و نا ا
ش هایهایش عقب رفتند و نیشآشام تکان دادمح از ترس عقب کشیدح لبخون

 معلوم شدح
 

 «کار کرد!»با آسودوی زیر لب زمزمه کردم:
 

اي به این معنی که تمام آشاام نگاهی به من انداخت و لبخند زیرکانهبعد، خون
بعد به طور « این که مقدس نیساات!»مدر ساار کارم وذاشااته، زد و وفت:

 ور شدحناوهانی بهم حمله
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ام هایم را براي محافظت از خودم جلوي سااینهاز ترس عقب رفتم و دسااات

به ساامتم آمد، هایم بودح خونهاي چوب در دساااتورفتمح شااااخه آشاااام 
ي چند این  از وردنم بود و نفس دابش را روي وردنم هایش با فاصاالهدندان

 «نه!»لم تکان خوردح جیغ کشید:کردح ناوهان به شدر مقابپخش می
 

اش ناپدید شده بودح هاي مردهآشام کمی از من دور شدح درخشش چشمخون
شاخه شدم یکی از  سورا  به پایین نگاه کردم و متوجه  ستم بود از  هایی که د

سه سینهخون آلودي در قف سرش را پایین ورفت و به ي  ستح  اش بیرون زده ا
بدنش فرو  خل  که دا قب چوب تیزي  گاه کردح وقتی ترس و ع ته بود ن رف

شینی سمت جلو خم ن سازم دیدم جرار کردم، به  ست  سالح د اش را با دیدن 
هایش به تر در قلبش فرو کردمح وحشااات زده با پنجهشااادم و چوب را عمیق

 «ازم دور شو!»چوب چنگ زد و فریاد کشید:
 

ه یکباره و چوب را در زخم خون آلودش چرخاندمح ب« بمیر!» جیغ کشاایدم:
هاي پاتر هایش شروع به خاکستري شدن کردند، بعد مثل خاکستر سیگارپنجه

شت سیخت و با وزش باد به ذرار ریزي تبدیل فرو ریختندح انگ هایش از هم و
 شدندح

 
 «ببین باهام چکار کردي!»اش نگاه کرد و وفت:هاي متالشی شدهبه انگشت

 



wWw.Roman4u.iR  298 

 

فشار دادم و بیشتر داخل قلبش فرو دستم را دراز کردم و با کف دستم شاخه را 
هایش، صورتش کردم، تا جایی که شاخه کامال ناپدید شدح درست مثل دست

اش افتاد بعد زبان ساایاه و متورمش هم مثل پودر و  فرو پاشاایدح اول چانه
آوري ایجاد کرد، اش افتادح صااداي چلپ چلوپ چندشچرخید و روي سااینه

صورتم را با  سترویم را برورداندمح  شتد شاندم و از بین انگ که  هایمهایم پو
ي دومی را نگه داشااته بودند، نگاه کردمح بعد از لحظاتی کامال هنوز شااااخه

اي خاکستر تبدیل شد که با وزش باد به همراه ذرار برف متالشی شد و به توده
آشااام دومی بدون هی  ترساای جلو آمد و به ساامتم چرخیدندح خوندر هوا می

 «بیا جلو!»می را در هوا تکان دادم و فریاد کشیدم:دویدح چوب دو
 

شاخه شتح بین  سمتم خیز بردا شهور خون، در هوا به  هاي درخت دیوانه از 
اش فرو کردمح خودم را محکم نگه داشااتم و سااالح دساات سااازم را در سااینه

شید جوري که از روي  شدر خودش را عقب ک شید و به  سر درد ک فریادي از 
شدح با  شت هایش به هوا چنگ میپنجهدرخت پرر  انداختح همانطور که دا

با ناخنمی با خودش هاي زردش لبهافتاد  ي شاالوار جینم را ورفت و مرا هم 
 کشیدح

 
شاخه حلقه کردم و دندان شردمح به بازوهایم را دور یی  هایم را محکم به هم ف

 آشام را دیدم که از پاهایم آویزان شدهحپایین نگاه کردم و خون
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 کن!… ول… منو ا
 

گد می مه ل کان میبین هر کل نه ت یدا ناام کردم خوردم و سااعی میزدمح و 
اي از سِر درد کرد و سعی کرد با دست آزادش چوب آشام رهایم کندح نالهخون

وع هایش شراش بیرون بکشدح ولی به مح  انجام این کار، انگشترا از سینه
ي شاانی که امواج آب بهش لعهبه پودر شااادن کردندح ذره به ذره، مثل یی ق

 برخورد کرده، به آرامی شروع به متالشی شدن کردح
 

آشااام افتاد و با برخورد با دسااتی که مرا نگه داشااته بود از م  کنده شااد و خون
ساانگ قبرهاي زیر پایش به پودر و خاکسااتر تبدیل شاادح پایم را تکان دادم و 

 «ممنونتم خدا!»آشام را جدا کردمح نفس نفس زنان وفتم:دست خون
 

شیدمح خون شاخهخودم را باال ک سومی از بین  شام  سمتم آ سرعت به  ها به 
شم شد وقتی دیدم او هنري بلیی دویدح قلبم به درد آمد و چ شی  هایم پر از ا

ي کوچکش شااکسااته و تکه پاره کندح وردن و باال تنهاساات که به من نگاه می
 شده بودح

 
 «هنری»زیر لب زمزمه کردم:

 
شم مرا سمتم آمدح چ شیدح با یی هاي قرمز رنگش مینادیده ورفت و به  درخ

 هاي نیشش را نمایان کردحهایش را باال داد و دندانبرولند لب
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 «کنم هنريحخواهش می»دوباره زمزمه کردم:

 
ست او را از بین ببرمح هنوز هم جلو میدلم نمی ستم که آن آمدح قلبا میخوا دان

سرم آمد، میرحمی که دل شم را او به من نداردح باالي  شته با ستم به او دا خوا
هاي درخت انداختح رویم خم شد، زیرش ویر افتاده مرا هل داد و میان شاخه

 »هایش دور نگه دارمح جیغ کشیدم:بودمح سعی کردم وردن و صورتم را از نیش
 شنیدحولی او کر شده بود و صدایم را نمی« نه هنري!

 
هاي کوچی ها دور شااادح با دساااتز رویم بلند شاااد و از شااااخهناوهان ا

انداختح روي هوا اش به آن چیزي که او را نگه داشااته بود چنگ میشااکسااته
خوردح پاتر در دیدرسم قرار ورفتح پسرب که مشت و لگد آویزان بود و تاب می

فت:می با برور و ته بود،  هایش ورف بازو ند، را از  بازرس » پرا ندي  قدر ک چ
 «دسونحها
 

 اسحا اون فقط یه بچه
 

 ا اون یه هیوالسح
 

 بار صدایش آرام و جدي بودحاین
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 تونم تماشا کنمحا نمی

 
 ا پس نکنح

 
ر هایم را هم ورفته بودم، وقتی پاتجاي دیگري را نگاه کردمح حتی با اینکه ووش

شت جانش را می سرب دا صداي جیغ پ شنیدمح وقتی را می -هیوال  -ورفت، 
موم خواي تتوام میاي یا اینکه می»با پساارب تمام شااد شاانیدم که وفت:کارش 

 «شبو دور و بر این درخت بازي کنی؟
 

ام به عقب نگاه کردم، و پاتر را دیدم که آن طرف درخت روي هوا از ساار شااانه
بال پایین حرکت میهایش بیمعلق بودح  باال و  مت  به ساا فه  ندح وق کرد

