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 کتابخانه مجازی رمانسرا
[Document subtitle] 

 آشامارتش خوننام کتاب : 
   یم اورورکتنویسنده : 
  فانتزی، عاشقانهموضوع : 

 289 تعداد صفحات : 
 ناشر : رمانسرا

 97آذر انتشار: 
 :  ابی کتخالصه

خودش را  شودیم داریب یوقت رایدر ادامه ماجرا ک 
ها متوجه کابوس یبه آرام ی. بعد از مدتندیبیم یزندان
 کیکه او را در معرض  شودیم یوحشتناک االتیو خ
قرار داده  ندیناخوشا یهااتیو عمل هاشیآزما یسر 

 و در حال حاضر معتاد به خون شده است.است. 
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 https://romansara.org (جدیدترین اخبارحوزه کتاب، دانلود رمان ایرانی و خارجی)سایت رمانسرا 

 https://t.me/romansara (، داستان دانلود رمان)کانال رمانسرا 

 https://t.me/unknownroman (های فراموش شدهنکردن نام رماپیدا )های گمنام کانال رمان

 https://instagram.com/romansaraorg (گلچینی از بهترین مطالب و اخبار رمانسرا) پیج رمانسرا

 (ها و کارهای گرافیکی، رمان صوتی، مصاحبهدانلود داستان صوتی) رمانسرا پالس

 
https://t.me/romansaraplus 
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 آشام  ارتش خون
 نویسنده: تیم اورورک

 یمانی، رویا مهدیها: صبا امترجم
 

 فصل یک
 

ی یک فقط سکوت بود و تاریکی و درد. چشمانم را باز کردم، فقط به اندازه
ها شکاف باریک، کامل بازشان نکردم. نور سفیدی چشمم را زد و دوباره آن

ام پیچید و تمام وجودم را سوزاند و تا یکی از را بستم. دردی در جمجمه
تم کدام پایم بود... درد شدیدی بود و من دانسپاهایم امتداد یافت. نمی

 را از پا درآورد. تاریکی دوباره آمد و درد را با خودش برد.
 ***** 

صدای خرخری بیدارم کرد. غرش عمیقی بود و تمام وجودم را به لرزه 
های سنگینم را باز کردم. موهای سیاه و براق انداخت. به سختی پلک

ها نبود، ی مطبوع گلآمد.. رایحهمی ام کشیده شد. بوییزبری به گونه
آمد. کسی قوزک پایم را گرفت و مرا روی بوی تن یک حیوان و عرق می

کردم زمین سنگی و ناهموار کشید، درد در تمام وجودم پیچید. حس می
شکنند. فریاد کشیدم، گلویم خشک بود و ستون فقراتم دارند می

 مه جا تاریک شد. سوخت. صدای خرخر دیگری آمد و دوباره همی
***** 

های خشک و زبانم باد کرده و خشک شده بود. نوک زبانم را روی لب
کردم. چشمانم را باز کردم دردناکم کشیدم. به شدت احساس تشنگی می

ای رنگی افتاد که چند سانتیمتر جلوتر روی و نگاهم به ظرف کوچک نقره
خیلی ضعیف  زمین سنگی خاکستری رنگ قرار داشت. برای بلند شدن

بودم، ذره ذره به سمت ظرف رفتم. داخل ظرف آب بود. از این بابت 
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توانستم بویش را استشمام کنم و هیچ چیزی در مطمئن بودم چون می
 دنیا بویی به این خوشایندی نداشت. 

وپا به سمت ظرف رفتم. پاهایم سنگین شده بودند و قادر به چهار دست
 تکان دادنشان نبودم. 

ه پاهایم انداختم، ضعیف و ب...ر...هنه بودند. بانداژی دور ساق نگاهی ب
رفتم پای راستم بسته شده بود، درست زیر زانویم. هرچه بیشتر جلو می

شد. گرفت و دردش در تمام بدنم پخش میزیر آن بانداژ بیشتر درد می
نوک انگشتانم فقط چند میلیمتر با ظرف فاصله داشت. چیزی نمانده بود 

توانستم حسش کنم. تم به ظرف برسد که... دوباره تاریکی آمد. میکه دس
ناامیدانه دست دراز کردم و به سمت جلو خیز برداشتم و پاداشم را گرفتم؛ 

خاطر خیزی که به سمت جلو برداشته بودم، ظرف واژگون شد. آب ولی به
روی زمین سنگی پاشید. جویبارهای کوچکی مقابل چشمانم ایجاد شد. با 

ها نگاه کردم. دوباره تاریکی به سراغم آمد. با ناتوانی تیاق به آناش
ای به ظرف زدم و مسیر یکی از جویبارها به سمت من تغییر کرد. ضربه

های زمین سرم را روی زمین گذاشتم و قطرات آبی را که در میان شکاف
ای داشت، ولی العادهس زدم. طعم فوقیکردند، لسنگی کثیف حرکت می

ز دیگری هم بود... چیزی که بدنم عطشش را داشت. دوباره تاریکی چی
 آمد و از حال رفتم. 

 *** 
بخشی داشت. سرم را باال تمام بدنم گرم شده بود. این گرما حس آرامش

ی مربعی شکلی که روی سقف بود، به داخل گرفتم، نور خورشید از حفره
 تابید. یک توری فلزی، حفره را پوشانده بود. می

به پای راستم نگاه کردم. بانداژ خاکستری و کثیف شده بود. درد پایم 
کردم کسی پایم را در یک دیگ ساکت شده بود، درعوض حس می

 زد. جوشان فرو کرده است، مانند قلبم نبض می
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انداخت. به ام میظرف واژگون هنوز روی زمین بود و من را به یاد تشنگی
ال کشیدم و نگاهی به اطراف انداختم. در آرنجم تکیه دادم و خودم را با

اتاق سنگی بودم. مثل اینکه یک سلول بدون پنجره بود. بر روی یکی از 
دانستم این دریچه به کجا ی کوچک چوبی بود و نمیدیوارها یک دریچه

طرف سلول، گودالی روی زمین بود. باتوجه به بوی بدی که راه داشت. آن
ستشویی باشد. وسط دیوار و درست مقابل آمد، حدس زدم داز گودال می

 رویم، یک در آهنی بزرگ و زنگ زده بود. 
اند؟ من کجا هستم؟ هنوز زیر اون کوهستانم یا مرا به یک جای دیگه برده

پاتر کجاست؟ لوک کجاست؟ تنها چیزی که از آن مطمئن بودم نامم بود، 
 دانستم که نامم کیرا هادسون است و تشنه هستم.می

 
 ن فصل یکپایا

 
******** 
 فصل دو

 
آمد. انگار کسی آن بیرون راه سوی در سیاه و زنگ زده میصدایی از آن

هایش الجثه باشد، قدمآمد عظیمرفت. هرکسی که بود، به نظر میمی
 شد و تمام سلول را به لرزه روی زمین کوبیده می

دای انداخت؛ سپس، دوباره آن صدای عمیق آمد. صدایش شبیه به صمی
توانست ایجاد غرش بود. صدایی که یک سگ بزرگ، نه، یک گرگ می

کردند و ام را از روی آرنجم برداشتم، پاهایم خیلی درد میکند. کمی تکیه
برای اینکه بتوانم رویشان بایستم خیلی ضعیف بودند. صدای چرخش 

 مهایکلید در قفل در به گوشم خورد. در به آرامی باز شد و فیلیپس با قد
بلند داخل سلول شد. حاال که تغییر شکل داده بود و به شکل یک 

کرد. اندام بزرگش ومپایرس درآمده بود، ظاهرش با قبل فرق می
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اش ی عضالنیچهارچوب در را پر کرده بود. از کمر به باال بره... بود و باالتنه
ای رنگ بود. با چشمان سیاهش به من خیره پوشیده از موهای نرم و نقره

شد و لب پایینش را کج کرد و برایم شکلکی درآورد. ناگهان بدون هیچ 
 هایش را باال برد و غرش ترسناکی کرد. هشداری دست

صدای غرشش کر کننده بود و باعث شد به عقب بپرم، درد در تمام بدنم 
های زرد و تیزش ام از شدت درد تیر کشید. دندانپیچید و پای بانداژ شده

ی هم کوباند. صدای کر کنندههایش را بهاشت و پنجهرا به نمایش گذ
های گومب گومب گومب در سلول پیچید، سرم را باال گرفتم و به بال

شدند. تا به حال بزرگ و سیاهش خیره شدم که به هم کوبیده می
فیلیپس را به این شکل ندیده بودم، با این ظاهری که االن داشت، بیشتر 

رسید. آخرین باری که او را دیدم به نظر میاز هر زمان دیگر ترسناک 
اش بیرون کشید و سپس آن روزی که زمانی بود که قلب مورفی را از سینه

ترین سرعتی که در توانم بود عقب رفتم ور شده بود. با بیشبه لوک حمله
هایش را و پشتم را به دیوار فشردم. فیلیپس با دیدن این صحنه دست

ای آهسته به سمتم آمد. با این ظاهری که داشت، هپایین آورد و با قدم
تمدن شده بود... شبیه به یک حیوان های نخستین و بیشبیه به انسان

دانستم وقتی در بود. سرم را با دستانم پوشاندم و رویم را برگرداندم. می
آید، پس حاال که ظاهر یک انسان است از پس چه کارهایی برمی

کاری ممکن است از او سر بزند. با اینکه او را  دانستم هرومپایرس بود می
دانستم درست باالی سرم کردم او را ببینم؛ ولی میجرات نمی -دیدم نمی

توانستم برخورد هایش عمیق و تهدیدآمیز بود و میایستاده است. نفس
 نفسش را روی پوستم حس کنم. بدون آنکه به او نگاه کنم زمزمه کردم:

 خوای؟ _چی می
ام را گرفت و مرا به سمت خودش کشید. ان پای زخمی و بانداژ شدهناگه

ام از شدت پر بودن به ها بود چیزی ننوشیده بودم ولی مثانهبا اینکه مدت
سوزش افتاد و شدیدا نیاز به دستشویی کردن پیدا کردم. از بین انگشتانم 
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قالب  کرد. با انگشتانبه او نگاه کردم، داشت جراحت پایم را بررسی می
ای به بانداژ زد. ساق پایم درد گرفت. طوری درد در وجودم مانندش ضربه

هوش شوم. ذهنم سرم فریاد کشید: "اگه پیچید که ترسیدم دوباره بی
شی، اسباب بازی دفاع میهوش شو! اگه االن بخوابی بیجرات داری بی

م چه دانستمالیدم. میشی!" ولی داشتم سر خودم را شیره میفیلیپس می
تواند مثل یک ترکه مرا از خواب باشم و چه بیدار، اگر فیلیپس بخواهد می

ام کشید، فریاد دردناکی وسط دو نیم کند. بانداژ را از روی پای زخمی
کشیدم. نگاهم کرد، صدای خرخری از گلویش خارج شد و پشتش را به 

را در من کرد. بانداژ کثیف را برداشت و به سمت در سلول رفت. پاهایم 
ام جمع کردم و با درد خودم را به عقب و جلو تکان دادم. اشک از نهسی

های دهانم جمع شد. زبان دردناکم را بیرون چشمانم جاری شد و گوشه
دم. سرم را باال گرفتم و به فیلیپس نگاه کردم که از سیآوردم و اشکم را لی

 ی گفتم:کرد. با صدای آرامچهارچوب در سلول من را تماشا می
 _تشنمه.

 صدایم خشک و گرفته شده بود. پرسید:
 ی چی؟_تشنه

 لبخندی زد. فریاد کشیدم:
 دونی منظورم چیه!_می

 احساس بدی در گلویم داشتم، انگار یک لیوان شکسته را بلعیده بودم. 
 خودت بگو.  -

 با صدای آرامی گفتم:
 تونم!_نمی

 و سرم را با شرم خم کردم. با کینه گفت:
 خوای نباید شرمسار باشی. سه چیزی که می_وا

 هایم را مشت کردم و گفتم:سوخت. دستتمام بدنم از شدت اشتیاق می
 خوام! ون می_خ
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 نگاهی به من کرد و با لبخند گفت:
 تونم برات بکنم.کار می_ببینم چی

 سپس در را محکم پشت سرش بست و مرا در سلول تنها گذاشت.
 پایان فصل دو

 
********* 

 فصل سه
ام نگاه کردم. با تکیه به آرنجم کمی خودم را باال کشیدم و به پای زخمی

رسید زخم عمیقی از ساق پا تا زانویم ایجاد شده بود. هرچند به نظر می
که زخم درحال بهبودی است، ولی با این حال ظاهرش خوب به نظر 

جاد شده ی سیاه و بلندی ایهایی از بریدگی دلمهرسید. روی بخشنمی
هم ون بود. دیدنش حالم را بهبود ولی مابقی زخم هنوز باز و خیس از خ

زد. فقط ظاهرش نبود که حالم را بد کرد، به خاطر بویش هم بود... بوی 
ام را کردم تا به یاد بیاورم این زخم از کجا داد. تمام سعیخیلی گندی می

 زیر کوهستان به پیدایش شده، ولی از بعد از آن شبی که در راهروهای
ای پراندم، هیچ خاطرههایی که مرا گرفته بودند مشت و لگد میومپایرس

دانستم از آن شب تا به حال چند وقت گذشته در ذهن نداشتم. نمی
خواستم به درد کمرم فکر کنم چون مدام کرد. نمیاست. کمرم هم درد می

ونوود آن گفت چطور دکتر راافتادم که مییاد آن حرف کایال می
های سیاه و کوچک را از کمرش جدا کرده بود؛ پس در عوض استخوان

ها را بررسی کردم. خاکی بودند و هایم انداختم و آننگاهی به دست
هایم هم سیاه شده بودند. با دیدن دستم به یاد لوک افتادم که ناخن

زدند، زمین را از شدت درد چطور وقتی فیلیپس و اسپارکی کتکش می
 زد. می چنگ

با صدای بلند به خودم گفتم: "چه اتفاقی برای لوک افتاده؟" تصاویر درهم 
و برهمی در ذهنم نقش بست. از وقتی فیلیپس و اسپارکی او را با 
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خودشان آوردند دیگر او را ندیده بودم... مادرم هم آنجا بود. پاتر چی؟ 
ه با هم داشتیم ای ککردم توانسته باشد. رابطهتوانست فرار کند؟ دعا می

جلوی چشمانم آمد ولی آن را از ذهنم کنار زدم. نه به این خاطر که بابتش 
 اش برایم خیلی دردناک بود.پشیمان بودم، بلکه به این خاطر که یادآوری

با شدت  -که قبال متوجهش شده بودمی روی دیوار _همانناگهان دریچه
دم را به دیوار پشت باز شد. بدون هیچ فکری به سرعت عقب رفتم و خو

ام در بدنم سرم چسباندم و از شدت دردی که به خاطر حرکت ناگهانی
پیچید، چهره در هم کشیدم. به دستی استخوانی با انگشتان بدشکلی که 

ی فلزی با ای غذا و ظرف آبی داخل سلول هل داد، نگاه کردم. دریچهکاسه
ین کشیدم و به صدای گوشخراشی بسته شد. پاهای دردناکم را روی زم

سمت ظرف آب و غذا خزیدم. بدون آنکه به ظرف غذا نگاهی بیندازم، 
ظرف آب را برداشتم و سر کشیدم. سرد بود و دهان و گلوی خشکم را به 

های قدر سریع و وحشیانه آب را نوشیدم که از گوشهقلقلک انداخت. آن
ود، دهانم جاری شد و روی لباس کثیفم که شبیه لباس بیمارستان ب

پاشیده شد. لباس بیمارستان؟ این فکر سریع به ذهنم خطور کرد ولی 
قدر ارزشمند بود که نخواهم هدرش بدهم؛ ظرف آبی که در دستم بود آن

پس این فکر را کنار زدم و ظرف آب را به آرامی از دهانم فاصله دادم و 
 کشد تا دوباره به من آبدانستم چقدر طول میروی زمین گذاشتم. نمی

توانستم تشنگی را کردم و هربار که دیگر نمیدهند پس باید قناعت می
توانست عطش نوشیدم؛ ولی آب نمیتحمل کنم، فقط یک جرعه می

انداخت ام را برطرف کند... عطشی دردناک که به وجودم چنگ میواقعی
سوزاند که انگار تب دارم. چیزی که در ظرف دوم و طوری پوستم را می

کرد. به سمتش چرخیدم ام را برطرف میبود که عطش واقعیبود همانی 
و به تکه گوشت بزرگی که در ظرف بود، خیره شدم. گوشت را نپخته 

چکید مانند یک دریاچه ته ظرف ونی که از آن میبودند. خام بود و خ
خود توانستم مقاومت کنم، از شدت هیجان از خود بیجمع شده بود. نمی
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ور شدم. با انگشتانم ی گوشت بزرگ و آبدار حملهکهشده بودم، به سمت ت
های سرخ رنگش را داخل دهانم گذاشتم. تکه کردم و تکهگوشت را تکه

ون آمد گفت. خام پیچ خورد ولی سپس به ورود گوشت خوشابتدا معده
گرفت و روی زمین ام راه میشد و روی چانهاز گوشت جاری می

ام را یونیدم و سپس انگشتان خریخت. زبانم را روی لبم کشمی
تری از های کوچکام فروکش کرد، تکهدم. وقتی گرسنگی اصلییکم

م قرار دادم و تک تک نیونهای خها را میان لبگوشت کندم و آن
قیمتی هستند. شدیدا ها را طوری مزه کردم که انگار غذای لذیذ و گرانآن

طور که همان -چیزهای قرمزی  خواست تمام گوشت را ببلعم ودلم می
ی...س بزنم، ولی درست مانند که در ظرف بود را ل -گفت پاتر همیشه می

کاری که با آب کرده بودم، مقداری کافی از گوشت را نگه داشتم تا 
ها را کنار دیوار فرسا شد آن را بخورم. ظرفهروقت که گرسنگی طاقت

خواستم نزدیکشان دم. میسلول گذاشتم و خودم هم کنارشان دراز کشی
ها را از من بگیرد. اگر ترسیدم فیلیپس وارد سلول شود و آنباشم، می

آلود و ...ونشنیدم، هرچه از گوشت خدوباره صدای چرخش کلید را می
ها بلعیدم. پس به پهلو دراز کشیدم و به ظرفآب باقی مانده بود را می

کند، من هم دش مراقب میطور که یک معتاد از موانگاه کردم و همان
ام برطرف شده ها شدم. حاال که عطش و گرسنگیمشغول مراقبت از آن

کردم. با چشمان باز ساکت و آرام بود، بیشتر احساس قدرت و آرامش می
دراز کشیدم و در انتظار بازگشت فیلیپس، گوش سپردم. انتظار کشیدم و 

ن سرد سنگی دراز کشیده طور که روی زمیانتظار کشیدم، ولی نیامد. همان
ای نگاه کردم. به صورتم نگاه کردم، بودم، به انعکاسم روی ظرف نقره

هایم خاکی و کثیف بود. موهای سیاهم صورتم هم درست مانند دست
های سیاهی زیر هایم ریخته بود. سایهژولیده شده بود و روی شانه

تر از یک فرد چشمان فندقی رنگم ایجاد شده بود. از دیدن خودم که پیر
رسیدم، ترسیدم. چشمانم را به روی بیست و چند ساله به نظر می
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انعکاس تصویرم در ظرف بستم و با خودم فکر کردم: "چه بالیی سرم 
 اومده؟"

ی مربعی شکل سقف روز کم کم به پایان رسید و نور خورشید که از حفره
ش را به تابید، خاموش شد. روشنایی به تدریج جایبه داخل سلول می
ام دوباره به سراغم آمد و به خواب عمیق و ناراحت تاریکی داد. تاریکی

 هایم بود.ای فرو رفتم. این آغاز کابوسکننده
 

 پایان فصل سه
 

********** 
 فصل چهار

شنیدم. جیغی از سِر درد نبود... از ترس بود. دوباره جیغ صدای جیغ می
خت خوابیده بودم و صدای جیغ ای به گوشم خورد. در تزدهبلند و وحشت

 بیدارم کرده بود. پتو را کنار زدم، ایستادم و در 
های توانستم موزائیکاتاق تاریک حرکت کردم. کف اتاق موکت نبود، می

سرد را زیر پاهایم حس کنم. دوباره صدای جیغ آمد، صدا از همین 
 نزدیکی بود. سعی کردم در را باز کنم ولی قفل بود. 