ست سفت و ع النی دندح ماهیچههایش کنار بدنش افتاده بود شکمش  هاي 
 بودح

 
 ولی رفتارش باعث»اش نگاه کردم با خودم فکر کردم:وقتی به بدن ع ااالنی

 «شرمندویهح
 

ها باال کشاایدم و به هایم را باالي آن یکی وذاشااتم، از شاااخهیکی از دساات
ساامتش رفتمح مرا میان بازوهایش ورفت و نزدیی به خودش نگه داشااتح به 
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کرد و فرصااتی براي ساامت زمین فرود آمد، به ساارعت پرواز میساارعت به 
 دادحایستادن و فرود آمدن ایمن نمی

 
 «آرومتر!»فریاد کشیدم:

 
سرعت به زمین نزدیی می ویمح شقلبم توي دهنم آمده بود وقتی دیدم داریم با 

سبکی یی پر روي زمین فرود بال سیاهش را باز کرد و به آرامی و  هاي بزرگ و 
 نیازي نیساات»ح وقتی دید که چطور مرا شااوکه کرده لبخندي زد و وفت:آمدیم

 «هیجان زده بشیح
 

شیدم، نگاهش کردم و وفتم: شش بیرون ک تونم بهت قول می» خودم را از آبو
جان جام دادنش منو هی با ان که تو بتونی  نداره  کاري وجود  پاتر، هی   ده زبدم 

 «کنیح
 

 «خب، خواهیم دیدح»و وفت: با لبخند سیگاري روشن کردح چشمکی زد
 

بعد در آسمان اوج ورفت و رفتح به او نگاه کردم که به سمت لوب و مورفی که 
با رام درویر بودند رفتح از پشت سرم صدایی شنیدمح چرخیدم و انتظار داشتم 

شامخون سمتم میآ لنگان دوندح ولی پدر تیلور را دیدم که لنگها را ببینم که به 
ها کشاایده اش روي برفهاي له و لوردهسااا بیرون آمدح نوب بالي کلیاز سااایه
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شدح خودم را پشت یی سنگ قبر پنهان کردم و به او نگاه کردم که به سمت می
به نظر  به جلو خم شااادح  نارش زانو زد و  بدن خون آلود فیلیپس رفتح در ک

 کندحهاي دوستش را بررسی میرسید دارد زخممی
 

اساات که از مخفیگاهم بیرون بیایم و ازش بپرساام خوقساامتی از وجودم می
چیساااتح ولی بیشااتر از این، دلم « نظیرمبی»منظورش از اینکه وفته بود من 

سم چه اتفاقی براي مادرم افتادهح ولی قبل از اینکه بتوانم می ست ازش بپر خوا
جراتم را جمع کنم، صااداي کوبش چند بال بهم دیگر را شاانیدمح باال را نگاه 

شته بودند و از  کردم و شان نگه دا لوب، مورفی و پاتر را دیدم که رام را بین خود
کشیدندح تیلور هم احتماال صدایشان را شنیده بود، چون وقتی آسمان پایین می

بروشااتم دیدم که فیلیپس را روي بازوهایش ورفت و بعد با کشاامکش و تقال، 
 شب ناپدید شدح هاي نامنظمی باز کرد و در آسمانهایش را با تکانبال

 
از پشت سنگ قبر بیرون آمدم و به بقیه که االن رام را بین خودشان ویر انداخته 

یی شااادمح تالش می ند نزد به آنکرد ولی بیبود جه بودح  گاه کرد و نتی ها ن
 «اي هم مثل من هستنحمنو بکشین ولی اینو بدونین که کساي دیگه»وفت:

 
 «چه کسایی؟»لوب با پرخاش وفت:

 
ز کیرا ا» در جوابش فقط لبخند زدح نزدیی شااادم، مورفی مرا دید و وفت:رام 

 «شنحاینجا بروح این مسائل به تو مربو  نمی
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 دونه چه اتفاقی واسه مامانم افتادهحشهح اون میا همه چیزش به من مربو  می

 
 «اون کجاست؟»بعد به رام نزدیی شدم، به چشمانش نگاه کردم و وفتم:

 
ا تونی اونو ببینینش پس من واقعاوه نمی»کرد، لبخندي زد و وفت:به من نگاه 

 «متاسفمح
 

 ا منظورر چیه؟
 

ااااا دنبالش بگرد کیرا، اونو خواهی دیدح ولی مراقب باش که داري دنبال چی 
 کنی خوشت نیاد!وردي، ممکنه از چیزي که پیدا میمی

 
 شدح بعد از زدن این حرف سرش را پایین انداخت و تسلیم سرنوشتش

 
ي من وویدح انگار آخرین لذر عمرش شکنجهدانستم که چیز بیشتري نمیمی

ه کیرا، نیازي نیست ک»هایم را ورفت، عمیق نگاهم کرد و وفت:بودح لوب شانه
 «ببینیح

 
 …ا ولی
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 شه نه درمان میشهحا اون نه عوض می

 
ه تا نبینم چ هاي مورفی و پاتر باز کردهایش را در کنار بالاز من دور شااد، بال

 توانستم صداي تکه پاره کردن رام را بشنومحکنندح ولی هنوز هم میکار می
 
 
 

 22فصل 
 

 «این آخریشونه؟»مورفی پرسید:
 

ستش خون رام را از روي چانه ساعد د اش پاب کردح هنوز به او نگاه کردم که با 
انسااتم خودم را توي رام بروردانده بودم و نمیي جنازههم رویم را از باقی مانده

 مجبور کنم که نگاهش کنمح
 

 «ي فیلیپس اون طرفهحجنازه»پاتر قدمی جلو وذاشت و وفت:
 
 نیستح -
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لب بانش را روي  گاه کردح ز به من ن کهپاتر  ید و آن ل هاي قرمز هایش کشاا
 هایش پاب کردحآور را از روي لبچندش

 
 «کردحمیپدر تیلور رو دیدم که داشت با فیلیپس پرواز »وفتم:

 
کرد کارهایی که کرده را کردح به نظرم فکر میلوب جلو آمد ولی به من نگاه نمی

دانسااتم، ولی دلیل این دانمح از یی جهت واقعا چندش آور میآور میچندش
کردمح رام و بقیه مثل لوب، مورفی و پاتر نبودند و اور نابود کارش را هم درب می

هاي بیشتري را آشامدادند و خونها ادامه میانشدند، به ت ذیه از خون انسنمی
شرمندویخلق می سمتش رفتم اش را درب میکردندح به همین خاطر  کردمح به 

شت و وفت: ستانم ورفتم مورفی پیراهنش را بردا ستش را در د خوب  این» و د
ستح ما باید همه شن کرد « کردیمحي اونا رو نابود مینی سیگار دیگري رو پاتر 

 «خواي برم دنبال تیلور؟می:»و وفت
 

 «نهح»مورفی وفت:
 

هایش از کمرش بلند شاادح کمرش را خم کرد و صااداي ترق و تروق اسااتخوان
به  »هایش عقب، و زیر ووشااات تنش رفتندح پیراهنش را پوشااید و وفت:بال

شر هرزودي آفتاب طلوع می شیمح باید از کنهح باید از  چی باقی مونده خاله 
 «آشاما از بین رفتنحي اون خونبشیم که همهاین هم مطم ن 
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 اش را مقابلپاتر فندکش را از جیبش بیرون کشااید و روشاانش کردح شااعله