ای شکلی روی در بود، صورتم را روی آن فشردم و وچک و دایرهی کپنجره
سوی شیشه انداختم. باز هم صدای جیغ آمد. بیرون سلولم نگاهی به آن

توانستم صدای دویدن پاهایی را دیدم، فقط میتاریک بود و چیزی نمی
دویدند.باز هم سوی در سلول میبشنوم... صدای پاهایی که با سرعت آن

 ی در را چرخاندم ولی قفل بود. دوباره دستگیرهصدای جیغ! 
 فریاد کشیدم:

 _چی شده؟
سو و در جواب سوالم فقط صدای پاهایی را شنیدم که با سرعت به این

 دویدند. سو میآن
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هایم از چپ به راست در حرکت دوباره از پنجره به بیرون نگاه کردم، چشم
ا پریدم و تلوتلوخوران بودند. ناگهان یک صورت جلوی پنجره آمد، از ج

عقب رفتم و روی زمین افتادم. یک مرد جوان صورتش را روی پنجره 
اش فشرد و به من خیره شد. موهای سیاهش خیس بودند و به پیشانی

توانستم بخاری که از زد و میچسبیده بودند. صورتش از عرق برق می
 پوستش بلند 

صورتش از شدت درد سوخت. شد را ببینم، انگار داشت در تب میمی
مچاله شده بود. دوباره صدای دویدن آمد. مرد به من که روی زمین 

 افتاده بودم، نگاه کرد و فریاد کشید:
 _کیرا! کمکم کن!

 زد.اش به پنجره ضربه میکرد و با انگشتان استخوانیالتماس می
 _باید از اینجا بریم بیرون کیرا!

 لبم سرعت گرفت. به صورتم خیره شد و با شناختنش تپش ق
 فریاد کشیدم:

 _ایزیدور!
ولی کسی یا چیزی او را گرفت و دنبال خودش کشید. ایستادم و با 

سرعت به سمت در رفتم. دوباره صورتم را روی شیشه فشردم و به تاریکی 
خیره شدم. کسی مقابل پنجره آمد و با چشمان سرد و سیاهش به من 

 و گفتم:نگاه کرد. مشتم را به پنجره کوباندم 
 خوام دوستم رو ببینم!_می

 صاحب آن صورت با لحنی آمرانه گفت:
 _از پنجره فاصله بگیر! برگرد توی رختخوابت کیرا هادسون!

قدمی از در فاصله گرفتم و عقب رفتم. تمام مدتی که داشتم به سمت 
رفت. ناگهان به غره میرفتم صورت پشت پنجره به من چشمتختم می

کردم... گلویم خشک شد. به شدت دلم آب  شدت احساس تشنگی
خواست. صورت پشت پنجره به تماشا کردنم ادامه داد. هر فکری می
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توانستم درمورد ایزیدور داشتم از ذهنم پاک شد و به تنها چیزی که می
ام و یک فکر کنم این بود که به صورت پشت پنجره بگویم چقدر تشنه

 رده بود خواهم، ولی زبانم باد کفنجان آب می
شد. صورت پشت و ترک برداشته بود و هیچ صدایی از گلویم خارج نمی

 پنجره فریاد کشید:
 _بگیر بخواب!

پتو را روی سرم کشیدم و چشمانم را بستم. انگشتانم را داخل دهانم کردم 
زدم، امیدوار بودم این کار دهانم را مرطوب کند؛ ولی چیزی  کها را مو آن

بود، چیز دیگری بود... چیزی گرم و چسبناک که نه خواستم آب نکه می
کرد. آن کرد، بلکه عطشم را نیز برطرف میتنها خشکی گلویم را برطرف می

خواستم. پس انگشتانم که داخل دهانم بود را چیز قرمز رنگ را می
 جویدم. آرام آرام، فقط برای اینکه کمی...

 
 پایان فصل چهار

 
************* 

 فصل پنج
ن را روی زبانم حس کردم. ناگهان بیدار شدم و وعم گس مانند خ...ط

ی دست ی ناخن انگشت سبابهانگشتانم را از دهانم بیرون آوردم. از گوشه
دم و احساس منگی کردم، احساسی یکش را مونآمد. خون میراستم خ

 دم. یوشنی.ر.ا.ب مشبیه به وقتی که بیش از حد ش
ی مربعی شکل روی سقف به یک بود و نور ماه از حفرهسلولم سرد و تار 
تابید. درست مانند خوابم، گلویم خشک و دردناک شد و داخل سلولم می

پایم از شدت درد تیر کشید. ظرف آب را برداشتم و با دستانی لرزان به 
ای نوشیدم. درست همان لحظه متوجه حرکت سمت دهانم بردم و جرعه
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ی سلول شدم. با صدایی خشک و گرفته وشهکردن چیزی یا کسی در گ
 پرسیدم:

 _کی اونجاست؟
..._ 

به تاریکی خیره شدم و حرکت کردن آن چیز کنار دیوار را تماشا کردم. 
هرچه که بود، بزرگ بود. محتاطانه ظرف آب را زمین گذاشتم و به آرامی 

 از آن چیز فاصله گرفتم. 
 زیر لب گفتم:

 خوای؟_چی می
غرشی کرد. غرشش عمیق بود و از ته گلویش خارج شد و در جواب سوالم 

باعث شد از شدت ترس بلرزم. از دیوار فاصله گرفت و به آرامی به سمتم 
آمد. پشتم را به دیوار سنگی فشردم، از شدت درد کمرم صورتم مچاله شد 

 و تالش کردم تا حد ممکن خودم را به دیوار بچسبانم. 
نور ماه متوقف شد. به من نگاه کرد،  آن چیز تا وسط سلول آمد و زیر

هایش بیرون آورده چشمانش نافذ و شفاف بودند. زبان بزرگش را از آرواره
 د.یسیلیبود و صورت خودش را م

همزمان هم مبهوت شدم و هم وحشتزده. هرچند گرگی که مقابلم 
ایستاده بود ترسناک و مرگبار بود، ولی باشکوه هم بود. نور ماه روی 

جا ایستاده بود و زد. همانتابید و چشمان نافذش برق میزهایش میخ
هایی شبیه به این به من خیره شده بود. وقتی به یاد آوردم قبال هم گرگ

 ام قلبم گرگ را دیده
اختیار به لرزش افتاد. نامشان الیکنتروپ بود... به تپش افتاد و بدنم بی

ده بود به شکل دورگه انسان و یک گروه قاتل سریالی که خدا لعنتشان کر
کردند. سث! جک سث! او هم اینجا بود؟ نه، او گرگ روی زمین زندگی می

کرد و فریاد غار را ترک کرده بود، وقتی یاد پاتر افتادم که چطور فرار می
گردد، چشمانم را محکم بستم. از او هم مثل کشید برای نجاتم برمیمی
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را برای نجاتم برنگشت؟ ناگهان گرگ لوک خبری نبود، االن کجا بود؟ چ
 پرسید:

 _سردته؟
توانستم جوابی قدر وحشت کرده بودم که نمیبدنم کرخت شده بود، آن

داد. هایش صدا میبدهم. گرگ قدمی جلو آمد، زمین سنگی زیر قدم
 دوباره پرسید:

 _سردته؟
هایم هایم را روی گوشزد، دستبا شنیدن صدایش که با من حرف می

 م و سرم را برگرداندم. گرگ مصرانه گفت:گذاشت
 دی؟_چرا جوابمو نمی

 فریاد کشیدم:
های منه و اگه باهات ش توهمزنی! اینا همه_چون واقعا باهام حرف نمی

زنم و این یعنی تمام خاطراتی نما حرف میحرف بزنم یعنی دارم با یه گرگ
 که توی ذهنمن حقیقت دارن!

ی میانمان را شد و فاصلهم که نزدیک میهایش را شنیدصدای آرام قدم
توانستم بوی تنش را قدر به من نزدیک شده بود که میکرد. آنپر می

ام احساس کنم. نفسش بوی گوشت هونش را روی گاستشمام و نفس
خواست داد... درست شبیه بوی گوشتی که خورده بودم. دلم نمیخام می

شد حس که فکر کردنش باعث می به آن گوشت فکر کنم، نه به این خاطر
کنم یک حیوان هستم، بلکه به این خاطر که فکر کردن به آن باعث 

 وس خوردنش را بکنم. شد همی
 گرگ در گوشم زمزمه کرد:

 تونی صدامو بشنوی، درسته؟_ولی می
 غریدم:

 شنوم؛ ولی تو واقعا اینجا نیستی! من توهم زدم!_آره صداتو می
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و مرطوبی را روی صورتم حس کردم. سریع سرم را  ناگهان حرکت چیز زبر
برگرداندم و به گرگ نگاه کردم که زبانش را داخل دهانش برگرداند. 

 سرم گذاشت:سربه
 _اینم توهمته؟!

 با بیزاری آب دهانش را از روی صورتم پاک کردم. 
 پرسید:
 _خب؟

 به آرامی گفتم:
 _خب چی؟

م که شاید این گرگ واقعا اینجاست با اکراه این احتمال را به ذهنم راه داد
 زند. دوباره پرسید:و واقعا با من حرف می

 _سردته؟
 نه.  -
 لرزی؟ پس چرا داری می -
 چون ترسیدم!  -
 از چی ترسیدی؟  -
 از تو!  -

 سو کج کرد که انگار از جوابم گیج شده است.سرش را طوری به یک
 ترسی؟_چرا از من می

 نما، یه قاتل سریالی. . یه گرگچون تو یه الیکنتروپی.. -
 ولی چرا باید بخوام بهت آسیبی برسونم؟  -
نماهاست. با چشمای خودم دیدم... دارم چون آسیب رسوندن کار گرگ -

 کم کم همه چی رو به یاد میارم. 
نماها چطور ما را فریب آوردم گرگآوردم. به یاد میواقعا داشتم به یاد می

 م چطور ما را به تله انداختند. با عصبانیت گفتم:آورددادند، به یاد می
 _تو قابل اعتماد نیستی.
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 گرگ غرشی کرد که شبیه به صدای خنده بود.
 _اگه از این نگرانی که نکنه بخورمت بیخودی نگرانی. 

 به خودم جرات دادم در چشمانش خیره شوم و بگویم:
 _چرا که نه؟ این کار توئه، مگه نه؟

خورم. تو فقط نصفت آدمه پس آدم به حساب میمن فقط آدما رو  -
 ات با اونا فرق داره. زهنمیای. م

 دونی؟ از کجا می -
نگاهی به زخم پایم انداخت، دم بزرگش را چرخاند و از من فاصله گرفت 

ی لوالهای در سلول سوی سلول برگشت. صدای نالهو دوباره به تاریکی آن
ک لحظه صدایی نیامد، سپس گرگ به گوشم خورد و در باز شد. برای ی

 دوباره از تاریکی به حرف آمد. 
 . از آشنایی باهات خوشحال شدم. 1به هرحال، من نیکم -
 من کجام؟  -

 جوابی نداد و در را پشت سرش بست.
______ 

1 Nik 
 

زانوهایم را در شکمم جمع کردم و سرم را به گودی آرنجم تکیه دادم. 
زد، تمرکز که پای زخمیام به خاطر درد میچشمانم را بستم و روی نبضی 

های نیک این زخم را ایجاد کرده کردم و به این فکر کردم که شاید دندان
ام ریتم آمد این کار را کرده باشد. نبض پای زخمیباشد. ولی یادم نمی

داشت... درست مانند ضربان قلب. گومب گومب گومب. نفسم با نبض 
ب به سراغم آمد. کاش آیپادم اینجا بود زخمم هماهنگ شد و کم کم خوا

روی و به جای گوش دادن به صدای نبض زخمم، با شنیدن آهنگ کجا می
 رفتم. با نبض آهسته و آرام زخمم به خواب رفتم...به خواب می
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 پایان فصل پنج
 

************* 
 فصل شش 

 ... بیرون!  -
م... اتاقی با یک کسی جیغ کشید و این را گفت. وسط اتاقم ایستاده بود

ها را نادیده گرفتم و محکم سر جایم تخت و زمین خالی و سرد. جیغ
ی گرد و به پنجره -خواستم که حرکت کنم توانستم و نه مینه می -ماندم 

 کوچک روی در خیره شدم. صدای جیغ دوباره بلند شد:
 کنم بذارین بیام بیرون!_خواهش می

غ این شخص هم تیز و گوشخراش درست مثل صدای ایزیدور، صدای جی
 بود. باز هم صدای جیغش آمد:

 _باید بذارین بیام بیرون...
انگار کسی دستش را  -ساکت شد  -ولی صدایش به سرعت خاموش شد 

روی دهانش گذاشته بود. سکوت کرده بودند. کمی به سمت پنجره رفتم و 
رون روشن بود بار بیبه خودم جرات دادم تا نگاهی به بیرون بیندازم. این

توانستم راهروی دراز و سفیدی را بیرون اتاقم ببینم. تعدادی در و می
درست مانند در سلول من با فاصله از هم روی دیوارهای دو طرف راهرو 

شد. دو مرد که روپوش جراحی پوشیده بودند و ماسکی به دیده می
زدم صدای رفتند و حدس میصورت داشتند با یک دختر کلنجار می

ها هم متعلق به همین دختر باشد. دختر یک روپوش سفید جیغ
وپاهایش را در هوا کرد و دستبیمارستان بر تن داشت. دختر تقال می

کردند او را نگه دارند. ناگهان دیدم به ها هم تالش میداد و آنتکان می
ی در سلولم آمد، بسته شد. از ناگهانی آن دختر با صورتی که مقابل پنجره

هایم را روی صورتم گذاشتم و هر شدن آن صورت ترسیدم و دستظا
ی پایینی صورتش با یک جیغی کشیدم و تلوتلوخوران عقب رفتم. نیمه
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هایش که از ماسک جراحی پوشانده شده بود، ولی چیزی درمورد چشم
ها باالی ماسک به من خیره شده بود، وجود داشت. به نظرم آن چشم

 آشنا بودند. 
 نرمی گفت:با صدای 

 _از در فاصله بگیر! بهت قول میدم هیچ آسیبی نبینی.
اش نگاهی به پشت قدمی از در فاصله گرفتم، برای بار آخر از باالی شانه

سرش انداختم و چشمم به آن دختر افتاد که هنوز هم گالویز آن دو مردی 
، بود که روپوش جراحی به تن داشتند. مرد در را هل داد و وارد سلولم شد
پشت سرش دو نفر دیگر وارد شدند. یک مرد و یک زن. هر سه ماسک 

 جراحی به صورت و روپوش سفید بلندی به تن داشتند. پرسیدم:
 خواین؟_چی می

 عقب به سمت تختم رفتم.عقب
 _از من فاصله بگیرین!

 زن گفت:
 _آروم باش!

 خوام بدونم اینجا چه خبره! آرومم. فقط می -
را بدهد سرنگی از پشت سرش بیرون آورد. نگاهی  زن بدون آنکه جوابم

طور به سرنگ و سپس به صورتی که با ماسک پوشانده شده بود و به
 آمد، گفت:مبهمی برایم آشنا بود، انداختم. مردی که به نظرم آشنا می

کنه _به نظر خسته میای کیرا. یه چیزی برات آوردیم که بهت کمک می
 بخوابی! 

 غریدم:
 یستم!_من خسته ن

ی دعوا شدم. به سمتم آمدند. زن سرنگ هایم را باال آوردم و آمادهمشت
را باالی سرش آورد. مرد دوم به سمتم خیز برداشت و مرا روی تخت 

 ام را محکم گرفت. های مشت شدهانداخت و دست



19 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 آشامخونارتش          

با پای آزادم لگدی به شکم زن زدم. از شدت ضربه نفسش با فشار از 
ی شبیه به صدای آروغ از او بلند شد. سرنگ از دهانش خارج شد و صدای

دستش افتاد و در هوا چرخید. چرخید و به سمت سرنگ رفت که روی 
 خورد. زمین سر می
 فریاد کشید:

 _گندش بزنن! محکم نگهش دارین!
هر دو مرد من را محکم نگه داشتند. مردی که برایم آشنا بود بازویم را 

زن به همراه آن سرنگ به سمت تخت  گرفت و آستین لباسم را باال زد.
برگشت. وقتی فقط چند سانتیمتر با من فاصله داشت نگاهی به مردی که 

 دستم را نگه داشته بود انداخت و گفت:
 _محکم نگهش دارین دکتر هانت!

با شنیدن نام هانت نگاهی به صورت پوشیده در ماسک مرد انداختم و 
حس کردم. سرم را پایین درست همان لحظه، سوزشی در گودی آرنجم 

انداختم و زن را تماشا کردم که محتویات داخل سرنگ را داخل رگم 
هایم سنگین ریخت. بالفاصله احساس آرامش و سستی کردم و پلک

 شدند. 
دکتر هانت به آرامی سرم را روی بالش گذاشت، عقب رفت و به من نگاه 

 کرد. 
را ببندم ولی سعی کردم خواستم، این بود که چشمانم تنها چیزی که می

جلوی خودم را بگیرم. به راهرو خیره شدم. دختری که با مردها درگیر بود 
باز کف راهرو خوابیده بود و صورتش از عرق برق کرد. طاقدیگر تقال نمی

زد. چشمانش باز بودند و به من خیره شده بود، ولی چشمانش گیج و می
اند، درست مانند رو تزریق کردهدانستم به او هم داآلود بود و میخواب

 کنان گفت:پچمن. دکتر هانت پچ
 _بخواب کیرا!
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برای بار آخر نگاهی به صورت دختر انداختم و وقتی او را شناختم قلبم 
توانستم مقاومت کنم، پیش از آنکه ریخت. کایال بود. دیگر نمی

ام را از دست بدهم صدایی شنیدم. صدایی شبیه به کشیده هوشیاری
 دن چیزی فلزی روی سنگ و من...ش
 

 پایین فصل ششم
 

******* 
 فصل هفت

ی بزرگ و سفید که از دریچه هایم را باز کردم. با دیدن آن پنجه... چشم
ی غذایم را بیرون برد، از جا پریدم. فریاد باز در وارد شد و باقیمانده

 کشیدم:
 _نه...!

 با تکان دادن سرم خواب را از چشمانم زدودم.
 نوز غذامو تموم نکردم! _ه

به سمت جلو خیز برداشتم ولی زخم پایم هنوز بهبود پیدا نکرده بود، به 
ی در افتادم که با سرعت خاطر با پشت روی زمین و کنار دریچههمین

 بسته شد. فریاد کشیدم:
جوری رفتار کنین! من که حیوون تونین باهام این_پسش بده! نمی

 نیستم!
وانستم بهش فکر کنم از دست دادن آن تکه گوشت تتنها چیزی که می

ود بود. فکر از دست دادنش مرا به وحشت انداخته بود. دوباره آلونخ
ی سفید دو کاسه آب و غذا تازه به داخل سلولم دریچه باز شد و آن پنجه

ی غذا پر از گوشت تازه بود. منتظر ناپدید شدن پنجه و هل داد. کاسه
سوی سلول بردم دم، سپس کاسه را با خودم به آنبسته شدن دریچه مان

 و مشغول خوردن شدم. 
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های قدر مجذوب بلعیدن گوشت شده بودم که متوجه صدای قدمآن
سنگین خارج از سلولم نشدم. صدای تلق تلق کلید که بلند شدم سرم را 

 باال گرفتم. در باز شد و فیلیپس وارد شد. 
هایش دو های بلند جلو آمد. دستقدمبا تکبر نگاهی به من انداخت و با 

خوردند. چند سانتیمتری من متوقف شد، با استرس طرف بدنش تکان می
ترسیدم کاسه را از کاسه را چنگ زدم و روی پاهایم نگه داشتم چون می

دستم بقاپد. سرش را برگرداند و نگاهی به چهارچوب در سلول انداخت، 
گرگی که در چهارچوب ایستاده بود مسیر نگاهش را دنبال کردم. با دیدن 

کرد، کاسه از دستم رها شد و با صدای بلندی روی زمین و به من نگاه می
های افتاد. گرگ به سمتم آمد، خزهایش خاکستری روشن بود و لک

رسید خزهایش شد، به طوری که به نظر میسفیدی رویش دیده می
سرش به گردنی بلند و  اش سیاه بود وهای برف است. پوزهپوشیده از دانه

 عضالنی متصل بود. گرگ کنار فیلیپس ایستاد و هوا را بو کشید. 
 گرگ گفت:
 _سالم کیرا.