 «از همون راه همیشگی؟»صورتش تکان داد، به مورفی نگاه کرد و وفت:
 

ي آخر پیراهنش را بساات و ي تایید ساارش را تکان داد، دکمهمورفی به نشااانه
کیرا رو بروردون مسااافرخونه و در »ب نگاه کرد و وفت:کتش را پوشاایدح به لو

اساارع وقت برورد اینجا و کمکمون کن این بهم ریختگی رو ساار و ساااامون 
 «بدیمح

 
 «خوام بمونمحولی من می»وفتم:

 
 «نهح»مورفی مصرانه وفت:

 
 …ا ولی

 
سون، علی ربم هر اتفاقی که افتاده من هنوزم وروهبانتم و » برید: بازرس هاد

 «وم که از اینجا بريحیبهت م
 

ست هایش را دور کمرم حلقه کرد و مرا باال بردح قبل از اینکه حرفی بزنم لوب د
به پایین نگاه کردم، فقط یی طرح کلی از اندام مورفی و پاتر مشااخژ بود که 
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رفتندح بعد از دیدرسم خارج شدند و زیر ابرها پنهان داشتند به سمت کلیسا می
 شدندح

 
راز داد و بر فهایش را باال و پایین تکان میوزیدح لوب بالموهایم می باد در میان

صاب ناآرامم را رود کوو پرواز می شهر آرامش بخش بود و اع کردح پرواز باالي 
تر کشید، احساسش شبیه این بود که یی فرشته مرا در آرام کردح لوب مرا نزدیی

ورفت و دوباره اوج می چرخید، بین ابرهاآبوش ورفته باشاادح در آساامان می
دیدمح به نظر آرام، و به خاطر کردح از باال، هر را زیر پایم میارتفاعش را کم می

رساایدح زارهایش زیبا به نظر میهاي ناهموار و بیشااهسااواحل ساافید رنگ، دره
پایین را نگاه کردم، باورش سخت بود که این شهر کوچی این همه کابسوسس 

باشدح چشمم به دور دست خورد که منارهاي کلیسا را درون خود مخفی کرده 
 سوختحهایی عظیم در آتش میمثل مشعل

 
هایش را از ي کمی از مساااافرخانه روي زمین فرود آمدیمح لوب بالبا فاصااله

 «حالت خوبه؟»دورم باز کرد ولی رهایم نکردح با صداي آرام و نگرانش پرسید:
 

 «شمحبهتر می»وفتم:هاي سبز درخشانش نگاه کردم و به چشم
 

ام مالیدح زبري ته ریشااش را حس اش را روي وونهمرا در آبوش کشااید و وونه
 «وردمحبرمی»کردمح در ووشم زمزمه کرد:می
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 «بهتره که برورديح»زمزمه کردم:

 
 ردمحوا همین امشبح به مح  اینکه همه چیز رو تو کلیسا مرتب کردیم برمی

 
 ا بقیه چی؟

 
 ا کدوم بقیه؟

 
 وفت شبیه خودش هستنحهمونایی که رام می ا

 
 دونه چکار کنهحا باشه واسه بعدح مورفی می

 
 «پس بروردیاح» خواست ولش کنم، وفتم:دلم نمی

 
 «چشم رو هم بذاري بروشتمح»لبخندي زد و وفت:

 
سیدح ولی این بار فرق میبعد مرا نزدیی شید و بسوس سهتر ک هاي کردح بسوس

ند وقبلی که در این اش نرم بود نه بود و ولعی  قا تا لی این یکی محکم و مشاا
اش بودح من هم با همان شاادر بسوسسااه وجود داشاات از ساار ورساانگی

بسوسساایدمشح احساااس خوشاای و لذر عمیقی مرا در بر ورفته بودح دلم 
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خواستم کنترلم را از خواست این خلسه از بین برود ولی از طرفی هم نمینمی
ست بدهم، پس به آرامی ع شمد شیدمح در چ شدم و وفتم:قب ک  »هایش خیره 

 «فعال خداحافظح
 

هاي ساایاهش را باز کرد و رفتح به ساامت لبخند زد و کمرش را خم کردح بال
 مسافرخانه چرخیدمح صداي رعد و برقی را از دور دست شنیدمح

 
هاي مسشسرسوسب را ي کثیفی لیوانرونالد پشاات بار ایسااتاده بود و با حوله

ح وقتی مرا دید که وارد مسافرخانه شدم با عجله به سمتم آمدح با کردخشی می
 «رسیحکیرا وحشتناب به نظر می»نگرانی وفت:

 
 «ممنونح»اي زدم و وفتم:لبخند نصفه نیمه

 
« منظورم این نبودح»هاي صااورتی رنگش از خجالت ساار  شااد و وفت:وونه

سر تا پایم را نگاه کرد و متوجه شدهبعد  شی  شامخوني ي خون خ ها روي آ
ست سم، د شدح ادامه داد:لبا صورتم  شتی! عزیزب »هایم و  انگار از جهنم برو

 «ام!بیچاره
 

 دونی چقدر به حقیقت نزدیی شدي!ا نمی
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 دادحام داشت خودش را نشان میاولین اقرار درد بعد از ماجراجویی
 

 ري به ساار و وضااعت برساای؟ برار یه لیوانچرا نمی»لبخندي زد و وفت:
شدي که دارن  سایی  سه خوردن میارمح تقریبا مثل ک کاکائوي داغ و یه چیزي وا

 «میرنحاز ورسنگی می
 

توانستم تمایل و رضایتش نسبت به این کار را در چشمانش ببینم و قلبا دلم می
ستش را رد کنمح به همین خاطر لبخند زدم و نمی ست براي بار دوم درخوا خوا

وقتی دیدم با ساارعت به ساامت « دح ممنونحخیلی لطف داري رونال»وفتم:
 رود، به اتاقم رفتمحآشپزخانه می

 
سم را بیرون آوردمح به بدنم نگاه کردم چهره شیدم و لبا سر ِ درد در هم ک ام را از 

ي حمامم را ها را رویش دیدم شااوکه شاادمح حولهها و کبوديو وقتی بریدوی
کشیدم و صبر کردم تا آب پر برداشتم و به سمت حمام دویدمح داخل وان دراز 

شم شدن آب درون وان ووش دادمح شودح چ صداي جاري  ستم و به  هایم را ب
وردد، موجی از هیجان و اضااطراب وقتی یاد این افتادم که لوب به اینجا بر می

ستم از فکر کردن به اینکه مرا لمس می مور مور  کند بهسر تا پایم را ورفتح پو
م او را از ذهنم خارج کنمح احساااساای که واهی افتاد براي همین سااعی کرد

کردم اینکه به ترساااند، ولی فکر میکردم مرا میاوقار نساابت بهش حس می
تواند کاري کند که این طور پنهانی دوسااتش دارم دلیل این اسااات که او می

 احساس را داشته باشمح
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لور وفته ه پدر تیاتفاقاتی که افتاده بودند را به خاطر آوردم و یاد حرفی افتادم ک

نظیر ي ما یی جورایی بیبودح وقتی وفت من بی نظیرم منظورش چه بود؟ همه
دانستم که منظورش چیزي و منحصر به فرد هستیم، این طور نیست؟ ولی می

توانم بیشتر از این استح بعد صداي رام در سرم پیچید که بهم وفته بود من می
مادرم بگردم ولی ممکن اسااات از  بال  که میدن یدح چیزي  یا بینم خوشاام ن

هاي کوچی هنري بلیی بود جلوي چشمانم تصویري از موهایی که در دست
آمد و به دنبال آن، تصااویري از موهایی که روي برس داخل کمدم پیدا کرده 

 …بودم
 

زدم زمانی متعلق به جساایکا ریوز یا در واقع همان همان کمدي که حدس می
ي جرم ح ور داشته؟ اشخاصی که در قعا در صحنهمادرم بوده باشدح آیا او وا

ي جرم ح ور داشتند را شمردمح تیلور، فیلیپس و آن شخژ سیگاريح صحنه
سی می سیگاري چه ک شخژ  شد؟ فکر نمیآن  شد، پستواند با  کردم پاتر با

ام اي به در اتاقم مرا از افکارم بیرون کشیدح حولهچه کسی است؟ صداي ضربه
کردم و رفتم در را باز کردمح رونالد آن طرف در ایسااتاده بودح  را دور تنم محکم

صداي خسمی ستم  سینهتوان شنومح اش را به خاطر باال آمدن از پلهخس  ها ب
کردح داخل سینی یی لیوان کاکائوي اي را در دستان تپلش حمل میسینی نقره

سلیداغ که ازش بخار بلند می ساندوی  که با  شقابی که چند  قطعه  قهشد و ب
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قطعه شااده بود، قرار داشااتح از جلوي در کنار رفتم و با تکان دساات او را به 
 داخل دعور کردمح

 
 «تو خیلی مهربونیو»وذاشت وفتم:در حال که سینی را روي میز می

 
 «اصال زحمتی نداشتح»چرخید و به من نگاه کرد و وفت:

 
شدم کندح جهت نگاهش را دنبابعد، دیدم که پایین را نگاه می ل کردم و متوجه 

ام کمی کنار رفته و پاي راسااتم تا ران مشااخژ اسااتح معذب شاادم و حوله
 ام را بستمححوله

 
شد، بدون اینکه عقب را نگاه کند لخ شدنم  لخ کنان تا در رفت متوجه معذب 

 «شب بخیر کیراح»و وفت:
 

 و در را پشت سرش بستمح« شب بخیر رونالدح»وفتم:
 

اي از کاکائو را نوشیدمح ورم بود و شیرینح با خودم جرعهبه سمت میز بروشتم، 
شت وردنم ووجه ستمح موهایم را پ شیر آب را ب ستمحبه حمام بردمش و  به  اي ب

اتاقم رفتم و جی ی از سر بافلگیري کشیدمح رونالد پشتش را به در کرده بودم و 
شااادح داخل اتاقم ایسااتاده بودح پوسااات بدنم از شااادر ترس دون دون می

 «کنی؟تو اینجا چکار می»پرسیدم:
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 «خوام باهار حرف بزنمحمی»به من نگاه کرد و وفت:

 
من االن وقت ندارم رونالدح منتظر یه دوستم و »ام را محکم بستم و وفتم:حوله

 «اون هر لحظه ممکنه سر برسهح
 

خوام بگم خیلی چیزي که می»قدمی از در دور شااد و به ساامتم آمدح وفت:
 «کشهحطول نمی

 
کنم رونالدح اوه مهم نیساات خواهش می»عقب ازش دور شاادم و وفتم:عقب

 «نگهش دار واسه فرداح
 

خوام بگم رو نمیشااه تا فردا چیزي که می»ي پیراهنش را باز کرد و وفت:دکمه
 «نگهش دارمح

 
تادم، دسااتم را مشااات کردم و  چه دردساار بزروی اف یدم توي  وقتی فهم

 «اقم برو بیرون!رونالد، لطف کن و از ات»وفتم:
 

پیراهنش را در آورد و روي زمین انداخت و حتی براي یی لحظه هم چشاامش 
سینه سیاه و زبري بود را از رویم برنداشتح  ي سفید بزروش پوشیده از موهاي 
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شکم بزروش  که بیش از حد معمول زیاد بودندح به مح  در آوردن پیراهنش، 
 ادحمثل یی کوه خمیر سفید رنگ روي شلوارش افت

 
شتم که بتوانم به عنوان  سمت در حمام رفتم و دنبال هر چیزي و شتم و به  برو

 سالح مقابلش استفاده کنمح
 

نگاهم به کف اتاق افتاد و چشاامم به چیزي خورد که از جیب پیراهنش بیرون 
افتاده بود و او بهش توجهی نکرده بودح یی پاکت سیگار مارلبرو بودح به یکباره 

نه نازهي درختصااویر ت نار ج گل ک که توي جن یی بود، جلوي تی  ي هنري بل
ها قاتل يهایی افتادم که قاتل وقتی منتظر بقیهچشاامانم آمدح یاد آن ته ساایگار

 بوده روي زمین انداخته بودح
 

 کرد که تصورم درست بودهحاین قابت می
 

سرش را به عقب خم کرد و مثل حیوانی که درد می شد ناله کردح به ارونالد   وک
مه گاه کردمح ه بالن ید و  بدنش لرز یاه رنگ از کمرش بیرون زدح ي  هایی ساا

 هایی چرب وهاي او پوشایده از خزهایی که دیده بودم، بالي بالبرخالف بقیه
درخشیدندح سرش را جلو آورد و سیاه رنگ بود و به خاطر نور چراغ مطالعه می

 به من نگاه کردح
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 هاییتب و زرد رنگ وجود داشت، االن نیشجایی که قبال یی ردیف دندان مر
 شدحبد رنگ دیده می

 
 «بافلگیر شدي مگه نه؟»با صدایی عمیق برید:

 
 «رسه اینجاحلوب هر لحظه می»تهدیدش کردم:

 
 «ترسونهحبیشاپ منو نمی»با هیزي و بدجنسی نگاهم کرد و وفت:

 
 مورفی و پاتر هم باهاش میانح -
 

 که باعث شود او از اینجا فرار کند و برودحانداختم به هر چیزي چنگ می
 

واي کیرا، االن »شااکمش را با دو دساات چاقش ورفت و هرهر خندید و وفت:
 «دیگه واقعا ترسوندیم!

 
 «باید بترسیح من دیدم امشب با رام چکار کردنح»با صدایی مرتعش وفتم:

 
باره خندید و وفت:  ا میانرام؟ رام اصااال قابل مقایساااه با اونایی که بعد»دو

 «نیستح ما فرستاده شدیم که فقط راه رو براشون باز کنیمح
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 ا ما؟

 
 حاال وارد حمام شده بودم ولی جایی براي فرار یا پنهان شدن نداشتمح

 
 «رام، تیلور، فیلیپس و منح ما فقط چند تا شاوردیمح»لبخندي زد و وفت:

 
 ا شاورداي کی؟

 
 «رونالد!»صدایی از پشت سرش فریاد کشید:

 
سرش نگاه کردح مادرش را دیدم که در چهارچوب در اتاقم چ شت  رخید و به پ

 اش از عصبانیت آشفته شده بودحها و صورر چروکیدهایستاده بودح چشم
 

 «مامان، این مس له به تو هی  ربطی نداره!»رونالد سر مادرش داد کشید:
 

زدي بس دیگه بسااه رونالد! این همه آساایبی که »او هم متقابال جیغ کشااید:
 «نیست؟

 
 «این تازه اولشهح» رونالد به سمتم چرخید و وفت:

 



wWw.Roman4u.iR  318 

 

چنگ انداخت و مرا ورفت و به مح  اینکه این کار را کرد، به شدر به عقب 
سیده  سر ر شدح با فکر اینکه لوب  شد و به دیوار آن طرف اتاق کوبیده  شیده  ک

فقط  ی لوب نبود،ام کوبید و از حمام به اتاق آمدمح ولقلبم محکم به قفسه سینه
 پیرزن و پسرش داخل اتاق بودندح

 
هایش را از سر عصبانیت باز کرد و به سمت مادرش از روي زمین بلند شد، بال

صله شتح با فا ستاد و وفت:خیز بردا رد مامان، برو» ي چند این  از مادرش ای
کردي رو بکن و این مساا له رو به من ي پایین و هر کاري که تا حاال میطبقه

 «بسپار!
 