ی یک انسان بود. شنیدن ای هیستریک کرد که تقریبا شبیه به خندهخنده
ی اسپارکی انداخت. به چشمانش اش مرا به یاد صدای خندهصدای خنده

یستاد و تغییر شکل داد. طوری کمرش را نگاه کردم، روی دو پای عقبش ا
کشد، چنگی به شکمش انداخت و به سمت عقب خم کرد که انگار درد می

سو تکان داد. سپس درست مقابل چشمانم سو و آنسر بزرگش را به این
اش به داخل تر شدند و پوزهها و پاهایش کوتاهجیغ کشید. دست

 صورتش برگشت. پوستش تاول زد 
اش را نمایان کرد. ریخت و پوست و گوشت انسانی و موهای تنش

آخرین خزهایش هم که ریخت، اسپارکی ایستاد و به من نگاه کرد. 
اش درست مثل همیشه صورتش پر از جوش بود، عینکش کج روی بینی

 قرار داشت و موهای چربش به سمت عقب شانه شده بودند. 
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 با عصبانیت گفتم:
 _دوستام کجان؟
 ا نادیده گرفت غرید:فیلیپس سوالم ر

 _پاتو ببینم.
حرکت ماندم. پیش از آنکه فرصت کنم واکنشی نشان دهم، فیلیپس با بی
صبری پای راستم را گرفت و به سمت خودش کشید. عقب پریدم و بی

 سرم به دیوار پشت سرم کوبیده شد. فریاد کشیدم:
 _آی! دردم گرفت!

با لحنی هشدارآمیز با چشمان سرخ و خشنش به من نگاهی انداخت و 
 گفت:

 _ساکت شو!
نمایی زد و روی پای راستم خم شد. طوری که انگار اسپارکی لبخند دندان

 اصال در آنجا حضور ندارم، فیلیپس رو به اسپارکی گفت:
 شه؟ کنی عفونت داره پخش می_نظرت چیه؟ فکر می

اسپارکی نگاهی به من انداخت، سپس توجهش را معطوف زخم پای 
اش را به کرد. روی زانوهایش نشست، سرش را جلو آورد و بینیراستم 

دیدم را باور زخمم مالید. فریادی از سر درد و بیزاری کشیدم، چیزی که می
کردم سنباده روی ش را روی زخمم کشید، احساس میانکردم. زبنمی

 شود. با لگدی او را از خودم دور کردم و فریاد کشیدم:زخمم کشیده می
 کن حیوون!_ولم 

هایش کشید و نگاهش را به جای دیگری دوخت، به ش را روی لبانزب
 رسید درحال چشیدن طعم زخمم بود.نظر می

 _هممم، خیلی مطمئن نیستم، شاید باید دکتر رو بیاریم...
 فیلیپس غرید:

خوره. صحیح و سالمت _نه! اون نه! این دختره چالقش به دردم نمی
 خوامش!می
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ن نگاه کردم که باالی سرم ایستاده بودند و با هم بحث به هر دویشا
 کردند. می

 اسپارکی گفت:
 طور که گفتم، باید ببریمش پیش دکت..._همون

 تونیم بهش اعتماد کنیم یا نه. دونم مینمی -
 ولی اگه عفونت خوب نشه...  -

 حرفشان را قطع کردم و گفتم:
 شه؟_چی می

 باید ساکتت کنیم.  -
 پرسیدم:

 منظورتون از ساکت کردن چیه؟_
 دانستم منظورشان چیست. ولی دقیقا می

 فیلیپش جواب داد:
 شی...شیم، کشته میشی. از شرت خالص می_نابود می

 تونین چون پاهام عفونت کرده منو بکشین! نمی -
طرف کشید و ام را گرفت و به این طرف و آنفیلیپس دوباره پای زخمی

 گفت:
 خوری. به دردمون نمی_توی این شرایط 

طرف شوتش طرف و اونش بزنی و به اینسیاگه پنج دقیقه یه بار ل -
 شه! کنی معلومه که خوب نمی

 اسپارکی نیشخندی زد و گفت:
_مثل همیشه عصبی هستی. چه چالق باشه چه نباشه بازم روحیه 

 جنگجویی رو داره! 
ا دقت مرا زیر نظر فیلیپس غرشی کرد و با حالتی متفکرانه و نگاهی ب

هایش را پشت سرش تکان داد. سپس بدون هیچ اخطاری گرفت و بال
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ام را رها کرد و روی زمین کوباند. فریادی از شدت درد کشیدم پای زخمی
 زده کشید. ام را کردم باال نیاورم. اسپارکی فریادی هیجانو تمام سعی

 فیلیپس گفت:
 گیرم.تصمیمم رو میموقع گردم اون_یکی دو روز دیگه برمی

سپس چرخید و به سمت در سلول رفت. اسپارکی نیشخندی به من زد و 
 پشت سر فیلیپس رفت. با عصبانیت فریاد کشیدم:

 خوای؟_چی از جون من می
 اش انداخت و گفت:هر دو به سمتم برگشتند. فیلیپس چینی به پوزه

 شه.فهمی؛ فقط دعا کن زخم پات خوب ب_وقتش که برسه خودت می
 ام و سپس به خودم انداخت و گفت:اسپارکی نگاهی به پای زخمی

خوری و تنها راه کشتن این عفونت، کشتن _با این عفونت به دردمون نمی
 خودته.

سپس هر دو از سلول خارج شدند و در را محکم پشت سرشان بستند و 
دوباره من را در سلولم تنها گذاشتند. فکر کنم وقتی روی زمین نشستم 

اش میان دیوارهای اسپارکی دوباره به شکل گرگ درآمد، چون صدای زوزه
هایم گذاشتم و سعی کردم از هایم را روی گوشسنگی پیچید. دست

 ی چشمانم جمع شده بودند، خودداری کنم.هایی که گوشهریزش اشک
 

 پایان فصل هفتم
 

 ****** 
 فصل هشت 

تاریک شد. هنوز هم پایم قدر مانند یک مجسمه نشستم تا اینکه هوا آن
نماها چه ها و گرگدانستم کجا بودم و ومپایرسکرد و هنوز نمیدرد می

ای برایشان داشت؟ به من اند. کشتن من چه فایدهای برایم کشیدهنقشه
خواستند من نبود؟ مگر نمی DNAها به خاطر نیاز نداشتند؟ مگر تمام این
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مانند من و کایال و ایزیدور بسازند؟ های بیشتری راهی پیدا کنند تا دورگه
ناگهان طوری که انگار چراغی در ذهنم روشن شده، تصویر آن دختری که 

در صومعه دیده بودیم، جلوی چشمانم آمد. همان دختری که ظاهری 
شبیه به کایال داشت و ایزیدور او را کشته بود؛ ولی آن دختر مشکلی 

من  DNAی داشت؛ شاید داشت. او را خوب نساخته بودند، یک مشکل
 برای کامل 

خواستند بودنش الزم بود. باألخره مرا گیر انداخته بودند و هرچقدر که می
من استفاده کنند. آن ایمیل ناقصی که در صومعه  DNAتوانستند از می

 خوانده بودم، جلوی چشمانم آمد. در آن ایمیل 
د. ولی به چه نوشته بود چیزی درمورد من مرده یا زنده ارسال شده بو

کسی و کجا؟ فکر کردن به این چیزها باعث شد یاد دوستانم بیفتم، یاد 
است؟ چرا پاتر نیامد دنبالم؟ او لوک و پاتر. لوک االن کجاست؟ هنوز زنده

است؟ تنها راه فهمیدن پاسخ سواالتم بیرون رفتن از این سلول هم مرده
عی شکل روی سقف ی مرببود. ولی چطور؟ در نور ضعیفی که از دریچه

توانم دانستم میتابید، نگاهی به اطرافم انداختم. میداخل سلولم می
توانستم راه خروج از این سلول را پس باید می -واقعا ببینم  -خوب ببینم 

ببینم. به دیوار پشت سرم تکیه دادم و نفس عمیقی کشیدم، فقط سه راه 
ود... در سلول، که البته تر بخروج داشتم. راه اول، که از همه هم واضح

ای که آب و غذایم را از طریقش داخل همیشه قفل بود. راه دوم، دریچه
 ی بزرگ سفید پشت دریچه بود، و درفرستادند... ولی یک پنجهاتاقم می

های فلزی بود ی روی سقف... ولی پوشیده از سیمنهایت راه سوم، دریچه
گرفتم و به دریچه نگاه کردم و و از دسترسم هم خارج بود. سرم را باال 

سعی کردم بفهمم به حدی بزرگ است که بتوانم رد شوم یا نه. از اینجا که 
نشسته بودم فهمیدنش سخت بود. از اینجا دریچه خیلی دور به نظر 

قدر بزرگ بود که بتوانم رد شوم، باز هم باید رسید. ولی حتی اگر آنمی
داشتم، ولی نه ابزاری از سر راه برمی را پوشانده بودند راهایی که آنسیم
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رسید. حتی اگر هم ها میها داشتم نه دستم به آنبرای بریدن سیم
ها را از جلوی دریچه کنار بزنم، ممکن بود چه چیزی توانستم آنمی
ها فکر و شک و تردید بود. سوی دریچه پیدا کنم؟ ذهنم غرق میلیونآن

.. ولی چه انتخاب دیگری داشتم؟ تا رسید.راه فرار به نظر غیرممکن می
موقع زخم ترسیدم تا آنگشتند، میچند روز دیگر فیلیپس و اسپارکی برمی

شد حسابی به دردسر موقع زخمم خوب نمیپایم خوب نشود، اگر تا آن
ای برایم شد، چه نقشهافتادم. از طرفی هم حتی اگر زخمم خوب میمی

رسید، ولی باید نظر غیرممکن میکشیده بودند؟ هرچند فرار کردن به 
کردم. ولی اگر از سلول فرار کردم، باید از این سلول فرار میتالشم را می

توانستم خون گیر بیاورم؟ فکر کردم؟ از کجا میکردم... خون را چه میمی
کردن به خون باعث شد عطشش را پیدا کنم. پس کاسه را برداشتم، 

 ت را وارد دهانم کردم. چشمانم را بستم و مقداری از گوش
 ***** 

کنان وارد شد. زیر هوا تاریک شده بود که در سلول باز شد و نیک یورتمه
نور مهتاب که وسط سلول را با نور ضعیفش روشن کرده بود، ایستاد و به 

 من نگاه کرد. با صدایی خرخر مانند گفت:
 _برات یه چیزی آوردم.

ی در سلول ناپدید شد. سپس به سرعت چرخید و در تاریکی آن سو
صدای کشیده شدن چیزی روی زمین به گوشم خورد. نیک عقب عقب به 

آمد و یک صندلی را با دهانش گرفته بود و همراه خودش سمتم می
آورد. زیر نور مهتاب ایستاد و صندلی را رها کرد. صندلی روی زمین می

دیوارها  افتاد و صدای برخوردش با کف سنگی سلول مانند شلیک توپ در
 اکو شد. 

 فکر کردم به جای نشستن روی زمین شاید دلت بخواد روی این بشینی.  -
اش قرار گرفتم ولی کمی بعد شک برای یک لحظه تحت تاثیر مهربانی

 کردم که نکند این کارش یک حقه باشد. پرسیدم:
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 _چرا؟
 تری. جوری راحتخب این -

گرفت. به آرامی ایستادم و معذب بودنم را که حس کرد، از صندلی فاصله 
لنگ لنگان وسط سلول رفتم. صندلی را صاف کردم و رویش نشستم. 

گاه پالستیکی سبزش ی آلومینیومی و نشیمنگاه و تکیهصندلی با چهار پایه
 چندان راحت نبود ولی حق 

با نیک بود، از نشستن روی زمین سنگی سلول بهتر بود. به او که زیر نور 
 ده بود، نگاه کردم. گفتم:مهتاب منتظر مان

 _ممنون!
فرما بود، روی صندلی پالستیکی نشسته سکوت ناخوشایندی بینمان حکم

 بودم و او هم به من خیره مانده بود. باألخره سکوت را شکستم.
 نما؟تو یه الیکنتروپی، درسته؟ یه گرگ -

 گفت:
 _آره.

 رسید از سوالم کمی گیج شده. به نظر می
ش داخل؟ رو بین دندونات گرفتی و با زحمت آوردیپس چرا صندلی  -

 ت دربیای و با دستات بیاریش. تونستی به شکل انسانیخیلی راحت می
 گیر افتادم.  -

 پرسیدم:
 _پس تو هم مثل من یه زندانی هستی؟

 نما اینجا زندانی شده، شوکه شده بودم. از فکر اینکه یک گرگ
م گیر افتادم، یه جورایی وی جسم گرگیمنظورم از گیر افتادن این نبود. ت -

 توی همین حالت خشک شدم.
 با گیجی پرسیدم:

کنه _چطوری؟ البته ممکنه اشتباه کنم چون االن ذهنم زیاد خوب کار نمی
 تونی به میل خودت تغییر کنی.ولی اگه درست یادم باشه تو می
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 نیک گفت:
 _من نه.

 هایش تکیه داد.کنارم روی زمین نشست و سر بزرگش را به پنجه
م گیر _بابام منو مجازات کرده و تا وقتی پسر خوبی نشم توی حالت گرگی

 افتادم 
 کار بدی انجام دادی؟ مگه چه -

 غرید:
 _مهم نیست.

های و دمش را روی زمین به سمت عقب و جلو حرکت داد. یکی از پنجه
جه س زد و سپس به آرامی آن را روی صورتش کشید. متویبزرگش را ل

قدر بد بوده که تا این خواهد درمورد کاری که انجام داده و آنشدم نمی
حد ظالمانه به خاطرش مجازات شده صحبت کند، به همین خاطر 

 موضوع بحث را عوض کردم.
 _من چطوری از این سلول سردرآوردم؟

هایش را تمیز زد و با آن گوشس مییاش را لکه دوباره پنجهدرحالی
 :کرد، گفتمی

 _تو رو همراه بقیه آوردن اینجا.
 بقیه؟  -

 به من نگاه کرد و گفت:
 _یه دختر و یه پسر.

 گفتم:
 _ایزیدور و کایال!

 نفس زدن افتادم و ضربان قلبم باال رفت.از شدت هیجان به نفس
 _گفتی اونا اینجان؟

 اش بیرون داد و گفت:نفسش را از بینی
 _آره.
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 از روی صندلی بلند شدم و گفتم:
 _باید بذاری ببینمشون!

 گفت:
 _غیرممکنه!

 ی درازش را لیسید. و پوزه
 مصرانه گفتم:

 _چرا غیرممکنه؟ باید بذاری ببینمشون.
 تونم. نمی -
 تونی؟ چرا نمی -

 دمش را تکان داد و گفت:
_اگه مچم رو اینجا با تو بگیرن منو... خب، همین االنم مجازاتم به 

 کنی؟طور فکر نمیی کافی سخت هست، ایناندازه
 به آرامی روی صندلی نشستم و پرسیدم:

 _حالشون خوبه؟
 درخشیدند، به من نگاه کرد و گفت:با چشمان زردش که در نور مهتاب می

 _خیلی شبیه توئن.
 منظورت چیه؟ -
 شن. اونا هم عمل جراحی می -

 دوباره از جا پریدم و با عصبانیت گفتم:
 _عمل جراحی؟!

 ام صورتم درهم زخمیاز شدت درد پای 
 رفت. 

 نیک گفت:
 ی مناسبی نباشه!کنن؛ شاید عمل جراحی واژهدارن آزمایششون می

ولی من توی خوابم دیدمشون... توی کابوسام ایزیدور و کایال داشتن  -
 کشیدن. کشیدن. داشتن جیغ میدرد می
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 نیک با چشمان درخشانش به من خیره شد و گفت:
 _مطمئنی کابوس بودن؟

 فتم:گ
_معلومه که کابوس بود! منم توشون بودم. توی یه اتاق شبیه اتاق 

 بیمارستان حبس شده بودم و لباس...
 سرم را پایین گرفتم و نگاهی به خودم انداختم و زمزمه کردم:

 _... بیمارستان تنم بود.
بدون هیچ حرفی به من نگاه کرد و دمش را روی زمین سنگی سلول به 

 ن داد. نفس عمیقی کشیدم و گفتم:سمت عقب و جلو تکا
 _وای خدا! خواب و کابوس نبودن... خاطراتم بودن! تمام اون اتفاقا 

 واقعا رخ دادن!
هایم دراز کردم و سپس روی صندلی چرخیدم و دستم را به سمت شانه

 میان تیغه 
هایم را لمس کردم. ناگهان دردی در کمرم پیچید و از جا پریدم. صبر شانه

درد از بین برود ولی کامل محو نشد، به همین خاطر دوباره کمرم کردم تا 
رنگی که های کوچک سیاهرا لمس کردم. با نوک انگشتان کثیفم استخوان

خوردند را لمس کردم. دستم را عقب مانند چند انگشت در هوا لول می
کشیدم و لباس بیمارستان را بیرون آوردم و کمرم را به گرگ نشان دادم و 

 :گفتم
 کار کردن؟_باهام چی

 اش کاسه فلزی را به سمتم سر داد و گفت:با پوزه
 _خودت ببین. 

ی چپم خم شدم و کاسه را با انگشتان لرزانم برداشتم. کاسه را پشت شانه
در هوا نگه داشتم و سرم را چرخاندم و به انعکاس کمرم در سطح براق 

ن افتاد و گوشتی که در کاسه نگاه کردم. کاسه از دستم رها شد و روی زمی
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های روی کمرم ها و شکافظرف بود روی زمین ریخت. با دیدن بریدگی
 نالیدم:

 _نه!
ولی چیزی که بیشتر از همه مرا ترسانده بود، دیدن آن انگشتان 

هایی ها بیرون زده بودند. از میان بخیهاستخوانی و سیاه بود که از زخم
هم دوخته بودند، ش رنگم را بههای سبز و بنفها و کبودیکه بریدگی

بیرون زده بودند. لباس بیمارستان را دوباره تن کردم، روی صندلی 
هایم را دور تنم حلقه کردم و خودم را به سمت عقب و نشستم، دست

 هایم جاری شده بود، زمزمه کردم:جلو تاب دادم. اشک روی گونه
 _چرا اینکارو کردن؟

 پاهای عضالنی و بزرگش ایستاد و گفت: نیک سوالم را نادیده گرفت، روی
 _نزدیک بود فراموش کنم، یه چیز دیگه هم برات آوردم.