ستاد و وفت:پیرزن کمر خمیده سرش ای صاف کرد، مقابل پ ه این هم» اش را 
شیدم و فقط نگاه  ست مالی کردم رونالد، این همه وقت عقب ک وقت کاراتو ما

شهوتت به خون چطور مردم بی ضا   سه ار شیح گسنساسه رو میکردم که وا ک
 «شهحامشب تموم می… ولی دیگه بسه رونالد

 
کنم مامان، همین حاال برو طبقه دیگه حرفمو تکرار نمی» د کشااید:رونالد فریا

 «پایین و سرر به کارر خودر باشه!
 

تونیم روي زمین زندوی خوبی داشته باشیمح ما با اومدن ا کار من همینه! ما می
به اینجا یه زندوی خوب به دساات آوردیمح ولی به جاي اینکه وقتی عطش پیدا 
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شاایح تو ضااعیف و رقت انگیزي و من ساالیمش میکنی بري زیر زمین، تمی
 امحخیلی به خاطرر شرمنده

 
 …ا مامان

 
ست تو و اون  شهر از د اااا نه رونالد، من دیگه از محافظت کردن از مردم این 

شامایی که خلق میخون ساله که دارم اون بطريآ شدمح چند  سته  هاي کنی خ
ین امید که ازشااون دم به مردم این شااهر به اها رو میآب مقدس و صاالیب

 کنممحافظت کنهح ولی دیگه از انجام این کار خسته شدم رونالدح خواهش می
 کنی به خاطر من این کار رو بکنحبس کنح اوه به خاطر خودر بس نمی

 
هاي به چشمان مادرش نگاه کرد، و من براي یی لحظه امیدوار شدم که حرف

 «وی رقت انگیز؟ه من میب»مادرش رویش تاقیر وذاشته، ولی برید و وفت:
 

سمتم چرخیدح ولی قبل از اینکه یی  بعد مادرش را به زمین کوباند و دوباره به 
اي از پریدههاي ساایاِه رنگقدم به ساامتم بردارد، مادرش روي هوا پرید و بال

پشتش بیرون زدندح به سمت رونالد آمد، به پشتش چنگ انداخت و او را زمین 
بال لد روي  نا تا هازدح رو هایش را  ندید ولی او زانو یش زمین خوردح پیرزن خ

اش جمع کرد و لگدي به مادرش زد و او را آن طرف اتاق انداختح پیرزن سینه
با دیوار برخورد کردح دیوار لرزید و ترب برداشااات و ورد و بباري از آجرها در 

با صاااداي تلپ تلوپ چندش آوري روي زمین افتادح فکر هوا پراکنده شااادح 
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ستخوانردم مرده یا حداقل همهکمی سته، ولی زمان زیادي ي ا شک هاي بدنش 
از افتادنش روي زمین نگذشااته بود که دوباره بلند شااد و با ساارعت به ساامت 
پساارش رفتح جی ی کشااید و به صااورر پساارش چنگ انداختح رونالد 

 هاي بزروش پوشاندحصورتش را با دست
 

 «دست از سرم بردار مامان!»برید: 
 

 ه نه!ا دیگ
 

اي اش را تکان داد و اطراف پسرش پرواز کردح ضربههاي ضعیف و شکنندهبال
به صورر رونالد زد و زخم موربی را روي صورتش ایجاد کردح رونالد با پشت 

د درخشیهایی که از نفرر میدستش خون روي صورتش را پاب کرد و با چشم
باندح به مادرش نگاه کردح از روي زمین بلند شاااد و خودش ر به مادرش کو ا 

شد و و پیرزن درحالی که درهوا می ر هاي دیواچرخید دوباره به دیوار کوبیده 
رساایدح رونالد از فرصاات رویش ریختح ولی این بار ویج و منگ به نظر می

ست سرش را در د سرش رفتح  ستفاده کرد و باالي  شت و ا هاي چاقش نگه دا
 به شدر به سمت راست چرخاندح

 
 «انحمتاسفم مام» صداي شکستنی که به ووش رسید، رونالد وفت:به دنبال 
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ست و بی س سانی یی سر پیرزن  حس روي بازوهاي رونالد افتاد، وردنش به آ
 تکه و  شکسته بودح

 
جوري مادرش را روي زمین انداخت انگار هی  اهمیتی برایش نداشااته، بعد 

ودیم؟ آهان یادم خب، کجا ب» بلند شااد و به ساامتم چرخید و با لبخند وفت:
 «اومدح

 
 و بعد به سمتم پریدح

 
با فشاااار از  با وزن ساانگینش رویم افتادح هوا  روي زمین افتادم و رونالد هم 

اش نگاه کردم و نفس نفس زنان کنان هایم خارج شدح به صورر ورم کردهشش
 «منو نکش!»وفتم:

 
 خوام بکشمت کیراح ارزشت بیشتر از ایناس که بمیريحمن نمی -
 

 «منظورر چیه؟»خس خس کنان وفتم:
 
 رسه؟ مامانت هیچی بهت نگفته؟واقعا هیچی به ذهنت نمی -
 
 درمورد چی؟ -
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مه تاده بودم این حرف را زمز که زیرش اف ي هوا وار وفتمح آخرین ذرهدرحالی 
هایم خارج شاادح همه چیز اطرافم شااروع به تیره و تار شاادن کردح هم از شااش

شاادم، اي که داشااتم بیهوش میبمانمح درساات لحظه کردم هوشاایارتالش می
ي اتاقم ترکید و بارانی از خورده شاایشااه داخل اتاق ریختح ساارم را باال پنجره

ه ي پنجره نشااسااتي بزرگ و درنده لبهورفتم و لوب را دیدم که مثل یی پرنده
 استح

 
 ازش دور شو! -
 

 تا به حال صدایش را به این شدر عصبانی نشنیده بودمح
 

من اوه جار بودم خودمو »اش وفت:رونالد ساارش را چرخاند و از ساار شااانه
ماق زمین وم و وور می کار توي اع به هرحال، تو توي این  کردم پساارجونح 

 «خیلی خوبی!
 

لوب بدون اینکه حرفش را تکرار کند دستش را دراز کرد و پشت وردن رونالد را 
شتر از یی تکهورفتح او را آن طرف اتاق پرتاب کرد جوري که ا  نگار چیزي بی

کابذ نیستح آن موقع بود که توانستم دوباره نفس بکشم و با نفس عمیق هوا را 
شا کردم که چطور به دیواري به داخل ریه ستم و رونالد را تما ش شمح ن هایم بک

شدح دیوار فرو ریخت و کوهی از آجر که حمام را از اتاق جدا می کرد، کوبیده 
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ما و کهنه ریختح سااقف باالي دیوار به ساامت جلو و و  روي موکت نخ ن
که انگار دارد فرو می یل شاااد جوري  لد متما یه رونا قان ریزدح در عرض چند 

 هایش را نمایان کردحدوباره به اتاق بروشت و نیش
 

م هایشان را در هي پنجره پرید و به سمت رونالد خیز برداشتح بازولوب از لبه
 کردندح مثلبه این طرف و آن طرف اتاق پرر می قفل کرده بودند و همدیگر را

 هایشانورفتند و با نیشحیوانار وحشی همدیگر را واز می
 

شت تن همدیگر را می شان کنار رفتم و در وو سر راه کندندح تلوتلو خوران از 
ي اتاق کز کردمح رونالد، وقتی لوب به ساامتش خیز برداشاات دورترین ووشااه

در رفتح بعد با دو دستش لوب را هل داد و او را به  جاخالی داد و از زیر دستش
 ها را ازدر اتاق کوباندح در از جایش کنده شااد و تکه تکه شاادح لوب تکه چوب

با  تاق بروشاااتح در هوا پرید و  با عجله داخل ا رویش کنار زد، بلند شاااد و 
ي رونالد زد، او را از زمین بلند کرد و به ساامت اي به سااینههایش تنهشااانه

سرعت لبهنجرهپ شده بود، پرر کردح به  ره ي پنجي اتاق که خودش از آن وارد 
 رفت و چشمش را در تاریکی چرخاندح

 
پا از ووشاااه هار دسااات و  تادم و چ نارش ایساا به ساامتش رفتم، ک تاق  ي ا

 «بینیش؟می»وفتم:
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ساافت »بدون اینکه جوابم را بدهد دسااتش را دور کمرم حلقه کرد و وفت:
 «بگیر!

 
ظ ند لح حاصاارهچ باالي رود کوو و در م باره  عد دو که ي برفه ب هایی 

شید، بودیمح حولهچرخیدند و بادي که زوزه میمی ام را دورم پیچاندم و آرزو ک
کردم کاش وقت داشااتم که عوضااش کنمح به صااورر لوب نگاه کردم، حالت 
صااورتش مصاامم و عبسوسس بودح پایین را نگاه کردم و رونالد را دیدم که در 

هایش را دو طرفش باز کرده بود تا سرعت بیشتري بگیرد، دنبالمان الی که بالح
 «درست پشت سرمونه!»آمدح داد کشیدم:می

 
بال به جلو خودش را پرتاب لوب مرا زیر خودش ورفت،  باز کرد و  هایش را 

همان صداي رعد و برق، همان صدایی که قبال هم … کردح دوباره آن صدا آمد
اش و لرزشی که به بدنم مشح ترسیده از صداي برش کر کنندهزیاد شنیده بود

 «این صداي چی بود؟»داد پرسیدم:
 

 ا انفجار صور!
 

سیدم: سرعتی پرواز »از خودم پر صور؟ یعنی واقعا داریم با همچین  انفجار 
 «کنیم؟می
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شااود و به به شاادر به ساامت راساات پیچید، وقتی دیدم که از رونالد دور می
آید خودم را بهش چسااباندم و بازوهایم را دورش حلقه میساامت دریا فرود 

رفتیمح فقط چند کردمح به ساارعت به ساامت امواج بزرگ و ساایاه رنگ دریا می
فور با ساطا آب فاصاله داشاتیمح آب دریا مثل امواجی که یی قایق موتوري 

کردح از سر ام را خیس میپاشید و موها و حولهکند پشت سرمان میایجاد می
ي چند فور از خودمان دیدمح به ام به عقب نگاه کردم و رونالد را با فاصلهشانه

کرد مرا بگیردح ولی لوب چرخید و به چپ انداخت و سااعی میهوا چنگ می
هاي تیز پیچید و به ساامت خشااکی رفتح چند لحظه بعد، پرتگاه و صااخره

ساایر م درساات مقابل رویمان بودندح مطم ن بودم که فرصاات کافی براي ت ییر
هایم را بهم فشااردم و خودم را براي هایم را بسااتم، دنداننداریم پس چشاام

شم دیدم  هایم را باز کردم وبرخورد با پرتگاه آماده کردمح ولی اتفاقی نیوفتادح چ
 رودحکه لوب به صورر عمودي اوج ورفته و از پرتگاه باال می

 
 سااوختندحر آتش میباالي پرتگاه منارهاي کلیساااي ساانت ماري را دیدم که د

حداقل سه یا چهار مایل با ما فاصله داشتح در عرض چند قانیه بهش رسیدیمح 
بین دودها رفتیم و ناوهان ایسااتادیمح دود ساانگین و تیره بود جوري که بیش از 

ستم ببینمح ورم و خفه کننده بودح دود یی یا دو فور جلوتر از خودم را نمی توان
 هایم جمع شود و بسوزدحشد اشی در چشمام را پر کرد و باعث بینی

 
 ا چرا وایسادیم؟
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 ا هیسس!
 

 «االن میاد!»به سرعت به چپ و راست نگاه کرد و وفت:
 

 آمدحها شد، به نظر مردد و آشفته میرونالد از رو به رو وارد دود
 
 شهحدختره رو بده من بعدش همه چی تموم می -
 

 و بعد مرا ول کردح« خواي؟ بیا بگیرش!اینو می»لوب برید:
 

سم بی شیدم و مثل یی ج سقو  کردمح جان بین دودجیغ ک سوزان  هاي داغ و 
یدم: یاد کشاا گاه کردم، باورم نمی« لوب!»فر پایین را ن که مرا ول کردهح  شاااد 

سوزان آتش که منارشعله سا را میهاي  ستم ببینمح سوزاند را میهاي کلی توان
امیدوار بودم که اشااتباهی پیش آمده باشااد و براي بار آخر باال را نگاه کردم و 

هاي زرد رنگ دیدم برق نیشي چیزي که میلوب بیاید و نجاتم دهدح ولی همه
هاي آتش مرا کردم قبل از رونالد شعلهآمدح آرزو میرونالد بود که به سمتم می

شم شدم و از بگیردح چ شیده  شدر ک ستم و ناوهان حس کردم که به  هایم را ب
هایم را باز کردم و به صااورر لوب خیره شااادمح مرا شااادمح چشاام آتش دور

 اي پرتم کردحبسوسسید و بعد مثل یی عروسی پارچه
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شید: سر و کله« بگیرش!»فریاد ک شد و مرا ورفپاتر از ناکجا آباد  تح اش پیدا 
ي رونالد را وقتی فهمید چطور فریب ساارم را برورداندم و به ترساای که چهره

 ود، نگاه کردمحخورده پوشانده ب
 

ي آخر مرا از جلویش کنار کشیده بودند و او وقتی براي کم کردن درست لحظه
هاي سوزان شدح اما، چنگ سرعتش نداشت و به سرعت یی ولوله وارد شعله

انداخت و لوب را هم با خود به جهنمی که در آن افتاده بود، کشاایدح ترساایده 
 بودمح

 
 «نه!»جیغ کشیدم:

 
گد می پاتر ل مد و مرا زمین به  تان فرود آ ندمح مرا محکم ورفت، در قبرساا پرا

ولی  «باید بري لوب رو نجار بدي!»وذاشتح بهش نگاه کردم و فریاد کشیدم:
که نمیبه نظر می ید  که در آتش رساا نارهایی  باالي م به  جایش  به  شاانودح 