هایش با زمین سنگی حین رفتن به سمت در سلول صدای برخورد پنجه
اش گرفته بود، به به گوشم خورد. چند لحظه بعد با کتابی که میان پوزه

 داخل سلول برگشت. 
 ت سر نره. ای کتاب بخونی تا حوصلهبا خودم فکر کردم شاید بخو -

حس به کتابی که با خودش آورده بود و روی زمین قرار سست و بی
 توانستم چیزی بگویم. گفت:داشت، نگاه کردم. چیزی نگفتم... نمی

 _با خودم گفتم شاید کتاب خوندن بهت کمک کنه.
 م.از زیر نور مهتاب کنار رفت و به سمت در سلول حرکت کرد. صدایش زد

 _یه لحظه صبر کن... نرو!
 چیه؟ -

 با لحنی آرام پرسیدم:
 تونی بگی._من کجام؟ حداقل اینو که می

 صدایش از تاریکی به گوشم خورد.
 وحشی._توی یه باغ
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 با صدایی آرام زمزمه کردم:
 وحش چیه؟وحش؟ منظورت از باغ_باغ

 پرسید:
 دارن؟وحش نگه نمیها رو توی باغ_مگه حیوون

 سی گفتم:حبا بی
 طوره._فکر کنم همین

دانم چقدر با کامال متوجه منظورش از حرفی که زده بود، نشدم. نمی
ذهنی گیج و پریشان آنجا نشستم. ولی وقتی به اطراف سلولم نگاه کردم، 

نما رفته بود و در سلول دوباره بسته شده بود. دوباره پوستم به گرگ
نستم برای از بین رفتن این داهم پیچید، میسوزش افتاد و شکمم به

احساس به چه چیزی نیاز دارم. نگاهی به پاهایم انداختم و چشمم به 
آلودی افتاد که ود کثیف و خاکآلونی واژگون شده و تکه گوشت خکاسه

روی زمین پخش و پال شده بود. با انگشتان کثیفم گوشت را برداشتم و 
را بستم و گوشت را در  هایمخاک کف سلول را از رویش تکاندم. چشم

دهانم گذاشتم، طعم تلخ و سطح زبری داشت. با مشقت قورتش دادم. 
کثیف و چسبناک و با طعم گوشت خام در دهانم روی صندلی نشستم و 

چشمانم را محکم بستم و به این فکر کردم که شاید حق با نیک باشد. 
 وحش باشد.شاید من یک حیوانم و لیاقتم حبس شدن در یک باغ

 
 پایان فصل هشتم

 
************* 

 فصل نه
شد. دوباره به شدت احساس خستگی  -قفسم  -دکتر هانت وارد سلولم 

خواست چه برسد به تمرکز کردم، باز نگه داشتن چشمانم تالش زیادی می
ام. به سمت هوش آمدهکردم تازه بهکردن روی دکتر هانت. حس می
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ا یک ماسک جراحی پوشانده بود. ی پایینی صورتش را بتختم آمد، نیمه
آمد، شاید به خاطر موهای سیاه براقی که روی به نظرم آشنا می

کردم قبال او را اش ریخته بود و چشمانش بود که حس میپیشانی
 ام. دیده

 من و من کنان گفتم:
 شناسمت؟_می

هایم با صدایم هماهنگی رفت و باز و بسته شدن لبسرم گیج می
 ی آرام جواب داد:نداشت. با لحن

 _فکر نکنم.
و کتابی را که با خودش به اتاق آورده بود، برداشت. شروع به خواندن 

کرد. چشمانم را بستم و به صدایش گوش دادم که کتاب "باد در بیدزار" را 
خواند، برای یک خواند. وقتی بچه بودم پدرم این کتاب را برایم میمی

ام اش تکیه دادهو سرم را به سینهام لحظه حس کردم در دامانش نشسته
دهم. آن زمان شش سال داشتم و از شنیدن و به صدای قلبش گوش می

بردم. ولی های موشی، موش کور، گورکن و آقای وزغ لذت میماجراجویی
پس چرا دکتر هانت این کتاب  -بیست ساله بودم  -تر بودم االن بزرگ

بخش بود، دست خودم و آرامشخواند؟ صدایش آرام کودکانه را برایم می
دادم ولی یک نبود ولی چشمانم دوباره بسته شدند. به داستان گوش می

لنگید. چرا از ابتدای داستان شروع نکرد؟ چرا پایان داستان را جای کار می
خواند که آقای وزغ را به زندان خواند؟ چرا داشت آنجایی را میبرایم می

کرد؟ سعی کردم دوباره چشمانم را باز کنم، میفرستادند و باید از آنجا فرار 
توانستم پشت سر دکتر هانت که کنار تختم نشسته بود را ببینم. در سلولم 

دانستم که باید فرار را باز گذاشته بود و من هم درست مانند آقای وزغ می
ای قدر سنگین و کند شده بود که انگار وزنهکنم. دستم را بلند کردم، آن

اند. به سمت در سلول اشاره کردم و... تعادلم را یی به آن آویختههزار کیلو
از دست دادم و از روی صندلی پایین افتادم. بدجوری روی پای آسیب 
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ای از شدت درد سر دادم. به پهلو چرخیدم و دیده و کمرم فرود آمدم و ناله
ساق پایم را گرفتم و با خودم عهد بستم دیگر هیچکوقت روی صندلی 

ی روی سقف به بم. هنوز شب بود و نور آبی کمرنگی که از حفرهنخوا
را دو نیم کرده بود. تابید، وسط سلولم خطی انداخته بود و آنداخل می

ی روی سقف و سپس به صندلی انداختم، فکری به ذهنم نگاهی به حفره
 رسید. با نوک انگشتانم 
از صندلی به عنوان  را درست زیر حفره قرار دادم.صندلی را هل دادم و آن

عصای زیر بغل استفاده کردم و از روی زمین بلند شدم و روی صندلی 
رفتم. پشتی صندلی را نگه داشتم و به کمکش روی صندلی صاف 
ای از ایستادم. محتاطانه روی پای سالمم حرکت کردم و سعی کردم ذره

ز تعادلم ام نیندازم. سعی کردم مانند یک بندباوزنم را هم روی پای زخمی
را روی یک پایم حفظم کنم، به آرامی دستم را باال بردم و به سمت حفره 
دراز کردم. در نهایت تعجب و خوشحالی، دستم به حفره رسید. انگشتانم 

ی فلزی رد کردم و برخورد نسیم خنک شبانگاهی را روی را از بین شبکه
توانم محکم به انگشتانم احساس کردم. صندلی زیر پاهایم لغزید، با تمام 

شبکه فلزی چنگ زدم تا اینکه دوباره تواستم تعادلم را حفظ کنم. ایستادن 
هم فقط روی یک پا کار آسانی نبود، ولی حداقل روی یک صندلی آن

ای که داشت این بود که راهی احتمالی برای فرار از سلولم پیدا کرده خوبی
مت خودم کشیدم، ولی بودم... امید پیدا کرده بودم. شبکه فلزی را به س

ی داخلی حفره محکم به سقف سلول متصل شده بود. انگشتانم را لبه
های ساختمان کشیدم و متوجه شدم که شبکه فلزی درون گچ و بتون

هایم را محکم روی هم فشردم و بارها سلول جاسازی شده است. دندان
از جا را شبکه فلزی را به سمت خودم کشیدم، امیدوار بودم بتوانم آن

ای از جایش تکان کشیدم ذرهرا میدربیاورم، ولی هرچقدر هم که آن
های ریز شبکه خورد. هیچ راهی وجود نداشت که بتوانم از بین سوراخنمی

کردم! با گوشت چرخ میفلزی رد شوم مگر اینکه خودم را با چرخ
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شد، برای بار آخر شبکه فلزی را به ای که هر لحظه بیشتر میناامیدی
سمت خودم کشیدم ولی با این کار تعادلم را از دست دادم و از روی 

صندلی سقوط کردم و روی زمین افتادم. دردی در ساق پایم پیچید، بازویم 
را گاز گرفتم تا صدای جیغم از دهانم درنیاید. به پهلو دراز کشیدم و مانند 

 حیوانی زخمی نفس نفس زدم. با ناامیدی جیغ کشیدم:
 اینجا برم!_بذارین از 

کردم ثمرم فقط بین دیوارهای سلول اکو شد. حس میولی فریادهای بی
ام و این حس مرا بیش از پیش ناامید کرد. به محض آنکه فریب خورده

روی صندلی ایستادم و انگشتانم را از بین شبکه فلزی بیرون بردم برای 
شوم. ولی یک لحظه حس کردم شاید بتوانم فرار کنم... شاید بتوانم رها 

کرد این بود که تنها چیزی که چیزی که بیشتر از هر چیزی مرا آتشی می
ی فلزی مانع من از رفتن به دنیای خارج از این سلول شده بود، یک شبکه

ام را به زمین کوبیدم و های مشت شدهمربعی شکل کوچک بود. دست
که زیر های سفید رنگی را دیدم قدر محکم بستم که نقطهچشمانم را آن

 رقصند. به خودم گفتم:ام میهای بستهپلک
 _دیگه نباید شکست بخورم... هرگز!

ام در توانستم همه چیز را ببینم. تواناییمن کیرا هادسون بودم... می
دیدن به این معنا نبود که باید بتوانم هر مشکلی را حل کنم؟ صدای پاتر 

 در سرم پیچید:
 پل کوچولوی درست حسابی برامون بار یه خانم مار _مثل اینکه این

 فرستادن.
کرد. شنیدن صدایش طوری بود که انگار داشت در گوشم زمزمه می

های هایم از کوبشصدایش بیشتر ناامیدم کرد. کجا بود؟ وقتی دست
حس شدند، چشمانم را باز مداوم بر روی سطح سفت و سرد زمین بی

ام نگاه کردم. همان سوی سلول به صندلی واژگون شدهکردم و از این
لحظه چیزی دیدم، توانستم راه بیرون رفتم از سلول را ببینم. در نور ماه 
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وپا ای امید برایم باقی مانده بود! چهاردستدرخشید، شاید هنوز ذرهمی
هایش را بررسی روی زمین به سمت صندلی واژگون حرکت کردم و پایه

 کردم. 
ا کالهک نقره ای رنگی پوشیده ی صندلی بقسمت پایینی هر چهار پایه

ی دو پوندی بود. دستم را روی ی یک سکهشده بود و هر کدام اندازه
هایم را در ها کشیدم و شیار کوچکی رویشان پیدا کردم. ناخنکالهک

ها را ترین تالشی توانستم یکی از کالهکشیارها فرو کردم و بدون کوچک
صندلی توخالی بود. کالهک را ی صندلی جدا کنم. پایه های از دور پایه

کف دستم نگه داشتم و به آن نگاه کردم، یک طرفش مانند یک سینی 
کوچک مقعر بود. کالهک را مانند یک سکه کف دستم باال و پایین 

انداختم و به حفرهی روی سقف نگاه کردم و نیشخند زدم. از شدت 
ا روی هایم را روی هم فشردم و خودم رسوزش پا و درد کمرم دندان

صندلی باال کشیدم. دوباره تعادلم را روی یک پا حفظ کردم و شبکه فلزی 
را گرفتم. کالهک فلزی را در دست آزادم گرفتم و مشغول تراشیدن 

 های خاکستری رنگی شدم که شبکه فلزی را نگه داشته بودند.گچ
ریختند، خوشحال های ریزی که روی زمین زیر پایم میبا دیدن خرده گچ

های های شبکه فلزی کشیدم و گچدوباره کالهک را روی لبه شدم.
ریخت ولی همین بیشتری تراشیده شدند. هربار فقط یک ذره از گچ می

ی فلزی چقدر عمیق در سقف فرو رفته. دانستم شبکههم غنیمت بود. نمی
گرفت؛ ولی اگر بیش از چند اگر فقط چند سانتیمتر بود زیاد وقتم را نمی

و  -ها شاید هم هفته -مق داشت پس روزها زمان الزم داشت سانتیمتر ع
این زمانی بود که من نداشتم. به این نتیجه رسیده بودم که با تراشیدن 

توانستم دو شوم. اگر میهای دو طرف شبکه فلزی احتماال موفق میگچ
توانستم شکافی ایجاد کنم طرفش را بتراشم، با خم کردنش به یک سو می

وم. بنابراین بدون آنکه وقت بیشتری را با فکر کردن حرام و واردش ش
که روی یک پا ی فرارم را عملی کردم. باقی شب درحالیکنم، نقشه
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ایستاده بودم به سمت عقب و جلو تلوتلو خوردم و سقف را تراشیدم. 
کردم زمان برد، چون مجبور بودم برای بیشتر از آن حدی که فکر می

کار بکشم. مشکل از پایم نبود، به خاطر درد استراحت کردن دست از 
دست و کمرم بود. با یک دست شبکه فلزی را نگه داشته بودم و با دست 

تراشیدم. نگه داشتن دو دستم باالی سرم به طور ها را میدیگرم گچ
دائمی باعث شده بود دستم درد بگیرد و کرخت شود. وقتی درد دستم 

مل نبود، با دقت از روی صندلی پایین قدر شدید شد که دیگر قابل تحآن
هایم را تکان دادم. به محض اینکه حس دوباره به دستانم آمدم و دست

برگشت، دوباره روی صندلی رفتم و مشغول کار شدم. تمام شب کار کردم 
های نور خورشید که آسمان باالی سرم را تا اینکه توانستم اولین اشعه

تونم واسه ایستادن زیر م فکر کردم: "نمیروشن کرده بود را ببینم. با خود
نور خورشید و احساس آزادی داشتن بیشتر از این صبر کنم!" تمایلم به 

ادامه دادن خیلی شدید بود ولی هوا روشن شده بود و ممکن بود دیده 
وقت نتوانم فرار کنم. پس با گرفتند، ممکن بود هیچشوم و اگر مچم را می

ی کارم ن آمدم و سرم را باال گرفتم و به نتیجهاکراه از روی صندلی پایی
 نگاه کردم. با دیدنش نفسم بند آمد.

 _لعنتی!
های یک طرف دریچه کامال کنده شده بود. شبکه فلزی از جایی که گچ

پیش از آن مخفی شده بود بیرون آمده بود و االن کامال قابل دیدن بود. 
چه کاری بودم، تنها  توانست به راحتی بفهمد مشغول انجامهرکسی می

 کاری که الزم بود انجام دهند این بود که باالی سرشان را نگاه کنند. 
با وحشت اطراف اتاق را نگاه کردم و دنبال هرچیزی گشتم که بتوانم با 

ها را بپوشانم. به خودم تشر زدم: "کیرا، چطور تونستی انقدر ابله آن شکاف
و فکری به ذهنم خطور کرد.  ی آبم افتادباشی؟" سپس چشمم به کاسه

را به سمت صندلی آوردم، از آنجایی که لنگ لنگان به سمتش رفتم و آن
ای از آن را هم روی مقدار کمی آب برایم باقی مانده بود مراقب بودم ذره
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ام به تمامش نیاز داشتم. کاسه را روی زمین نریزم چون برای اجرای نقشه
به سمت کتابی که نیک برایم آورده بود زمین کنار صندلی گذاشتم، سرم را 

چرخاندم و خشکم زد، دستم در هوا معلق ماند. به کتاب نگاه کردم و 
طور که به خاطر داشتم این چشمم به نامش افتاد، "باد در بیدزار". آن
خواند. ولی واقعا همان بود؟ همان کتابی بود که دکتر هانت برایم می

ه سلول آورد چشمم به نامش خورده بود شاید وقتی نیک کتاب را برایم ب
و به همین خاطر به خوابم راه یافته بود؛ ولی اگر واقعا دکتر هانت این 

را برایم آورده بود؟ فرصت پس چرا نیک آن کتاب را برایم خوانده بود...
ای عمدی؟ صفحات کتاب را با انگشت شستم ورق زدم و فرارم بود یا تله
ش نگاه کردم. صفحات را با لطافت ورق زدم، عملی االعادهبه تصاویر فوق

ام برایم دردناک بود. چشمانم را بستم تا آن تصاویر و کردن نقشه
های مرتب کلمات را نبینم و به آرامی چند صفحه از کتاب را پاره ردیف

کردم. سپس صفحات کنده شده را ریز ریز کردم. چشمانم را باز کردم، 
ده انداختم و چهره در هم کشیدم. از نابود نگاهی به کاغذهای پاره ش

کردن کتاب حس بدی داشتم، بخشی از حس بدم به این خاطر بود که 
 ها باارزش هستند دانستم کتابمی

گفت این کتاب معنای مهمی دارد تر، حسی به من میولی از همه مهم -
 درکل احساس عجیبی داشتم.  -اما وقت فهمیدنش را نداشتم 

لش فرار کرده بود. دختر زندانبان دلش به حال او سوخته بود وزغ از سلو
و لباس یک زن کارگر رختشوی خانه را تنش کرده بود و به او کمک کرده 
بود فرار کند. ولی االن نه دختر زندانبانی وجود داشت و نه لباس مبدلی؛ 

ی آب ها را در کاسهپس به آرامی کاغذهای بریده شده را برداشتم و آن
 ر دادم. زمزمه کردم:قرا

 _متاسفم آقای وزغ!
هم فشردم و به صورت خمیر ها را بهوقتی کاغذها خیس شدند، آن

ها درآوردم و دوباره روی صندلی رفتم. با انگشتانم خمیر کاغذ را در شکاف
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هایی که در طول شب کنده بودم، فرو کردم. با کف دستم خمیر و سوراخ
ها را پر کردم م. وقتی از اینکه شکافسطح سقف کردکاغذ را صاف و هم

خیالم راحت شد، از روی صندلی پایین آمدم و به سقف نگاه کردم. رنگ 
هم خمیر کاغذ دقیقا همرنگ سقف نبود، ولی به حد کافی رنگشان به

کرد را نزدیک بود. به نظرم کسی که یک نظر به سقف نگاه می
کرد فریب گاه میتوانست فریب دهد ولی شاید اگر کسی دقیق نمی

کردم که ام را تحسین میجا ایستاده بودم و کار زیرکانهخورد. هماننمی
صدای تلق تلق چرخش کلید در قفل در سلولم به گوشم خورد. به سرعت 

ام. به نگاهی به خودم انداختم تا مطمئن شوم هیچ ردی به جا نگذاشته
هایی که از چمحض اینکه سرم را پایین انداختم متوجه شدم خرده گ

 اند.سقف ریخته بودند، کف سلولم را پوشانده
 

 پایان فصل نه
 

*********** 
 فصل ده 

فهمید کشید که میدید طولی نمیهای کوچک را میاگر کسی این تکه گچ
ام. کلید با صدای تق تق در قفل در چرخید اند و من چه کردهاز کجا آمده

شد، سرم را پایین ام کوبیده مینهی سیکه قلبم محکم به قفسهو درحالی
انداختم و به صندلی نگاه کردم. با خودم فکر کردم: "دوستت دارم نیک!" و 

صندلی را وارونه کردم، شک داشتم بداند که سهوا ابزار فرارم را مهیا کرده 
ها را جمع کردم و همه را روی هم انباشته کردم. هایم گچاست. با دست

ی صندلی کردم و داخل فضای خالی درون پایه ها را در مشتم جمعآن
واژگون شده ریختم. چند تکه کوچک گچ از بین انگشتانم روی زمین 

ریخت، ولی خیلی ریز بودند و شک داشتم کسی متوجهشان شود. آخرین 



40 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 آشامخونارتش          

ی ای پایهی صندلی ریختم، کالهک نقرههای گچ را هم داخل پایهذره
  صندلی را برداشتم و سرجایش گذاشتم.

به محض آنکه در سلولم باز شد، صندلی را صاف کردم، کتاب "باد در 
بیدزار" را برداشتم و وانمود کردم تمام این مدت مشغول خواندنش بودم. 

های بلند وارد سلولم شد، به کتاب خواندنم ادامه دادم و فیلیپس با قدم
ام. به آرامی دورم چرخید، هرچند وانمود کردم متوجه ورودش نشده

کند. دانستم به من نگاه میکردم از حضورش خبر ندارم ولی میوانمود می
 غرید:

 _کی این صندلی و کتاب رو بهت داده؟
 بدون آنکه سرم را برای نگاه کردنش باال بگیرم، گفتم:

 _یه گرگ.
ای پرت کرد. چنان با بدون هشدار قبلی کتاب را از دستم کشید و گوشه

 صدای بلندی غرید:
 گ؟_کدوم گر 

ها را به که نزدیک بود از روی صندلی بیفتم. حدس زدم قرار نبود نیک این
خواست او را توی دردسر بیندازم، من بدهد و از آنجایی که دلم نمی

 جواب دادم:
 _اسمش رو بهم نگفت.

 چه شکلی بود؟  -
 اش انداختم و با لحنی خشک گفتم:چشم در نگاه خیره

 .. فکر کنم شبیه یه گرگ بود!_همم... بذار درموردش فکر کنم.
 شد، گفت:تر میکه به من نزدیکدرحالی

 دی!شه که انجام می_منو بازی نده هادسون، وگرنه این آخرین کاری می
 سعی کردم توضیح دهم:

ها همه شبیه دونم گرگ_خب چطوری باید بشناسمش؟ تا جایی که می
 همن.
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 غرید:
 رو نگه داری!تونی اینا _خیلی خب، باید بگم که نمی

تونه با خودش ببردشون! پس نقشه فرارم چی؟ واسه فرار بهشون نه! نمی
 نیاز دارم! 