هایم سااوختند، نگاه کردح اشاای از چشاامانم جاري شااده بود و روي وونهمی
شعلهریخمی سیر نگاهش را دنبال کردم و رونالد را دیدم که از میان  هاي تح م

بال یدح  مان بیرون پر لهباالي ساار نگ آتش هایش از شااع نارنجی ر هاي 
آورد پشت سر هم در هوا درخشیدح به خاطر آتشی که داشت از پا درش میمی
 توانسااتم صاادايرفتح از آن پایین میچرخید و به این سااو و آن سااو میمی

شنومح به چپ و هاي دردناکش را که تالش میجیغ کرد آتش را خاموش کند، ب
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زد تا اینکه باالخره آرام ورفت و مثل یی شهاب سنگ سوزان راست بال بال می
 از آسمان افتادح

 
تر بستم، دست پاتر را ورفتم و تکانش دادمح به ام را محکماز شدر سرما حوله

بديح اون »ردم:هایش نگاه کردم و التماس کچشاام ید بري لوب رو نجار  با
 «هنوز اونجاست!

 
سی که هیجان»به من نگاه کرد و وفت: شده داري خیلی خوب به عنوان ک زده ن

 «کنی!نقشتو بازي می
 

ت دوسات»هاج و واج از چیزي که وفته بود دوباره تکانش دادم و جیغ کشاایدم:
 «اونجاس!

 
آروم باش وربه »و وفت: هایش وذاشاات، به من لبخند زدساایگاري بین لب

 «وحشیح همه چیز تحت کنترل ماستح
 

 ا ما یعنی کیا؟
 

به پشت سرم اشاره کردح چرخیدم و مورفی را دیدم که در حالی که لوب را روي 
کرد از در کلیسا پرواز کنان بیرون آمدح به سرعت به سمتم بازوهایش حمل می
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هاي پیش پایم وذاشاتح رفآمد، روي زمین فرود آمد و به آرامی لوب را روي ب
د و از سوختنهایش آهسته میهایش مثل پتو دورش پیچیده شده بودندح بالبال
 شدحها دود بلند میآن
 

 «شه؟حالش خوب می»از مورفی پرسیدم:
 

دونمح به مح  اینکه دیدم افتاد توي آتیش نمی» به دوستش خیره شد و وفت:
 «بودح سخت بود بتونم ببینمشح خودمو رسوندم ولی ورما و دود خیلی شدید

 
هایش را کنار زدم و توانسااتم او را ببینمح ي بالروي زمین زانو زدم، به آرامی لبه

شانی شتش را از روي پی شده بودح موهاي پر پ سیاه  اش صورتش به خاطر دود 
 «بلند شو!» کنار زدم، بسوسسیدمش و زمزمه کردم:

 
 هیچیح

 
یه کردم: تونی منو اینجوري ول کنیح قرار بود نمیکنم لوبح خواهش می»ور

امشب باهم باشیم، یادر نیست؟ من توي این سرما فقط یه حوله تنمه، موهام 
ضر اس و پاهامم دارن یخ میکثیف و بهم ریخته زننح منو ببر خونه تا بتونم حا

 «بشم، باشه؟
 

 هیچیح
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سشان ک نجوري همو»ردم:سرم را باال ورفتم و به پاتر و مورفی نگاه کردمح التما

 «اونجا واینسینح یه کاري کنین!
 

 مطم ن بودم که براي یی لحظه نگرانی را در چشمان پاتر دیدمح
 

 «تونیم بکنیمحما هی  کاري نمی»ام را فشرد و وفت:مورفی شانه
 

خواست مرا دلداري دهدح به سمت لوب خم شدم دستش را کنار زدم، دلم نمی
تر از همیشااه اي نرملرزیدح بسوسسااهدوه میو ب لش کردمح بدنم از شاادر ان

 «شهحدلم برار تنگ می»اش زدم و زمزمه کردم:العادههاي فوقروي لب
 

 «دونم!می»زمزمه کرد:
 
 
 

 فصل آخر
 

ود اي آسیب دیده بمن و لوب آن شب نتوانستیم با هم باشیمح لوب به طرز جدي
 ط در صااورتی بهبودوفت فقبه حدي که به مرگ نزدیی شااده بودح مورفی می
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کند که او را به اعماق زمین ببرندح پس لوب را روي بازوهایش ورفت و پیدا می
به اداره بروشااتح پاتر هم مرا در آبوش ورفت، براي اولین بار هی  تمسااخر و 

سایلم بروري در رفتارش دیده نمی سافرخانه توقف کردیم تا و شدح وقتی در م
 محزون بودحرا جمع کنم پاتر ساکت و تقریبا 

 
ان جکردم، پاتر بدن بیمدتی که داشااتم حوله را با یی لباس ورم عوض می

پیرزن را برداشاات و او را در آتشاای که هنوز داشاات کلیساااي ساانت ماري را 
 سوزاند، انداختحمی

 
ي وسایلم را جمع کرده بودم جوري که انگار هیچوقت وقتی پاتر بازوشت، همه

 شب اوج ورفت و به سرعت به سمت اداره بروشتیمح آنجا نبودمح پاتر در آسمان
 

ها روي یی تخت تاشااو خوابیده بود و مورفی هم لوب داخل یکی از ساالول
 رویش خم شده بودح

 
 «حالش خوبه؟»داخل سلول شدم و پرسیدم:

 
به من نگاه کرد و وفت: ید و  ید زودتر ببریمش » مورفی چرخ با االن آره ولی 

 «زیر زمینح
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رکت کردم و کنارش زانو زدمح رنگ لوب پریده بود و صورتش به سمت تخت ح
هایش دوطرفش باز شااده آمدندح بالهایی بود که به نظر دردناب میپر از تاول

اش بودند، دراز کشیده بودح دستی هایش روي سینهبودند و در حالی که دست
 ام حس کردم و باال را نگاه کردمحرا روي شانه

 
فت: جا رو جمع و جور میتا وقتی »مورفی و پاتر این با  و کنیم تو رکه داریم 

 «ذارمحباهاش تنها می
 
 وردین؟منظورر چیه؟ دارین برمی -
 
شه که بریمح تیلور و فیلیپس  - شدهح وقت شه  اوه زنده -کارمون اینجا تموم   -با

خطرناکنح اونا میرن یه جاي دیگه، یه شااهر دیگه و دوباره همه چیز رو از اول 
 کننحشروع می

 
 …اما -
 
ساي دیگه - شونح تیلور و ک اي هی  اما اي وجود نداره کیراح ما باید بریم دنبال

کاري می هاش هم با مان کنن چون از خون انساااانکه  نه در یه کردن  ها ت ذ
شااه مجابشااون کردح مثل رام، تنها راهی که بشااه این مساا له رو شاان نه میمی

 دونی دیگهحخب، خودر بقیشو می… تمومش کرد اینه که
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فت: تاد و و ید، ایساا مت در چرخ هاش »به ساا با تا  قت داري  قه و پنج دقی

 «خداحافظی کنیح
 

ها در این اداره داد آنبعد رفت و به پاتر دسااتور داد که هر مدرکی که نشااان می
 بودند را از بین ببردح

 
هایش اش کنار زدمح پلیبه ساامت لوب چرخیدم و موهایش را از پیشاااانی

 اي زد وهایش را باز کرد و به من نگاه کردح لبخند نصاافه نیمهشااملرزیدند، چ
 اسمم را صدا زدح

 
 ا هیسس!