 گفتم:
ش روی زمین بشینم کنم ازم نگیرشون. از اینکه همه_خواهش می

 متنفرم... اصال راحت نیست.
 فیلیپس گفت:
 ـ خیلی بد شد!

ت کرد. به و من را با دستان چنگال مانندش گرفت و از روی صندلی پر
ام درد گرفت، ولی متوجه شدت به زمین کوبیده شدم و هرچند پای زخمی

ی قبل اوضاعش بد نیست. ولی با این وجود، پایم را گرفتم شدم به اندازه
 و جیغ کشیدم. 

 فریاد کشیدم:
 ام؟بینی زخمی_نمی

 هایش را جمع کرد. فیلیپس باالی سرم ایستاد و لب
 ناله کردم:

 تر باشه ممکنه زخمم زودتر خوب بشه.تنم راحت_اگه جای نشس
با شنیدن این حرف در چشمانم خیره شد، برق چیزی را در چشمانش 

 دیدم. انگار با گفتن این حرف احساسی را در وجودش برانگیخته بودم. 
ش روی این زمین سفت و سرد دراز بکشم زمین سفت و سرده. اگه همه -

 چطور ممکنه زخمم خوب شه؟ 
 ای به حرفم فکر کرد و سپس با اکراه گفت:هدقیق

تونی تا چند روز دیگه این صندلی رو نگه داری و _خیلی خب، می
برم. امیدوارم به بهبودت کمک کنه. ولی اگه نکرد، صندلی رو با خودم می

 موقع پات خوب نشه دیگه بهش نیازی نداری.ضمنا، اگه تا اون
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 و پایم را ماساژ دادم. گفتم: با شنیدن این حرف روی پهلویم چرخیدم
 کنه._ممنونم! مطمئنم به بهبودم کمک می

فیلیپس در جواب حرفم غرشی کرد و به سمت در باز سلول به راه افتاد. 
 وقتی به در رسید، صدایش زدم و از او پرسیدم:

 _برای چی اومده بودی سلولم؟
 زد. گفت:نمایی با شنیدن حرفم در چهارچوب در ایستاد و لبخند دندان

 دی و وقتشه خودت رو بشوری!_اومدم بهت بگم بوی گند می
سپس در راهرو ناپدید شد و صدایش را شنیدم که به کسی یا چیزی 

 گفت:
 _دختره در خدمت شماست!

به در باز سلول نگاه کردم و همان لحظه دو ومپایرس وارد شدند. وقتی 
هایی که در شلنگام کوبیده شد، متوجه ی سینهآب با فشار به قفسه

ها با خنده شلنگ را به سمتم دستانشان قرار داشت شدم.  ومپایرس
قدر شدید بود که روی زمین گرفتند و به من آب پاشیدند. فشار آب آن

سلول به حرکت درآمدم و به دیوار کوبیده شدم. آب به شدت سرد بود و 
شد، آب  شان تماممثل آب دریا طعم شوری داشت. وقتی بازی و سرگرمی

زده روی زمین سلول رها کردند. دستم را را بستند و من را خیس و یخ
روی بازوهایم باال و پایین کشیدم تا خودم را خشک کنم. روپوش 

ای که تنم بود به بدنم چسبیده بود و حس ناخوشایندی به بیمارستانی
 ی روی سقف طاقباز دراز کشیدمداد. وسط سلول رفتم و زیر پنجرهمن می

و خودم را با نور خورشید گرم کردم. به پنجره نگاه کردم و با خودم لبخند 
 رم بیرون! زدم. تا اینجا که خوب پیش رفته! تا آخر هفته از اینجا می

ها سپری کنم، پس دانستم که باید چند شب بعدی را هم با کندن گچمی
هم فرصت  خوابیدم تا قدرت کافی پیدا کنم و به زخم پایمباید روزها می

فایده بود شد فرار کردن بیخوب شدن بدهم؛ اگر عفونت زخمم خوب نمی
توانستم زیاد دور شوم. نور خورشید گرم بود و تابشش روی چون نمی
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پوستم حس آرامش بخشی داشت و وقتی به خواب رفتم تصور کردم که 
ام و زیر یک پتو هستم. زیر پتو احساس در یک تخت نرم دراز کشیده

توانستم صدای هق هق کسی را بشنوم. کسی از کردم. میت میامنی
 کشید:انتهای راهرو فریاد می

 ون بیارید!_برام خ
نفس زنان صدای چرخیدن کلید در قفل در به گوشم خورد. صدا نفس

 گفت:
 _برام خون آوردین؟

توانستم ناامیدی درون صدایش را حس کنم... به حتی از زیر پتو هم می
تر د به خاطر عطش عقلش را از دست داده. پتویم را محکمرسینظر می

ای از توی راهرو آمد. سرم را از زیر دور سرم پیچاندم. سپس صدای خفه
پتو بیرون آوردم و از شکاف زیر در سلولم متوجه عقب و جلو رفتن 

 هایی در راهرو شدم. صدای کسی به گوشم خورد که گفت:سایه
 _رفته!
های از آن دکترهاست، صدایشان از زیر ماسک دانستم که یکیو می

رسید. از زیر پتو بیرون آمدم، پاهایم را از شان گنگ به گوش میجراحی
یک طرف تخت آویزان کردم و ایستادم. بالفاصله پتو را چنگ زدم چون با 

های کوتاه به ایستادنم سرگیجه گرفتم. خودم را جمع و جور کردم و با قدم
ی قاب خالی وسط در سلولم نگاهی به بیرون گوشهسمت در رفتم. از 

انداختم، دو دکتر یک برانکارد را از اتاق انتهای راهرو بیرون آوردند و به 
تر شدند، متوجه شدم کسی که به پشت سمت من آمدند. وقتی نزدیک

روی برانکارد دراز کشیده و سرش را روی چند بالشت قرار داده، کایالست. 
تر شدند وحشتزده بود شده بود. ولی وقتی نزدیکلبش ورم کرده و ک

ون است. متوجه شدم که لبش ورم نکرده و کبود نشده، بلکه پوشیده از خ
 بیرون سلولم ایستادند، سرم را دزدیدم. زمزمه کردم:

 کار کردن؟_کایال، اینا باهات چه
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ی روی در سلولم به بیرون سپس دوباره حرکت کردند، ایستادم و از پنجره
اش را در هوا بلند نگاهی انداختم و همان لحظه کایال دست استخوانی

رسید و انگشتانش مانند پنجه خم شده کرد. چسبناک و تبدار به نظر می
بود. دستش را طوری در هوا تکان داد که انگار مرا شناخته؛ ولی این 

دانست من آنجا بودم؟ انگار شنیده بود که غیرممکن بود. از کجا می
کنم. سپس دکترها برانکارد را انتهای راهرو بردند و را زمزمه می نامش

 طور کایال از دیدم خارج شدند. برانکارد و همین
به سمت تختم برگشتم. دوباره پتو را روی سرم کشیدم و چشمانم را 

وقت بیدار نشوم... صدایی در گوشم خواست بخوابم و هیچبستم. دلم می
 گفت:

 _بیدار شو!
ام نگاهی انداختم و صورت نیک را دیدم. گرگ شمان نیمه بستهاز بین چ

باالی سرم ایستاده بود. سلول نیمه تاریک بود، مثل اینکه روشنایی روز کم 
 شد. نالیدم:کم داشت خاموش می

 خوای؟_چی می
کرد و پوستم داغ شده بود، دوباره بدنم اشتیاق آن چیزهای شکمم درد می

 با لحن مالیمی گفت:قرمز را پیدا کرده بود. 
 _اومدم ازت تشکر کنم.

 برای چی؟  -
 برای اینکه نگفتی.  -

ام در هم رفت. هایم باال کشیدم و از شدت درد چهرهخودم را روی آرنج
 ی خودم داشتم. زیرلب گفتم:ام پر شده بود و به شدت نیاز به تخلیهمثانه

 _منظورت چیه؟
 لی آوردم.به فیلیپس نگفتی من برات کتاب و صند -

 ایستادم، گفتم:طور که روی پاهایم میهمان
 _آهان، اون.



45 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 آشامخونارتش          

با احتیاط پای راستم را روی زمین گذاشتم و منتظر درد شدید ماندم، ولی 
کشید، ولی نه به شدت ثمر ماند. هنوز هم درد داشت و تیر میانتظارم بی

تحمل  قبل. کمرم هم به خاطر زیادی کار کشیدن درد گرفته بود ولی قابل
 بود. 

 نیک گفت:
خواست بفهمه _فیلیپس هر سوالی که فکرش رو بکنی ازمون پرسید. می

 ممونه.کار کدو
 کف دستم را روی شکمم گذاشتم و گفتم:

 _چی شد؟
کنه. تا گفت اگه بفهمه کی با یه دورگه مهربون بوده، گلوش رو پاره می -

 رو جمع کنم.  وقتی فیلیپس به کارها رسیدگی کنه باید حسابی حواسم
 به چه کارهایی رسیدگی کنه؟  -
 دونم. نمی -

 با لحن خشکی گفتم:
 خوای اینو بگی؟دونستم می_من از کجا می

دانستم تا کی نگاهی به پشت سرم و سوراخ روی زمین انداختم. نمی
 توانم تحمل کنم. می

 نیک با چشمان زردش به من نگاه کرد و گفت:
 _حالت خوبه؟

 گفتم:
 فقط باید دستشویی کنم. _آره،

 خب بکن. مشکل چیه؟  -
 عقب رفتم و سعی کردم تحمل کنم:

 _مشکل تویی.
 یعنی چی؟  -
 کنم. جلوی چشمت دستشویی نمی -



46 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 آشامخونارتش          

 چرا؟ -
 منظورت از چرا چیه؟ این یه چیز شخصیه... دلیلش اینه!  -

 خرناسی کشید و گفت:
 _چه عجیب.

 . خنددخرناسش طوری بود که انگار به من می
ها عجیب باشه، ولی واسه من عجیب نیست. دلم شاید واسه گرگ -

کنم یکی منو ببینه، متوجه منظورم که خواد وقتی دارم دستشویی مینمی
 شی؟ می

 دمش را در هوا تکان داد و چرخید و پشت به من کرد. پرسید:
 _حاال راضی شدی؟

 لنگ لنگان به سمت سوراخ توی زمین رفتم و گفتم:
 یست، ولی بهتر شد. قول بده _عالی ن
 گردی!برنمی
 حوصلگی گفت:با بی

 دم._قول می
روپوشم را باال دادم، نگاهی به عقب انداختم تا مطمئن شوم مرا دید 

 زند. وقتی کارم تمام شد، چرخیدم و به وسط سلول بازگشتم. نمی
 گفتم:

 تونی برگردی._االن می
نکرد، ولی احساس بره...گی  دانستم پای قولش ماند و نگاهمهرچند می

ام و ته دلم کردم طوری که انگار بیشتر وقارم را از دست دادهمی
 کنم. نیک چرخید و گفت:دانستم که مثل یک حیوان زندگی میمی

 دونم این مسخره بازیا واسه چیه._نمی
 روی صندلی نشستم و زیر لب نالیدم:

 کنی._تو درک نمی
 نیک گفت:
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کنم غافلگیر حد موقعیتی که توش هستی رو درک می_اگه بفهمی تا چه 
 هایش گذاشت. اش را روی پنجهشی. روی زمین دراز کشید و پوزهمی

 منظورت چیه؟  -
 سرش را باال گرفت و نگاهی به من انداخت.

_یادته گفتم منم اسیر شدم؟ انگار توی یه عکس گیر افتادم، برای همیشه 
 که... توی این حالت اسیر شدم، مگر این

 مگر اینکه چی؟  -
 غرید:

موقع درست مثل ام رو جبران کنم. تا اون_مگر اینکه اصالح شم... گذشته
ام تو که بین این چهار دیوار اسیر شدی من هم اسیر این جسم گرگی

 هستم.
شه. ولی من پس اگه کاری که کردی رو جبران کنی، نفرین برداشته می -

 اینجا خالص شم؟  ار کنم تا ازچی؟ من باید چکه
حرکت روی زمین دراز کشیده بود و من به خزهای خاکستری نیک بی

وزید، ی روی سقف میکردم که در باد مالیمی که از پنجرهبلندش نگاه می
 هایش خوردند. سپس نگاهش را به پنجهتکان می

 دوخت و گفت:
 افتادی.تونی از اینجا خالص شی کیرا؛ تو هم مثل من اینجا گیر _تو نمی

 نگاه سریعی به سقف انداختم و زمزمه کردم:
 تونم از اینجا خالص شم؟_چطور انقدر مطمئنی که نمی

 گفت:
_شاید به بیرون رفتن از اینجا فکر کنی، ولی حتی اگه بتونی فرار کنی 

 گردی.خیلی زود برمی
 کرد. نیشخندی زدم و گفتم:هنوز هم به من نگاه نمی

 ونم از اینجا فرار کنم حتی یه دلیل هم به ذهنم ت گرفته؟ اگه بت_شوخی
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رسه که باعث شه به برگشتن به این زندان کثیف و متروکه ترغیب نمی
 شم.

 رسه. به ذهن من می -
 و اون دلیل چیه؟ -
 گوشت انسان. بهش معتاد شدی کیرا. -

شنیدن این حرف حسی به جانم انداخت، گرسنگی و عطش نبود، انزجار 
ی در سلول به من می دادند دانستم گوشتی که از دریچهمی بود. ته دلم

گوشت انسان بود، ولی خودم را متقاعد کرده بودم که گوشت گاو خام 
بود نه گوشت انسان. ولی شنیدن این حرف از زبان نیک باعث شد 

کردم ای که روی حقیقت کشیده شده بود و چیزی که از آن تغذیه میپرده
ام از خودم و انزجار از خواستم بیزاریکنار برود. نمیرا پنهان کرده بود، 

خوردم را آشکار کنم، به همین خاطر آب دهانم را به سختی چیزی که می
 قورت دادم و گفتم:

 تونم پیداش کنم._اگه بخوام می
 نیک خرناسی کشید و به من نگاه کرد. 
ن طرفا شه که پیداش کنی؛ ولی ای_حرفم رو باور کن، بدجوری الزمت می

 گوشت انسان کمیاب شده.
 جلو پریدم و پرسیدم:

 _از آخرین باری که یه انسان دیدی چقدر گذشته؟
 با تکان دمش یک دسته پشه را پراند و گفت:

 _چند ماه.
 پرسیدم:

 شون مردن؟_چی؟ یعنی همه
 کردم. شنیدم را باور نمیچیزی که می

رم... ولی یه شهر شرق اینجا توی این منطقه، آره. زیاد از اینجا بیرون نمی -
 هست به اسم واسپ واتر. تمام آدمای اون شهر مردن. 
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شنیدن این حرف هم ناراحتم کرد و هم از این وحشت کردم که اگر موفق 
رو شوم. نیک هم مانند دختر شوم فرار کنم، با چه چیزی ممکن است روبه

رده بود، زندانبان که در داستان باد در بیدزار به آقای وزغ کمک ک
ناخواسته اطالعاتی به من داده بود. نگاهی به کتاب انداختم. فهمیدن 
اینکه شهر واسپ واتر در شرق این زندان قرار داشت باعث شد متوجه 

شوم هنوز در کامبریا و شمال انگلستان هستم. واسپ واتر یکی از 
 شهرهایی بود که در راه رسیدن به صومعه از کنارش رد شده 

ی ارواح دور نیستیم. میدانستم که زیاد از دریاچه و چشمه بودیم. پس
اطالعات چندان زیادی نبود، ولی همین هم غنیمت بود. کمی به من امید 

داد... مسیری پیدا کردم که بعد از فرار کردن از سلولم به سمتش حرکت 
ای کنم. ولی اگر تمام اهالی شهر مرده بودند پس رفتن به آنجا چه فایده

آن شهر پناهگاه و ماشین و تکنولوژی داشت... هر چیزی که  داشت؟
توانستم برای دور شدن از کامبریا استفاده کنم و به دنیا بگویم در می

 پشت و زیر کوهستان کامبریا چه اتفاقاتی درحال وقوع است. 
 ی مردم واسپ واتر مردن، این... این گوشت از کجا میاد؟ پس اگه همه -
ها رو اسیر کردن و توی قفس نگهداری ها نفر از اونها صدومپایرس -

 کنن. می
شنیدن این حرف باعث شد یاد حرفی بیفتم که مادرم در سلول کوهستان 

ها مانند حیوان در به من گفته بود. چیزی درمورد نگهداشتن انسان
 وحش نگفته بود؟ باغ

 کنید! وحش حبس ها رو مثل حیوون توی باغتونید آدمولی شما نمی -
 نیک با چشمان زردش به من نگاه کرد و گفت:

ها توی قفسن و مالقات وحش دنیاست که انسان_اینجا تنها باغ
 هاشون حیوان هستن!کننده

ها این چیزی نیست که درموردش شوخی کنی! داریم درمورد انسان -
 زنیم! حرف می
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 اش ایستاد و گفت:روی چهار پای
 _که تو دیگه جزءشون نیستی.

کرد، حس هر بار که کسی یا چیزی این مسئله را به من یادآوری می
شود و ناخواسته دستم را به آرامی کردم ضربان قلبم کمی کندتر میمی

ها همیشه به من کشیدم. آنروی انگشتان سیاه استخوانی روی کمرم می
کردند که حق با نیک است. به سرعت درحال از دست دادن یادآوری می

شدم... ها تبدیل میام بودم و به چیزی درست مانند آنانسانیی نیمه
کردم. البته نه یک حیوان؛ ولی به این معنا نبود که باید مانند آنها رفتار می

ی پایین در داخل سلول پرت تا وقتی که از آن گوشتی که از دریچه
کردم. حتی به قیمت جانم هم که شده دیگر حاضر کردند، تغذیه میمی

ودم لب به آن گوشت بزنم. نیک دمش را در هوا تکان داد و به سمت نب
 در سلول رفت. 

 افته؟ افته؟ برای کایال و ایزیدور چه اتفاقی میچه اتفاقی برای من می -
 میرید. اگه دست فیلیپس باشه، تو و دوستات به زودی می -

 اشت.سوی در سلول ناپدید شد و دوباره مرا تنها گذسپس رفت و در آن
 

 پایان فصل ده
 

************* 
 فصل یازده 

 ی سلول فریاد کشیدم:رو به در بسته
 میریم؟!_می

با عصبانیت لگدی به صندلی زدم. بالفاصله درد در پایم پیچید، روی زمین 
نشستم و ساق پایم را گرفتم. اشتیاقم برای فرار کردن بیشتر از همیشه 

توانستم باور کنم م انداختم. نمیی باالی سرشده بود. نگاهی به حفره
شد که دنیای باالی این سلول توسط حیوانات سخنگویی اداره می
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فهمیدم رفتم و میخواستند من و دوستانم را بکشند. باید خودم میمی
این ماجرا حقیقت دارد یا نه. فهمیدن اینکه اسیر چند ومپایرس و گرگینه 

لی اینکه ممکن بود دوستانم به ام برای دیوانه کردنم کافی بود، وشده
توانستم تحمل کنم. دردم کمتر شد، زودی کشته شوند، چیزی بود که نمی

هایی کوتاه به سمت صندلی رفتم. سر راهم به سمت صندلی با قدم
ی در قرار دارد، احتماال متوجه شدم یک کاسه گوشت و آب جلوی دریچه

ده بودند. نصف آب را با ها را وارد سلولم کرهنگامی که خواب بودم آن
خواستم راه فرارم را باز کنم، اش را برای وقتی که میولع نوشیدم و باقی

ی گوشت انداختم... گوشت در میان حوضی کنار گذاشتم. نگاهی به کاسه
از خون قرار داشت، دستم را به سمتش دراز کردم؛ ولی تصور کردن 

مرا تامین کنند، برای  هایی که در قفس حبس شده بودند تا غذایانسان
اینکه کاسه را کنار بزنم کافی بود؛ حتی با اینکه رویم را برگردانده بودم ولی 

دانستم هنوز آنجاست، سرخ و آبدار و تازه. وقتی شکمم به قار و قور می
افتاد، گلویم خشک شد و پوستم از گرما به سوزش افتاد، با صدای بلندی 

 مش!"خوربه خودم گفتم: "بس کن! نمی
دانستم که باید دست از فکر کردن به گوشت بردارم، به همین خاطر می

ی روی سقف قرار دادم. صندلی را روی زمین کشیدم و آن را زیر حفره
ها را برداشتم. حواسم بود که از صندلی را واژگون کردم و یکی از کالهک

آن  همان کالهکی استفاده نکنم که شب گذشته استفاده کرده بودم، چون
هایی بود که زیر کالهکش پنهان کرده بودم. با دقت از پایه پر از خرده گچ

صندلی باال کشیدم. کاغذهایی که آنجا گذاشته بودم را برداشتم و مشغول 
های اطراف حفره شدم. تمام شب را کار کردم و چند وقت تراشیدن گچ

ای جرعههای دردناکم استراحت بدهم و کردم تا به دستیکبار مکثی می
از آبی بنوشم که ذخیره کرده بودم. متوجه شده بودم که پیش از آنکه 

فیلیپس سراغم بیاید، احتماال فقط یک شب دیگر وقت داشتم؛ باید پیش 
کردم. با خودم گفتم: "ولی از اولین تابش نور خورشید روز بعدی فرار می
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امکان نداشت بردم. ها را هم با خودم میکایال و ایزیدور چی؟" باید آن
وحش رها کنم. لوک چی؟ کجا بود؟ یاد حال و روزش آنها را در این باغ

ترسیدم زنده افتادم که چطور کف سلولم در زیر کوهستان افتاده بود. می
خواستم به این احتمال فکر کنم، به همین خاطر فکر بدن درب نباشد. نمی

 ی فرار تمرکز کردم. اش را از ذهنم بیرون کردم و روو داغان و تکه پاره
 با خودم فکر کردم: "وقتی از سلول بیرون رفتم کجا برم؟"

توانستم راهم را وحش بودم، ولی اگر میدانستم دقیقا کجای این باغنمی
کردم. شک به ورودی اصلی پیدا کنم، فرصت خوبی برای فرار پیدا می

چیزی که  ها دروازه اصلی را هم قفل کرده باشند. اگرداشتم آن حیوان
نیک به من گفته بود حقیقت داشت و به جز من و ایزیدور و کایال هیچ 

ها دروازه را قفل انسان دیگری نمانده بود، پس لزومی نداشت آن حیوان
خواهد خیلی راحت به توانستند هربار که دلشان میکرده باشند... می

لی تو دنیای جدیدشان بروند و برگردند. صدای نیک در سرم پیچید: "و
 یکی از اونا نیستی!" 

ولی من انسان بودم... حداقل بخشی از من هنوز انسان بود... بخشی 
بزرگ از من. همیشه باور داشتم یک انسان هستم و قرار نبود دست از 

ترسیدم اگر به انسان بودنم باور نداشته باشم، این باورم بردارم. می
ام را برگردانم. امکان ی انسانی از دست گرفتهوقت نتوانم نیمههیچ

نداشت مثل یک حیوان زندگی کنم، مثل یک حیوان رفتار کنم و مثل 
وحش فرار خواستم از این سلول فرار کنم، از این باغها غذا بخورم. میآن

کنم و دوستانم را هم با خودم ببرم. بارها و بارها با خودم گفتم "من کیرا 
ردم. باید انسان بودنم را حفظ کهادسونم." باید این باور را حفظ می

کردم؟ چطور باید کار میکردم؛ ولی بعد از فرار کردن از سلولم باید چهمی
 کردم؟ ایزیدور و کایال را پیدا می

های دوره هرحال، به تراشیدن گچپاسخ این سواالتم را نداشتم. ولی به
دادم، میها ادامه شبکه فلزی روی سقف ادامه دادم. باید به تراشیدن گچ
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دادم، باید به نقشه کشیدن برای فرار ادامه باید به فکر کردن ادامه می
کردم که شکمم ی گوشتی دور میدادم و به این صورت فکرم را از کاسهمی

برایش درد گرفته و گلویم برایش خشک شده بود. با خودم گفتم: "نقشه 
 بکش کیرا، فکر کن."

ت موفق به فرار شدم، مستقیما به از قبل تصمیم گرفته بودم که هر وق
توانستم در سرزمینی آشنا باشم... شهر واسپ واتر بروم. به این صورت می

ها مکان برای پنهان شدن من و ها. در آن شهر میلیونسرزمین انسان
کایال و ایزیدور وجود داشت. صدای آرامی از اعماق وجودم گفت: "ولی 

نداختم. فقط یه گاز کوچولو... در غذا چی؟" نگاهی به گوشت قرمز رنگ ا
هایی پر از غذاهای کنسرو شد. حتما قفسهآن شهر حتما مغازه پیدا می

شد... غذاهای عادی. به احتمال زیاد هنوز انقضای کنسروها شده پیدا می
توانستم در ها انقضا داشتند؛ حتی مینگذشته بود چون هر کدام سال

کردم. کنم. هیچ مشکلی پیدا نمی های متروکه کفش و لباس پیدامغازه
ریخت، ام جاری شده بود و داخل چشمم میبعدش چه؟ عرق از پیشانی

عطشم به آن گوشت قرمز شدیدتر شده بود. شکمم به طرز دردناکی 
ها بردارم و شدم دست از تراشیدن گچشد و گاهی مجبور میمنقبض می

کردم بگیرم. حس میخم شوم و تا وقتی دل دردم از بین برود، شکمم را 
توانستم با آب عطشم را اند، ولی حتی نمیدر گلویم آتش به پا کرده

کردم. با آستین روپوش برطرف کنم چون بعدا به آن نیاز پیدا می
بیمارستانم پیشانی تبدارم را پاک کردم و دستم را دراز کردم تا به تراشیدن 

 های دور شبکه فلزی ادامه دهم.گچ
های های یک طرف شبکه فلزی را بتراشم. سیمدم گچتا صبح موفق ش

فلزی را به سمت عقب و جلو تکان دادم و به سمت خودم کشیدم. به 
هایم سمت پایین خم شدند و شکافی باز شد که برای رد کردن دست

کافی بود. بوی آزادی مستم کرده بود و تمایلم به ادامه دادن شدید شد. 
ی سلول آور سوراخ گوشهه حتی بوی تهوعقدر شدید بود کبوی آزادی آن



54 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 آشامخونارتش          

برد. کردم هم آن را از بین نمیکه از آن به عنوان دستشویی استفاده می
گرفتند بدون شک هیچ زمان کردم. اگر مچم را میولی باید تمرکز می

کردم. بنابراین از روی صندلی پایین آمدم، دیگری فرصت فرار پیدا نمی
ی صندلی ریختم و کالهکش را داخل پایهها را جمع کردم و خرده گچ

سرجایش گذاشتم. سوراخ روی سقف دوبرابر سوراخی بود که شب قبل 
را ببیند. با توانست آنشد، میکنده بودم و هر حیوانی که وارد سلولم می

را پاره  -شاید هم کتاب نبود بلکه راهنمای فرارم بود  -اکراه صفحات کتاب 
یا اسپارکی یا نیک کتاب را بردارند و متوجه  کردم. نگران بودم فیلیپس

ها را در صفحات گم شده بشوند. وقتی صفحات کاغذ را ریز ریز کردم، آن
ها پر آبی که برایم باقی مانده بود قرار دادم و شکاف باالی سرم را با آن

کردم. وقتی آخرین شکاف را هم با کاغذ خیس پر کردم، از روی صندلی 
باالی سرم نگاه کردم. رنگ کاغذ با سقف همخوانی پایین آمدم و به 

نداشت و نسبت به خمیر کاغذی که شب پیش درست کرده بودم، 
تری از سقف را با تر بودم. به نسبت شب گذشته، االن قسمت بزرگواضح

خمیر پر کرده بودم. شبیه به یک پارچه خیس و بزرگ شده بود. در چنین 
کردم آمد و دعا میاز دستم برمیشرایطی این بهترین کاری بود که 

هایم متوجهش نشوند. وقتی خیالم از این بابت کدام از زندانبانهیچ
راحت شد که رد تمام کارهایی که شب گذشته انجام داده بودم را 

کرد و ی سلولم خزیدم و چشمانم را بستم. دلم درد میام، گوشهپوشانده
غ و چسبناک شده بود. آورم. پوستم داکردم دارم باال میحس می

ی توانم کاری کنم که این درد از بین برود و نگاهی به کاسهدانستم میمی
ی سلول انداختم. سرم را چرخاندم، سعی کردم به آن ماده مقابل دریچه

چسبناک و قرمز درون کاسه فکر نکنم و درعوض به فرار فکر کنم. دوباره، 
ای بکشم، ی احتمالی فرارم نقشهبارها و بارها سعی کردم برای هر نتیجه

ولی به هیچ عنوان احتمال شکست را به ذهنم راه ندادم، چون انتخاب 
های دیگری نداشتم. فکر رها شدن از این سلول متعفن، پوشیدن لباس
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تمیز و فرو رفتن در آب گرم حمام مرا در خود غرق کرد. تصور کردم که 
 شد و بوی...ساحل کوبیده می زنم، امواج آب بهآزادانه در ساحل قدم می

 
 پایان فصل یازده

 
*********** 
 فصل دوازده

دانستم آن چیزی که در راهروی آمد. میبوی داروی ضدعفونی کننده می 
پاشند داروی ضدعفونی کننده بود، چون بویش از خارج از سلولم می

شکاف زیر در سلولم وارد شده بود. بوی تلخی داشت و باعث شد 
 ام زخم شود و چشمانم به سوزش بیفتند. ای بینیهسوراخ

خواند. آقای مک گریگور در دکتر هانت کنار تختم نشسته بود و کتاب می
دوید. پیتر خرگوشه تالش یک باغچه دنبال خرگوشی به نام پیتر می

کرد که فرار کند! با چشمان تارم صورت دکتر هانت را بررسی کردم، می
ی پایینی صورتش را با ماسک ورتش را، چون نیمهی باالیی صدرواقع نیمه

آمد، انگار از آخرین باری جراحی پوشانده بود. چشمانش به نظر پیرتر می
های چشمانش که به سلولم آمده بود زمان زیادی گذشته بود. گوشه

ها خبری نبود. موهای چروک شده بود و مطمئن بودم قبال از این چروک
های خاکستری رنگ شده بود و دستانش که گهسیاه براقش االن پر از ر 

دور کتاب روی پایش حلقه شده بودند، الغرتر و پیرتر شده بودند. با لحنی 
 آلود زمزمه کردم:خواب

 _پیر شدی؟ 
 دکتر هانت کتاب را بست و به من نگاه کرد. با مالیمت پاسخ داد:

 _نه.
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چیزی که ولی حتی صدایش هم فرق کرده بود. همان لحظه متوجه شدم 
های اطراف چشمش شده بود، در صدایش شنیده بودم و باعث چروک

 نگرانی، ترس، بود. پرسیدم:
 _چند وقته که اینجام؟ 

 زمزمه کرد:
 _دو ماه.

خواست و نگاهی به پشت سرش و در سلولم انداخت، مثل اینکه می
 کردم، پرسیدم:مطمئن شود در سلولم بسته است. وحشتش را حس می

 _چی شده؟ 
ی هانت به من نگاه کرد و چشمانش خندید، ولی حالت غیردوستانه

 اش را مخفی کرده بود. زمزمه کرد:صورتش احساسات حقیقی
 _معجزه کردم کیرا.

 و نگاه دیگری به پشت سرش انداخت. 
 پرسیدم:

 ای؟_چه معجزه
 هایش را بفهمد. کرد حرفام تالش میذهن آشفته

 گفت:
من رو آوردن اینجا تا کاری رو که با دکتر راونوود ی منی! اونا _تو معجزه

کمک کردن به زنده موندن و رد شدن از سن  -ها برای درمان دورگه
دادیم، تکمیل کنم. تو، کایال و ایزیدور تنها انجام می -شونزده سالگی 

 هایی هستین که این سن رو رد کردین. پرسیدم:دورگه
 ت چیه؟_خب معجزه

 م را باز نگه دارم. و سعی کردم چشمان
 با هیجان زمزمه کرد:

 _موفق شدم! درمان رو پیدا کردم! 
 با صدایی گنگ گفتم:
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تونن یه ارتش از ها می_ولی این که معجزه نیست، نفرینه. االن ومپایرس
 شون رو دیدم، شبیه کایال بود...ها درست کنن. یکیدورگه

تونن جلو برن، می دم. تا یه جاییولی من کد درست رو بهشون نمی -
های کاملی مثل تو و کایال و ایزیدور تونن دورگهوقت نمیولی هیچ

شن، بعدش شن، مریض میهاشون کم کم ضعیف میبسازن. دورگه
 میرن. می

 چطور؟  -
یه گرگینه پای تو رو گاز گرفته. زخمت عفونی شد و توی بدنت پخش  -

دنت با عفونت مبارزه شه... سیستم ایمنی بکم خوب میشد. زخمت کم
ای که فیلیپس داره رو تغییر دادم، درنتیجه ویروس DNAکنه؛ ولی کد می

 شه و اونا رو از پا درمیاره. کنن پخش میهایی که خلق میتوی بدن دورگه
 شه بهش خیانت کردی؟ باألخره یه جایی فیلیپس متوجه نمی -
موقع شده، من اون فهمه. وقتی هم که بفهمه دیگه دیرتا یه مدت نمی -

 مردم. 
 نفسم بند آمد.

 _مردی؟ 
 بینانه گفت:با لحنی واقع

ها فکر کنن کارشون با من تموم شده. چه بالیی دونم وقتی ومپایرس_می
 سرم میارن. 

ها تونستی کاری کنی تحقیقاتت سالپس چرا کارت رو طول ندادی؟ می -
 طول بکشن. 

هم بود. یادت باشه، این کار یه درمان این کار برای من و رانوود خیلی م -
شن. تعدادشون از این هم بیشتر ایه که متولد میهای دورگهبرای بچه

 شه کیرا. گفتم:می
 خوای بذاری بکشنت؟_ولی می
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ای کشیدم و درمقابل داروهایی که به من داده بودند، مقاومت خمیازه
 کردم.
 تونی فرار کنی. _می

ها فکر مل رو آزمایش کرد، هرچند ومپایرسروانوود نیمی از کد کا -
دونم کنن کد کامل رو دارن ولی ما اصلیش رو جدا کردیم. نمیمی

آزمایشات روانوود تا کجا پیش رفت چون دیگه ندیدمش و باهاش 
ی دیگه رو یه جای امن صحبت نکردم ولی مطمئنم تونسته اون نیمه

 پنهان کنه. 
 از کجا انقدر مطمئنی؟  -
گه اون روزی که راونوود گیر فیلیپس افتاد چیزی همراهش چون ا -

فهمید داریم بهش بود، فیلیپس می DNAای شبیه به کد داشت که ذره
 کنیم. خیانت می

 با چشمان نیمه بازم به او خیره شدم و پرسیدم:
 ش کجاست؟ ی دیگه_اون نیمه

 دوباره نگاهی به پشت سرش انداخت و گفت:
 _دادمش به یه نفر. 

 پرسیدم:
 _کی؟
 هایش بیش از دارویی که به من داده بودند، گیجم کرده بود. حرف

دونستم باید بدمش به یه نفر. یکی که بتونم بهش اعتماد کنم... یکی می -
 ها فرار کنه. اش رو داره از دست این ومپایرسکه بدونم توانایی

 دوباره پرسیدم:
 _کی؟

 وش شوم نام آن شخص را بشنوم. هخواستم پیش از آنکه دوباره بیمی
 دادمش به تو کیرا. کد دست توئه. به تندی گفتم: -

 _چی؟ کجا؟ 
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 گفت:
 _بین صفحات این نوشتمش.

و کتابی را که در دستش بود، باال آورد. کتاب "باد در بیدزار" در دستانش 
خیز به سمت سوراخ کف سلول رفتم و باال آوردم. بود... بیدار شدم و سینه

شد، استشمام نکنم. کردم بوی بدی را که از زیر در سلول وارد میسعی 
ولی باال آوردنم به خاطر آن بو نبود، بلکه گرفتگی دردناک عضالت شکمم و 

عرق سرد و تبداری که روی پوستم نشسته بود، حالم را بد کرده بود. به 
م تواندانستم باز هم میخاطر عطشم برای آن گوشت قرمز رنگ بود و نمی

 تحمل کنم یا نه؛ باید تحمل کنم! 
ها با کردم کثیفم و بوی بدی هم گرفته بودم. آبی که ومپایرسحس می

آمد... شلنگ رویم ریخته بودند تمیزم کرده بود ولی حمام به حساب نمی
مثل دراز کشیدن در وان آب داغ و کف صابون و گوش دادن به موسیقی 

م جاری شده بود، با پشت دستم پاکش ادر آیپادم نبود. استفراغ از چانه
زدم و پایم کم کم ام رفتم. دیگر لنگ نمیکردم. ایستادم، به سمت صندلی

شد. موهایم ژولیده شده بود، سعی کردم انگشتانم را داشت خوب می
میانشان بکشم ولی غیرممکن بود. باد در بیداز کف سلول کثیف افتاده 

دکتر هانت  -خاطراتم  -دم. در خوابم اش نگاه کربود. به صفحات پاره شده
طور بود، چه مقدار از گفت نیمی از کد را در این کتاب نوشته بود. اگر این

آن کد را پاره کرده بودم و شبیه به خمیر درآورده بودم و سوراخ روی 
سقف را با آن پر کرده بودم؟ دستم را دراز کردم، کتاب را برداشتم و ورق 

تبدارم جاری شده بود و مانند قطرات باران روی زدم. عرق از پیشانی 
چکید. چشمانم را باریک کردم، نگاهی به صفحات صفحات کتاب می

نویس میان چیزی که از کتاب کردم ولی چیزی شبیه به کدهای دست
دانستم دنبال صفحات کتاب باقی مانده بود، ندیدم. راستش حتی نمی

شم تنها چیزی بود که برایم چطور بود؟ عط DNAگردم. اصال کد چه می
آورد. ولی چیزی در کردم دارد من را از پا درمیاهمیت داشت و حس می
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گفت کد تنها کرد و میهنوز تحمل می-کیرا  -وجودم، قسمتی از من 
چیزی است که اهمیت دارد. اگر فیلیپس و آن مرد نامرئی کد را پیدا 

کردند و یشتری استفاده میهای بکردند، از آن برای تولید کردن دورگهمی
شد. کتاب را روی ها برای نابودی استفاده میموهبت خاص آن دورگه

زمین انداختم، تلوتلوخوران به سمت سوراخ کف زمین رفتم، استفراغ 
بیشتری از شکمم فوران کرد، از گلویم بیرون آمد و داخل سوراخ ریخت. 