 
 «کیرا، من باید بروردمح»دوباره وفت:

 
 مونمحدونمح اینجا منتظرر میا می

 
من »هایش را از سر درد بست، بعد دوباره بازشان کرد و وفت:یی لحظه چشم

ا بقیه شون رم تحالم بهتر بشه با مورفی و پاتر میوردمح وقتی دیگه اینجا بر نمی
 «رو ویر بندازیمح
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 رین؟ا کجا می
 

احساااس حساارر و تاسااف ناوهانی از اینکه شاااید هیچوقت نتوانم دوباره 
 ببینمش وجودم را فرا ورفتح

 
دونم ریم تا وقتی که همه چی تموم بشهح نمیااا هرجایی که اونا برن ما هم می

کشااوننح باهامون بیاح تو یه یا اینکه اونا ما رو کجا میکشاااه چقدر طول می
واه فوق عادهکارآ ما نمیاي و چیزایی رو میال که  تونی تونیم ببینیمح میبینی 

 بهمون کمی کنیح
 

لهح که بگویم ب…کردند که درخواستش را قبول کنمي برایزم مرا تربیب میهمه
 نه براي شکار کردن تیلور و

 
هایش را توانسااتم با لوب باشاامح خم شاادم و لبي اینکه میفیلیپس، بلکه برا

 «نه!»بسوسسیدم و زمزمه کردم:
 

 ا نه؟
 

 رسیدحبه نظر ویج می
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 تونمحخواد باهار بیام لوب، ولی نمیا هرچند خیلی دلم می
 

 قلبم موقع وفتن این کلمار به درد آمده بودح
 

 ا چرا؟
 

 ا من یه قولی دادم که باید بهش عمل کنمح
 

 کردمحبه پدرم فکر می
 

 «به کی قول دادي؟»هایش را بست و وفت:دوباره چشم
 

 ا مهم نیستح
 

بعد انگشااتان کوچی هنري بلیی که به آن تار موها چنگ زده بودند را به یاد 
 «باید مادرمو پیدا کنمح»آوردم و وفتم:

 
 ا ولی ممکنه مرده باشهح

 
کرد دردي که داشت را کنترل هایش هنوز هم بسته بودند، انگار تالش میچشم
 کندح
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 کنم مرده باشهحا فکر نمی

 
 تونی انقدر مطم ن باشی؟ا از کجا می

 
 «چون یه چیزي دیدم!»زمزمه کردم:

 
 «وقتشهح»مورفی در چهارچوب در سلول آمد و وفته:

 
به  بازوهایش بلند کردح از راهرو خارج شاااد، من هم  جلو آمد و لوب را روي 

ها، کشااوها و میزها همه دریچه باز شااده بود و کمد پروندهرفتمح دنبالش می
 درشان باز بود و خالی شده بودندح

 
 «پاتر کجاست؟»پرسیدم:

 
یه کاري داشاات که قبل از »مورفی ساارش را برورداند، به من نگاه کرد و وفت:

 «دادحاینکه بریم باید انجامش می
 

ند،  با چه خوا باز دری نار در  عد لوب را روي زمین ک مه ب گاه کرد و ادا به من ن
ي حسااابی مراقب خودر باش بازرس هادسااونح کار کردن باهار مایه»داد:
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بازوهایش را دورم حلقه کرد و مرا بعد، در نهایت بفلگیري« افتخارم بودح ام 
 محکم در آبوش ورفتح من هم او را ب ل کردمح

 
 ا هیچکدومتون پلیساي واقعی نبودین درسته؟

 
کنیح ولی توي بارها و زیر طوري که تو فکر مینه اون»کرد:در ووشاام زمزمه 

شما دلمون می…زمین ست مثل  ستیمح ما هم در خواد خالفکارا یه جورایی ه
 «رو متوقف کنیمح

 
لب هایش را بین  یب عقبش بیرون آورد و انت ش هایمرا رها کرد، پیپش را از ج

جا پاتر ک:»هایش را به دنبال فندب دساات کشااید و وفتوذاشااتح بعد جیب
 «رفتیمحمونده؟ باید تا حاال می

 
 «انقدر نگران نباش وروهبانح»کسی وفت:

 
آمدح ساارم را برورداندم و پاتر را دیدم که از جهت در اداره به ساامت راهرو می

هایش تکاند و لرزیدح نه از ساارما، داشااات ها را از روي موها و شاااانهبرف
 بستحهایش را میبال

 
لوب رو »هایش را بیرون آورد و به پاتر وفت:شاادح دسااتمورفی وارد دریچه 

 «بفرست پایین!
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م کردبه پاتر نگاه کردم که لوب را بلند کرد و داخل دریچه وذاشااتح حس می

سه سینهقلبم در قف شمي  شدهح لوب چ سته و له  شک هایش را باز کرد، به من ام 
 «دوستت دارمح»نگاه کرد و وفت:

 
 «دونمحمی»لبخند زدم:

 
 د، لوب رفتحبع
 

 پاتر وارد دریچه شدح
 

 ا پس من چی؟
 

 «تو چی؟»به من نگاه کرد و وفت:
 

کنن، ماشینم تو جاده ویر اااا چه جوري از این شهر خارج شم؟ تلفنا کار نمی
 …کرده و

 
 «این مشکل توئه هادسونح خودر حلش کن»وسط حرفم پرید و وفت:
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سورا بعد در دریچه را به خودش نزدیی کرد و محکم  ستح از بین  هاي در ب
 دستش را بیرون آورد و در را قفل کرد و کلید را هم با خودش بردح

 
کردمح صداي برشی آمد انگار که باالي دریچه ایستاده بودم و پایین را نگاه می

 کردندحریختند و هر وونه آقاري را پاب میهاي دریچه داشتند فرو میدیوار
 

هایی که افتاده بودند را برورداندم و و صااندلیچرخیدم، به ساامت دفتر رفتم 
اي نداشااتم که باید چکار ها و کمدهایی که باز بودند را بسااتمح هی  ایدهکشااو

ستم که تا وقتی هوا ت ییر نکند توي رود کوو ویر افتادهکنمح می سمت دان امح به 
بارش برف ق باالخره  گاه کردمح وقتی دیدم  تاب ن به طلوع آف ع طپنجره رفتم و 

 شده خیالم راحت شدح
 

تر و امیدم را بیشااتر کردح به ساارعت از بعد، چیزي را دیدم که خیالم را راحت
شین قدیمی درب و دابونم رفتم که حاال کنار  سمت ما شدم و به  اداره خارج 

 جدول خیابان پارب شده بودح
 

 «کی اینو برام آورده اینجا؟»با تعجب با خودم فکر کردم:
 

کن ماشااین بود، افتادح برش اي که زیر برف پابکابذ تا شاادهچشاامم به تکه 
 ي داخلش را خواندمحداشتم و تایش را باز کردم و نوشته
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 «این یه تیکه آش اله! پاتر… تو واقعا به یه ماشین جدید احتیاج داري»
 

شت  شتم و در را پ سمت اداره برو به خودم لبخند زدمح کابذ را مچاله کردم، به 
 سرم بستمح

 
 
 

 پایان جلد اول
 

 صبا ایمانی
 

 1394تیرماه سال 
 

 کانال مترجم
Telegram.me/sabaimanitranslate 
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