آور از ، سیاه و چندشهایم را سوزاند و به شکل رودی غلیظمثل اسید لب
کم از اون گوشت دهانم جاری شد. صدایی در گوشم زمزمه کرد: "فقط یه

شه." قرمز رو بخور! زودباش! فقط یه گاز، بعدش حالت خیلی بهتر می
ی دیگر وجودم است، همان ابتدا فکر کردم این صدا متعلق به آن نیمه

ود. ولی بعد خواست تسلیم شود و از شر درد خالص شکیرایی که می
پیچد. صدایش را نادیده متوجه شدم صدای مادرم است که در سرم می

هایم پوشاندم، خودم را به سمت عقب و جلو گرفتم. گوشهایم را با دست
خوام اون آشغال رو بخورم!" صدای تکان دادم و فریاد کشیدم: "نه! نمی

از بین مادرم در سرم زمزمه کرد: "زودباش، اون گوشت قرمز دردت رو 
خوای بخورمش فقط بره."جیغ کشیدم: "ولی اون چیزی که ازم میمی

قدر جیغ زنم!" آنگوشت قرمزنیست، گوشت انسانه و دیگه بهش لب نمی
کشیدم تا گلویم زخم شد؛ سپس صدا خاموش شد... مانند مه رقیقی که 

 رود. با باال آمدن خورشید از بین می
سرم انداختم، وقتی متوجه شدم فردا  ی مربعی شکل باالینگاهی به حفره

توانم در این سوراخ ناپدید شوم، خیالم راحت شد. صبح زود می
وحش دور توانستم از این سلول کثیف و بدبو خالص شوم، از این باغمی

شد که فرار شد، متوجه میشوم. فردا صبح که فیلیپس وارد سلولم می
 ام. کرده
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نوز شب نشده، ولی تنها چند ساعت تا باال توانستم ببینم که هاز حفره می
آمدن ماه مانده بود. از فکر اینکه احتماال آخرین شبی بود که در این باغ 

 کردم، مضطرب شدم. وحش سپری می
کردم؛ باید یک ها این سلول را ترک نمیکایال و ایزیدور چه؟ بدون آن

م نمیگذاشت توانستم فکر کنم. انگار درد شکمکشیدم؛ ولی نمینقشه می
دیدم. روی پهلویم گذاشت چیزهایی را ببینم که باید میتمرکز کنم، نمی

و آب داخل سلولم  -گوشت  -چرخیدم، متوجه شدم یک کاسه غذای تازه 
ی بزرگ سفید ممکن بود متعلق اند، به این فکر افتادم که آن پنجهگذاشته

وحش ن باغبه چه نوع جانوری باشد. خرس قطبی؟ خرس قطبی هم در ای
رسید همه جور حیوانی دارند. قوز کردم و داشتند؟ چرا که نه؟ به نظر می

ی ی سفید از دریچهمتوجه شدم احتماال این بار آخری است که آن پنجه
 فرستد، نزدیکش شدم و فریاد کشیدم:روی در غذا داخل سلولم می

 ی غذاهایی که برام آوردی ممنونم پنجه سفید!" "واسه همه
انتظار هرگونه پاسخی گوش سپردم ولی صدایی نیامد. یک غرش هم در 

گذشت؟ اصال چرا کردم؟ چه در سرم میکار میبرایم کافی بود. داشتم چه
ی سلولم برایم گوشت برایم مهم بود که بدانم چه حیوانی از دریچه

کردم؟ لطفی که در حقم نکرده بود. به فرار فرستد؟ چرا به او فکر میمی
که کمک نکرده بود؛ فقط معتادم کرده بود. او هم در این قضایا  کردنم

کردم، داشتم دیوانه دانستم، جدا از دردی که تحمل میدست داشت. می
کردم توانستم راه فرارم را پیدا کنم و با عطشی مبارزه میشدم... نمیمی

 که از وقتی که به خاطر مادرم آن گوشت را خوردم، پیدا کرده بودم. ولی
من آن گوشت را به خاطر مادرم نخوردم... به خاطر لوک خوردم. االن کجا 

 بود؟ با خوردن آن گوشت، نجاتش داده بودم؟ 
به گوشتی نگاه کردم که در استخری از خون سیاه قرار داشت. تمام بدنم 

لرزید، دستم را دراز کردم و با نوک انگشتان کثیفم گوشت را لمس می
خواست آن را بقاپم و توی دهانم فرو د، دلم میکردم. گرم و مرطوب بو
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هایم آن را پاره کنم، طعم خون را روی زبانم خواست با دندانکنم. دلم می
هایم جاری بچشم و بگذارم گلوی سوزانم را خنک کند. اشک روی گونه

شده بود، انگشتانم را دراز کردم و کاسه را کنار زدم. به سمت آب چرخیدم، 
های ترک زانم کاسه را برداشتم برداشتم و به سمت لبهای لربا دست

س زدم، خنک و یام بردم. زبانم را از دهانم بیرون آوردم و آب را لخورده
گوارا بود. کف سلول نشستم، جرعه جرعه آب را نوشیدم و زبان و گلویم را 

خواست فرار کند، در گوشم گفت: با آن خنک کردم. کیرایی که هنوز می
رو نگه دار! واسه خیس کردن کاغذها بهش نیاز داری." با  "یه کمش

ی بلندی گفتم: "ولی به اون کاغذها نیاز دارم، کد روشون نوشته زمزمه
ای رو پیش رو داری و شده." آن یکی کیرا گفت: "نگهش دار، شب طوالنی

باید قوی باشی." کاسه را از لبم دور کردم و آن را روی زمین گذاشتم. 
های کاسه برایم خیلی خوشایند چلپ برخورد آب به دیوارهصدای چلپ 

فکر نکنم، به نیک فکر  -گوشت قرمز  -بود. سعی کردم به آب و آن یکی 
توانستم او را ببینم. ته دلم شد اگر قبل از فرارم میکردم، چقدر خوب می

امیدوار بودم پیش از آنکه شب شود، به سلولم بیاید. هرچند بعضی 
هرحال دوستم بود. ناگهان دعاهایم کرد، ولی بهدم میاوقات ناامی

مستجاب شد و صدای چرخیدن کلید در قفل در به گوشم خورد و در 
سلول باز شد. سرم را باال گرفتم، امیدوار بودم دوستم را ببینم؛ ولی 

آمدند، با قدرت درعوض، با دیدن فیلپیس و اسپارکی که به سمتم می
 بود، از در سلول فاصله گرفتم. کمی که برایم باقی مانده

 
 پایان فصل دوازده

 
************** 

 فصل سیزده 
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های بلند وپا به سمت صندلی رفتم. فیلیپس و اسپارکی با قدمچهار دست
شان بودند. فیلیپس پیراهن به سمتم آمدند. هردو به شکل انسانی

توانستم اش را باز گذاشته بود، میهای یقهسیاهی پوشیده بود و دکمه
زخمی را که از صورت تا گردنش امتداد داشت، ببینم. هنوز در بعضی 

آمد، صورتی بود و کبود، یادم آمد چطور از باالی ها به نظر تازه میقسمت
ور کردم که به او حملهیک درخت در گورستان سنت ماری پاتر را تماشا می

چندبار دور من ها گذشته است. رسید از آن شب سالشده بود. به نظر می
اش از زیر شکل ایکشید، غرایز گرگینهچرخیدند، اسپارکی هوا را بو می

 اش بیدار شده بود. فیلیپس مقابلم ایستاد و از اسپارکی پرسید:انسانی
 _وضعیت پاش چطوره؟

ای های دلمه بستهاش را روی خوناسپارکی جلو آمد، خم شد و بینی
 کشید که روی 

نده بودند. سپس زبانش را روی زخمم کشید. زخمم را کامال پوشا
 هایش را روی هم مالید و سپس به سمت فیلیپس چرخید. لب

 به نظرم کمابیش بهبود پیدا کرده.  -
 فیلیپس با لحنی هیجان زده گفت:

 _مطمئنی؟ 
 اسپارکی لبخندی به فیلیپس زد و گفت:

 _به حد کافی حالش خوبه.
 گفتم:

 _من اینجائما!
ل مرا از روی صندلی کشید و روی زمین پرت کرد. فریاد فیلیپس ناغاف

 کشیدم:
 _چته؟!

 به آرامی جلو آمد و باالی سرم ایستاد. 
 چشمان سیاهش را به چشمانم دوخت و گفت:
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 _کی اون کتاب رو بهت داده؟
 من که بهت گفتم، اسمش رو نپرسیدم.  -

 غرید:
 گی!_دروغ می

ید. فیلیپس دستش را دراز خنداسپارکی پشت سرش ایستاده بود و می
کرد و کتاب باد در بیدزار را از روی زمین برداشت و ورق زد. مضطربانه 

نگاهی به سقف انداختم. اسپارکی متوجه نگاهم شد به همین خاطر 
بالفاصله چشمانم را روی فیلیپس برگرداندم. انگشتان بلند و 

متوقف زدند و سپس اش با ریتم خاصی صفحات را ورق میاستخوانی
 شدند. به آرامی سرش را باال آورد و به من نگاه کرد. خرناس کشید:

 _یه سری از صفحات نیستن. چرا صفحات کتاب رو پاره کردی؟
ذهنم به سرعت به کار افتاد و درد شکمم بیشتر شد و حس کردم دل و 

کردم؛ سپس سرم را باال ام به هم پیچید. باید سریع به چیزی فکر میروده
 صورتم را با بیزاری جمع کردم و گفتم: گرفتم،

 کردم؟کار می_چه توقعی ازم داری وقتی دستمال توالت ندارم؟ باید چه
 فیلیپس با شک و تردید نگاهم کرد و گفت:

 ای! _خیلی وحشی
 با نهایت توانم سعی کردم با اعتماد به نفس بگویم:

رو نگاه کنه؟ خوای بره توی سوراخ ات نمی_چرا از این رفیق خوش خنده
 ای داره! العادهمطمئنا حس بویایی فوق

اش را رسید شوخ طبعیفیلیپس نگاهی به اسپارکی انداخت که به نظر می
 باره از دست داده. اسپارکی غرید:به یک

 _َاه فیلیپس، جدی که نیستی؟!
 فیلیپس به من نگاه کرد و گفت:

 برم._کتاب رو با خودم می
 شروع به اعتراض کردم:
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 تونی..._نه تو نمی
ولی متوجه شدم برای فرارم دیگر نیازی به آن کتاب ندارم. چون شب 

 -کردند. ولی اگر رویاهایم کردم و روز بعد گودال را پیدا میهنگام فرار می
تری داشت... یک حقیقت داشتند، پس آن کتاب معنای عمیق -خاطراتم 

را که دید، دوباره زیر ام کد در میان صفحاتش داشت. اسپارکی ناراحتی
شدم، رو میخنده زد. اگر به تمام نیرویم برای چیزی که شب با آن روبه

 زدم.اش مینیاز نداشتم، مشتی به صورت مسخره
 فیلیپس گفت:

 برم._بگو کی صندلی رو برات آورد وگرنه اون رو هم می
ی فرارم منتفی است. سعی دانستم بدون صندلی نقشهوحشت کردم، می

 دم متقاعدش کنم.کر
 دونم._اسمش رو نمی

 فیلیپس هشدار داد:
 برم!_این آخرین فرصتته! اسمش رو بهم بگو وگرنه صندلی رو می

هایش جدی است. ولی یادم دانستم در حرفنگاهی به او انداختم، می
آمد نیک گفته بود اگر بقیه بفهمند برایم کتاب و صندلی آورده، فیلیپس 

 ریاد کشیدم:درد. فگلویش را می
 _اسمش رو بهم نگفت!

 فیلیپس نگاهی به من انداخت، سپس چرخید و صندلی را با خودش برد.
 فریاد کشیدم:

تونم از این صندلی استفاده کنم. مگه _نه! گفتی واسه خوب شدن پام می
 خوای پام خوب شه؟نمی

 فیلیپس به سمت در سلول چرخید و غرید:
 کنم به حد کافی خوب شدی!خوام باهات ب_واسه کاری که می

سپس اسپارکی داخل سلول برگشت، جارویی را که از راهروی بیرون سلول 
 برداشته بود، به سمتم پرت کرد و گفت:
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 زنه!هم می_اینجا رو تمیز کن! حالم رو به
 فریاد کشیدم:

 _خودت تمیزش کن مرتیکه ُگ...ه!
ا با خودش فیلپس در را محکم بست و صندلی و شانسم برای آزادی ر

 برد؟
 فریاد کشیدم:

 _نه! برشون گردون!
های فیلیپس در توانستم صدای دور شدن قدمای نداشت. میولی فایده

وار اسپارکی در کنارش را های دیوانهراهروی بیرون سلولم و صدای خنده
بشنوم. ایستادم و لنگ لنگان به سمت در رفتم. با مشت به در کوبیدم و 

 م.دوباره فریاد کشید
بذارید بیام بیرون! من حیوون نیستم! شمایید که باید اینجا حبس  -

 بشید، نه من!
روی زمین نشستم و بدنم را مثل توپ جمع کردم. نگاهی به سقف 

شد، پاک های کثیفم جاری میهای گرمی را که روی گونهانداختم و اشک
به  های نور خورشید از سوراخ مربعی شکل روی سقفکردم. آخرین اشعه

توانم فرار کنم فکر اینکه دانستم دیگر نمیتابید و میداخل سلول می
وحش حبس باشم، مرا وحشتزده کرده بود. فکر مابقی عمرم را در این باغ

شد روزهای باقی مانده را تحمل کردن به فرار تنها راهی بود که باعث می
ستم چطور دانکنم، ولی اآلن فرصت فرارم را از من گرفته بودند و نمی

خواهم فردا را دوام بیاورم... چه برسد به یک عمر اسارت را. آن کتاب و می
خواست با من کد داخلش چی؟ آن را هم از من گرفته بود. فیلیپس می

 کار کند؟چه
ام کرد. روی آمد، فکر کردن به فردا وحشتزدهصبح روز بعد به سراغم می

فلزی نگاه کردم. طی این کمرم چرخیدم و به سوراخ روی سقف و توری 
وار ایستادم و دیوانهچند روزی که گذشته بود، هنگامی که روی صندلی می
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رسید... ولی االن تراشیدم، آزادی خیلی نزدیک به نظر میها را میگچ
آوردم. وقت به دستش نمیآزادی تبدیل به چیزی شده بود که هیچ

ها را در ذهنم تصور ستانها و کوهها و جنگلهایم را بستم، دریاچهچشم
دوم، نور خورشید را روی ها میکردم. خودم را تصور کردم که به سمت آن

کنم، برخورد قطرات باران به پوستم، وزش باد در موهایم صورتم حس می
 و... جارو! ناگهان ذهنم فریاد کشید.

تونم از جارویی که فیلیپس بهم داد برای خالص شدن از اینجا استفاده می
کنم! از جایم بلند شدم و جارو را از روی زمین برداشتم. نگاهی به سوراخ 

دیدم، تاریکی بود. ماه در آسمان روی سقف انداختم، تنها چیزی که می
خواستم فرار کنم و تاریکی نبود و بابتش خوشحال بودم، چون می

هایم گرفتم، توانست مرا در خودش پنهان کند. جارو را محکم در دستمی
االی سرم بردم و به صفحات کاغذی که با آن سوراخ را پر کرده بودم، ب

های بزرگی از سقف جدا شدند و کف سلول ضربه زدم. کاغذها در تکه
افتادند. به ضربه زدن به خمیرهای کاغذ ادامه دادم تا اینکه تمامشان روی 

ا ی جارو ری توری فلزی افتاد، دستهزمین ریختند. وقتی چشمم به حاشیه
زیرش انداختم و توری را شل کردم. وقتی کمی جدا شد، جارو را برعکس 

ی میان توری فلزی و سوراخ را بیشتر کردم. جارو را کردم و با تهش فاصله
کشیدم و توری فلزی را خم کردم، یک شکاف ایجاد شد. عقب ایستادم و 

رد شوم؛ به شکاف نگاه کردم، هنوز به حد کافی بزرگ نبود که بتوانم از آن 
توانستم ای را داشتم، میاگر فقط یک شب دیگر آن صندلی و کالهک نقره

های بیشتری بتراشم و یک طرف دیگر توری فلزی را آزاد کنم. ولی گچ
شب دیگری نداشتم، فقط امشب را داشتم پس باید جایگزینی برای 

ای بردم. ناگهان صدکردم و نهایت استفاده را از جارو میصندلی پیدا می
ی در سلول شنیدم. در تاریکی خشکم زد، ضربان قلبم غرشی پشت دریچه
آورد، همیشه صبح وقت این موقع روز برام غذا نمیتند شد. پنجه هیچ

آورد! شاید صدای برخورد جارو به سقف را شنیده بود، شاید همین زود می
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توانستم صدای توجهش را جلب کرده بود. با اضطراب گوش سپردم، می
خورد، بشنوم. جارو را از داخل ی در تکان میچیزی را که پشت دریچه آن

ی سلول جمع سوراخ بیرون آوردم، به سرعت کاغذها را جارو کردم و گوشه
کردم و رویشان دراز کشیدم. در تاریکی دراز کشیدم و منتظر ماندم. 

به  -البته اگر واقعا آن صدا متعلق به پنجه بود  -ی پشت دریچه پنجه
کنه؟ شاید کار میتکان خوردن و غریدن و پارس کردن ادامه داد. داره چه

داد که سریع به سلولم مچم را گرفته بود و داشت به فیلیپس عالمت می
بیاید. سپس صدایی در راهرو شنیدم. یک حیوان آن بیرون بود و داشت 

س حرکت دراز کشیدم، امیدوار بودم اگر فیلیپآمد. بیبه سمت سلولم می
بود و نگاهی به داخل سلولم انداخت، فکر کند خواب هستم و دست از 
سرم بردارد. ولی حفره چی؟ چشم راستم را باز کردم و نگاهی به حفره 

انداختم. توری فلزی خمیده و از ریخت افتاده، از سقف آویزان بود. 
شد... حتی یک ومپایرس احمق! سپس صدای تلق هرکسی متوجهش می

 زده بلند شد و در سلولم باز شد.تلق آهن زنگ 
 

 پایان فصل سیزده
 

************ 
 فصل چهارده

کرد، نیک به آرامی و پرسه زنان وارد سلولم شد؛ تنها صدایی که ایجاد می 
 صبری پرسیدم:هایش روی زمین بود. با بیصدای برخورد آرام پنجه

 خوای؟_چی می
پیچه داشتم سوختم، دلیخواستم بداخالقی کنم ولی داشتم در تب منمی

 خواست فرارم را به تاخیر بیندازم. غرید:و دلم نمی
اندازم که هرشب بیام ببینمت ولی به _خوبه! همه چیزم رو به خطر می

 شه! جای تشکر این نصیبم می
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 پرسیدم:
 دی و میای؟_پس چرا به خودت زحمت می

 حرکت روی کاغذها دراز کشیده بودم. هنوز بی
 ید:دوباره غر 

 _چون کنجکاوم. 
 درمورد چی؟  -
 تو!  -

نگاهی به سوراخ انداختم و متوجه شدم نیک درست زیرش ایستاده 
 ماند. شک داشتم متوجه سوراخ شود. جا میاست. اگر همان

کنم باید بری. همین خوام بدجنس باشم ولی فکر میببین نیک، نمی -
م، اگه تو رو اینجا ببینه ی کافی با فیلیپس مشکل داراالنش هم به اندازه

 افتیم. جفتمون توی دردسر می
 ت کجا رفته؟ پس سرزندگی -

 با ناباوری گفتم:
 ام رو از دست دادم._سرزندگی؟ چند ماه پیش سرزندگی

ام به این فکر کردم که چقدر از وقتی که پا به رگد کوو گذاشتم، زندگی
ی سرش بیرون آمد. تر شد و از زیر سوراخ باالتغییر کرد. نیک نزدیک

نگاهی به سوراخ و سپس به سرعت به نیک انداختم. باز هم جلو آمد و 
ام مالید. خزهایش به لطافت ابریشم و به نرمی ناگهان سرش را به گونه

 بالشت بود. در گوشم زمزمه کرد:
دونم چه حسی داره تمام روز پشت چندتا دونم چی کشیدی کیرا. می_می

شی و نتونی رها باشی. زندان تو از دیوارهای سنگی میله گیر افتاده با
 درست شده و مال من از خز. 

 پرسیدم:
 _چه شکلی هستی؟
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سعی کردم توجهش را معطوف خودم نگه دارم تا متوجه شکاف بزرگ روی 
 سقف نشود. 

 منظورت چیه؟  -
ای، درسته؟ وقتی به شکل گرگ نیستی چه شکلی هستی؟ تو یه گرگینه -

 چند سالته؟ 
 چشمان زرد نافذش را به من دوخت و گفت:

 ام._شونزده سالمه. قدم تقریبا دو متره. موهام بلونده و خیلی الغر مردنی
برایم سخت بود او را به شکلی که توصیف کرده بود و در جسمی به جز 
جسم یک گرگ، تصور کنم. برایم سخت بود باور کنم انسان است چون 

یده بودم. ولی فکر کردن به اینکه زیر این همیشه او را به شکل یک گرگ د
شد برایش ناراحت خزهای خاکستری یک انسان وجود دارد، باعث می

 طور که خودش گفته بود، او هم گیر افتاده بود. شوم. همان
 پرسیدم:

 جوری حبست کنن؟_مگه چی کار کردی که انقدر وحشتناک بوده که این
کنم، این سوال را نپرسیدم... واقعا  بار به خاطر اینکه حواسش را پرتاین

 خواست بدانم. دلم می
 تونم بهت بگم. نمی -
 تونی؟ چرا نمی -

 غرید:
 شه درموردش حرف زد._کاری که انجام دادم انقدر وحشتناکه که نمی

 سپس دم بزرگش را تاب داد و روی زمین ولو شد.
کشی... کنم چه زجری می_ولی منم مثل تو عطش دارم کیرا. درک می

خواد گلوت رو خوای که من دلم میقدری گوشت توی کاسه رو میهمون
 بدرم. 

 نفسم بند آمد.
 _گلوم رو بدری؟
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اگر به خاطر کاغذهایی نبود که رویشان دراز کشیده بودم، حتما از جا 
گرفتم. بدون آنکه چشمان زرد درخشانش را از پریدم و از او فاصله میمی

 من بگیرد، گفت:
 خوام خیلی بیشتر از دریدن گلوته.چیزی که می_ولی 
طور که در چشمان جک سث خیره شده بودم، با خیره شدن در همان

اش را بفهمم. تصاویری جلوی چشمان نیک هم توانستم نیت واقعی
رساند... البته چیزی بیشتر از چشمانم آمد، داشت به من آسیب می

آرام و عمدی. با نگاهش مرا داد، ام میآسیب رساندن بود. داشت شکنجه
در خلسه فرو برده بود و هرچند درد و رنجم غیرقابل تحمل بود، 

خواهمش. هرچند توانستم به او نگویم چقدر به او نیاز دارم، چقدر مینمی
در آن تصاویر خونریزی داشتم و نزدیک مرگ بودم، ولی تمام وجودم او را 

ند و نیک نگاهش را از من کرد. ناگهان آن تصاویر ناپدید شدطلب می
 گرفت. 

 غرید:
_دیدی کیرا؟ من یه قاتلم و درست مثل تو که با میلت برای دویدن به 

 سمت اون 
کنی، من هم با میلم برای انجام دادن اون کارهایی که کاسه مبارزه می

 کنم. توی ذهنت دیدی مبارزه می
 پرسیدم:

 افته؟می_اگه اون کارها رو انجام بدی، چه اتفاقی برات 
 کوبید. ام میقلبم محکم در سینه

درست مثل خودت که اگه اون گوشت رو بخوری، برای همیشه بهش  -
شی. با هر گازی که به اون گوشت بزنی بیشتر شبیه بقیه معتاد می
کنی و ها تغذیه میشی، از انسانمی -فیلیپس و مادرت  -ها ومپایرس

شی. اگه من اآلن تو رو بکشم، ها میآشامباعث به وجود اومدن خون
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عطشم فروکش میککنه ولی این لذت دوام کمی داره و نفرین پدرم روحم 
 گیره. رو بیشتر در اختیار خودش می

 شه این نفرین رو از بین برد؟ می -
نفرین من هم مثل نفرین خودته، کیرا. نفرین تو فقط در صورتی از بین  -

از بین ببری. نفرین من هم وقتی از  ره که تمایلت به خوردن گوشت رومی
 ره که تمایلم برای قتل و کشتار رو از بین ببرم.بین می

_ پس همه این کارات به خاطر همینه؟ برام صندلی و کتاب آوردی و 
 ش به خاطر این بود که خودت رو خالص کنی؟ باهام مهربون بودی. همه

 بدون آنکه نگاهم کند، گفت:
کدوم از خوامت کیرا. هیچدونی چقدر می_فقط همین نیست. نمی

کردن. بودن کنارت منو دیوونه هام اندازه.ی تو من رو جذب نمیقربانی
هام انسان کنه... تا به حال با یه دورگه سروکار نداشتم. همه قربانیمی

بودن. ولی یه چیزی توی تو هست که با بقیه فرق داره، چیزی که باعث 
و تمام وجودم پر از استرس، عصبانیت، نفرت،  شه ضربان قلبم تند شهمی

تک .و.س بشه. کنار تو بودن خیلی سخته و تکو از همه بیشتر ه
کشن که تو رو تصاحب کنم... بهت حمله کنم. پس اگه هام فریاد میسلول

تونم تونم شکستش بدم، میبتونم با تمایالتم نسبت به تو مبارزه کنم، می
را پایین انداختم، به زخم سیاه و بزرگی نگاه  دیگه یه قاتل نباشم. سرم

 کردم که ساق پایم را پوشانده بود و گفتم:
 _تو منو گاز گرفتی، درسته؟ 

 به من نگاه کرد و گفت:
 کنی. جوری نیست که تو فکر می_آره، کار من بود... ولی قضیه اون

 با عصبانیت گفتم:
 خوشگذرونی کندی؟_پس یه تیکه از گوشت پای من رو از سر تفریح و 

 غرید:
 _دکتر هانت مجبورم کرد این کار رو بکنم. 
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 پرسیدم:
 _دکتر هانت؟
 کردم. شنیدم را باور نمیچیزی که می

 یه ربطی به اون کد و کتابی که برات آوردم، داره.  -
 دیگه اون کتاب رو ندارم. فیلیپس بردش.  -
 مهم نیست.  -
 ولی کد توی کتاب بود!  -

 چشمانم نگاه کرد و گفت:مستقیما به 
 _نه، نبود. 

 از ترس اینکه در خلسه فرو بروم، نگاهم را از او گرفتم و گفتم:
 _ولی یادمه دکتر هانت بهم گفت کد رو توی این کتاب نوشته. 

کرد یه جاسوس بین دوستات هست... این کار رو هم کرد؛ ولی فکر می -
 ؟ یه خائن. یه دوستی به اسم مورفی داری، درسته

 سرم را تکان دادم و گفتم:
 _آره. 

دکتر هانت بهم گفت اون و مورفی با هم دوست بودن. مورفی یه مدتی  -
هاش بهش همراه دکتر هانت توی عمارتشون بود. هانت درمورد ترس

کرد که ممکنه یکی از دوستاش جاسوس باشه. گفت، ولی مورفی باور نمی
ه جاسوس کیه، ولی ناگهان دکتر هانت بهش گفت چیزی نمونده که بفهم

وحش اسیرش کردن و دیگه نتونست گیرش انداختن و اینجا توی این باغ
بفهمه جاسوس کیه. ولی مطمئن بود یکی بین شما هست. بخشی از کد 

توی اون کتاب نوشته شده... ولی یه کپی دیگه از کد رو یه جای امن 
 گذاشته. 

 کجاست؟ باید پیداش کنم.  -
 دونم. نمی -
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کنه جاسوس کیه بهت نگفت؟ دکتر هانت چیزی درمورد اینکه فکر می -
 اصال چرا بهت اعتماد داشت؟ 

دونست دارم دونست جاسوس کیه. بهم اعتماد داشت چون مینه نمی -
دونست چقدر دلم ام رو جبران کنم. میکنم گناهان گذشتهسعی می

 خواست از شر این نفرین خالص شم. می
 م و گفتم:به پایم خیره شد

 کار کنه؟ _قراره فردا فیلیپس باهام چه
ها رو پرورش یه مزرعه متروکه چند مایلی اینجا هست، اونجا دورگه -

ریزی کرده بود، خیلی زنده طور که هانت برنامهدادن. ولی همونمی
کنه مونن. عفونت گازی که به پات زدم به سیستم ایمنی اونا حمله مینمی

رن، به همین خاطر مزرعه رو رها کردن. هرچند شه بمیو باعث می
دونن دکتر هانت عمدا اون عفونت رو به وجود فیلیپس و افرادش نمی

اون  DNAآورده، ولی اونقدری باهوش هستن که بدونن عفونت پای تو 
کنه. به همین خاطر حاال که فهمیدن پات بهتر شده ها رو نابود میدورگه

 ها رو آغاز کنن. دورگهخوان از فردا تولید مثل می
 تولیدمثل؟  -

 ضربان قلبم همزمان با دردی که در شکمم پیچید، تند شد.
فیلیپس از اینکه االن کد درست رو داره خوشحاله. واسه همین فردا  -

 خواد تولید مثل رو با تو و دوستات کایال و ایزیدور شروع کنه. می
 ولی اگه پام خوب نشه، چی؟  -
زنن اگه بمیری عفونت هم از بین بره و بعدش می کشنت. حدسمی -

 ی تو استفاده کنن. شاید بتونن از نمونه
پس چرا چند هفته پیش من رو نکشتن و اون چیزی که میخوان رو ازم  -

 نگرفتن؟ 
 نیک گفت:
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ای که کسی صورتش همون مرد نامرئی -_اون خائن هر کسی که هست 
 رو 

 خواد.یبه دالیلی تو رو زنده م -ندیده 
 و سپس رویش را برگرداند. 

 با لحنی تمسخرآمیز گفتم:
 _پس اون مرد نامرئی حامی و ناجی منه؟ 

طور گفت. هر کسی که هست مطمئنا خیر و صالحت رو شه اینمی -
 خواد، ولی فعال در امانی. فعال بهت نیاز دارن. نمی

 واسه چه کاری بهم نیاز دارن؟  -
حرکت کرد و زیر سوراخ سقف ایستاد. به سمتم های آرام در سلول با گام

 چرخید و گفت:
 دونم._نمی

 و سپس سلولم را ترک کرد. 
 

 پایان فصل چهارده
 

************ 
 فصل پانزده

خواهد سعی گفتم؟ گفته بود میی فرارم به نیک میباید درمورد نقشه 
الی کند از شر نفرینش خالص شود. ولی با این وجود، او یک قاتل سری

خواست مرا شکنجه داد و بکشد. واقعا قابل اعتماد بود؟ هر بود که می
لحظه ممکن بود دوستم به جالدم تبدیل شود. نه. هرچند درد ذهنم را 

دانستم باید تصمیم درست بگیرم و درمورد فرارم آشفته کرده بود ولی می
به او به او چیزی نگویم. حرف از اعتماد زده بود، گفته بود دکتر هانت 

دانستم مورفی هم به چنین گفته یکی از دوستانم خائن است و حتی می
 توانستم چنین چیزی را باور کنم. چیزی شک کرده بود... ولی نمی
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کدامیک از دوستانم ممکن بود چنین کاری کرده باشند؟ چرا؟ چیزی به 
صبح نمانده بود، به زودی فیلیپس و اسپارکی برای انجام کارهای کثیف 

آمدند؛ فقط چند ساعت برای فرار از سلول، پیدا لید مثلشان سراغم میتو
وحش وقت کردن لوک و کایال و ایزیدور و یافتن راه خروج از این باغ

داشتم. جارو را باالی سرم گرفتم و سرش را داخل شکافی گذاشتم که میان 
ی جارو سقف و توری فلزی ایجاد کرده بودم. تمام وزنم را روی دسته

هایم را نداختم و کشیدم. توری فلزی کمی باز شد ولی کافی نبود. دستا
ی جارو خودم را باال بکشم ولی روی هم گذاشتم و سعی کردم از دسته

هایم به خاطر تب خیس و چسبناک شده بودند و دستم لیز خورد و دست
هایم را کف سلول افتادم. کف سلول پر از خاک و گردوغبار بود، کف دست

زمین کشیدم تا اینکه پوشیده از خاک و ِگل شدند. دوباره جارو را روی 
بار دسته جارو را محکم گرفتم و خودم را به سمت سوراخ باال کشیدم. این

گرفتم و توانستم خودم را باال بکشم. وقتی همسطح سوراخ قرار گرفتم، 
ی سوراخ را با دست چپم انگشتان دست راستم را داخل توری بردم و لبه

گرفتم. سپس با تمام قدرتم توری را کشیدم. ابتدا توری تکان نخورد، به 
همین خاطر به کشیدنش ادامه دادم. آنقدر محکم کشیدم که دستم برید 

و خون آمد. نگاهی به خون دستم انداختم و سپس رویم را برگرداندم. 
ها خواهد جارو را رکردم، مهم نبود چقدر دلم میاالن نباید به آن فکر می

کم از های کوچک گچ کمکنم و مقداری از گوشت داخل کاسه بخورم. تکه
 های سوراخ فرو ریختند و توری فلزی شل شد. لبه

دانستم آن غرش واکنشی به دوباره صدای غرشی بیرون سلولم پیچید، می
کشید که فیلیپس وارد سلولم سروصداهای من موقع فرار بود. طولی نمی

آمد؛ سپس صدایی از زنان پشت سرش میقهقههشد و اسپارکی هم می
هایم در سرم پیچید و دکتر هانت را به یاد آوردم که کنار تختم کابوس

 نشسته بود. 
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ش رو داره از یکی که بتونم بهش اعتماد کنم... یکی که بدونم توانایی -
 ها فرار کنه! دست این ومپایرس

تر هانت به من داشت، فکر هایم را بستم و به اعتماد و باوری که دکچشم
کردم. بنابراین با کردم... خودم را ناامید نمیکردم. او را ناامید نمی

درماندگی توری فلزی را کشیدم و پاره کردم. با دو دستم آن را گرفتم و 
مانند یک میمون از آن آویزان شدم. با تمام وزنم توری را کشیدم. پاهایم 

ا به سمت عقب و جلو تاب دادم تا شتاب ها ردر هوا آویزان شده بود، آن
هایم حس کردم، سرم را باال گرفتم بیشتری بگیرم. چیز گرمی را روی دست

و درتاریکی دیدم جوی غلیظی از خون از بین انگشتانم جاری شده. 
دادم، توری فلزی ای که داشتم امیدم را از دست میناگهان، درست لحظه

هایم م. با کمر زمین خوردم و هوا از ششاز جا کنده شد و روی زمین افتاد
ی سوزناکی ی پشت در زوزهخارج شد. صدایی در راهرو پیچید و پنجه

کشید. ایستادم، با درد خم شدم و نفس عمیقی کشیدم و هوا را وارد 
هایم کردم. جارو کنارم روی زمین افتاده بود، برش داشتم. آن را وارد شش

لب کردم. آن را کشیدم تا از محکم ای قاحفره کردم و یه یک گوشه
ی جارو باال کشیدم. زیاد باال بودنش مطمئن شوم، سپس خودم را از دسته

نرفته بودم که دوباره دستم لیز خورد، خون هنوز داشت از انگشتان 
شد. روی زمین افتادم، به سرعت دستم را به روپوش ام جاری میزخمی

 ام مالیدم. بیمارستانی
توانستم آمد و میدر چرخید. صدای خنده از بیرون سلولم میکلید در قفل 

اسپارکی را در حالی تصور کنم که در تاریکی ایستاده و نیشش تا 
وار را ی دیوانهبناگوشش باز شده. پشتم را به در سلول کردم و آن خنده

هایم را ی جارو را گرفتم و خودم را باال کشیدم. دستنادیده گرفتم، دسته
کشیدم و ی جارو باال میگذاشتم و از دستهاز دیگری جلو می یکی پس

که کلمات دکتر هانت مانند سیگنال ضعیف بیسیم در گوشم زنگ درحالی
رفتم. یکی که بتونم بهش زد، به سمت سوراخ روی سقف باال میمی
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ها ش رو داره از دست این ومپایرساعتماد کنم... یکی که بدونم توانایی
 فرار کنه! 

ی سوراخ ی جارو که رسیدم، دست راستم را دراز کردم و لبهبه باالی دسته
ی جارو جدا کردم و خودم را باال را گرفتم سپس دست چپم را از دسته

کشیدم. مقداری از توری فلزی که باقی مانده بود، کمرم را خراشید و 
های سیاِه انگشت ماننِد روی کمرم را حس کردم. منقبض شدن استخوان

خواستم از شدت درد بکشم. لبم را گزیدم تا جلوی جیغی را بگیرم که می
ام وارد سوراخ شد، عرق داخل چشمانم رفت، خودم را باال کشیدم و باالتنه
ای داشت، العادهبالفاصله نسیم خنکی صورتم را نوازش کرد. حس فوق

ودم هایم خکرد. به کمک آرنجانگار یک فرشته داشت صورتم را نوازش می
را باال کشیدم و وارد سقف شدم. بیرون آمدن از آن سلول حس فوق 

 کردم و این حس باورنکردنی بود. ای داشت. احساس آزادی میالعاده
به سلول تاریکم نگاه کردم و متوجه فیلیپس شدم که با عجله وارد سلول 

ی کمی از او اسپارکی آمد. برای یک لحظه فیلیپس گیج شد و درفاصله
ام و از باال به او نگاه سپس سرش را باال گرفت. مرا دید که ایستاده شد و

هایش درآمدند و حتی با اینکه کنم و فریادی از سِر خشم کشید. نیشمی
درخشیدند. به سرعت جلو آمد، به سلول تاریک بود، در دهانش می

ای پرت کرد. دستش را به سمت اسپارکی برخورد کرد و او را به گوشه
ی جارو دراز کرد ولی به سرعت جارو را باال کشیدم و از دسترسش دسته

 دور کردم. از آن پایین غرید.
 تونی از دست من فرار کنی کیرا!_نمی

 با عصبانیت گفتم:
 _اول باید بتونی منو بگیری!

 ی سوراخ فاصله گرفتم و روی و از لبه
 سقف سلول دویدم.
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 پایین فصل پانزده
 

****** 
 فصل شانزده

رفتم و برای حفظ تعادلم از دسته ی سقف راه میانند یک بندباز روی لبهم
گرفتم. نگاهی به زیر پایم انداختم، در نور ضعیف آن پایین جارو کمک می

توانستم چیز بزرگ و سفیدی را ببینم که به سمت عقب و جلو حرکت می
 کرد. با خودم فکر کردم:می

زرگ و سفید مال یه خرس ی بکردم. اون پنجه_پس درست فکر می
 قطبیه!

ناگهان سرش را باال گرفت و با دیدن من زوزه کشید و متوجه شدم آن 
جانور درواقع گرگی به بزرگی یک خرس قطبی است! به من خیره شد، 

وحش خبر مانندی از ته گلویش بلند شد، انگار داشت به کل باغی نالهزوزه
 ن گفت:داد. با عصبانیت به مفرار کردنم را می

 تونی فرار کنی!ری؟ نمی_فکر کردی داری کجا می
ی سقف ادامه هیچ راه فراری نداشتم. وحشتزده شدم و به دویدنم در لبه

دادم. از راهی که آمدم برگشتم و متوجه ساختمان دیگری شدم که سقف 
صافی داشت و در کنار ساختمانی قرار داشت که من روی سقفش بودم. 

ی میان دو ساختمان حدودا ده فوت یدم، فاصلهبه سمت ساختمان دو
بود. چند قدم عقب رفتم، نفس عمیقی کشیدم و با نهایت سرعت به 

ها دویدم. درد در پای راستم که تقریبا بهبود سمت شکاف میان ساختمان
های یافته بود، پیچید. درد در راه رسیدن به مغزم شوکی به تمام پایانه

ان حس کردم پاهایم جانی تازه گرفتند و عصبی بدنم وارد کرد. ناگه
سرعتشان بیشتر شد. نگاهی به پاهایم انداختم، سرعت حرکتشان آنقدر 

ی شدند. وقتی با سرعتی باورنکردنی به لبهزیاد بود که به خوبی دیده نمی
ها اوج ساختمان رسیدم، به هوا پریدم و در باالی شکاف میان ساختمان
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طرف شکاف فرود آمدم و روی کمرم غلت زدم. گرفتم. با صدای بلندی آن 
ها متوجه شده بودند که اتفاقی ها و ومپایرساحتماال بقیه الیکنتروپ

افتاده، چون همگی غریدند و جیغ و فریاد زدند و زوزه کشیدند. روی 
سقف دویدم و تا وقتی به آن طرفش نرسیدم، متوقف نشدم. به تاریکی 

رسید، آب بود. سیاه و مخملی به نظر میزیر پایم نگاه کردم، آن پایین 
ی ی ساختمان ایستادم و خودم را آمادهشد. لبهاحتماال سقوط آرامی می

پریدن کردم و همان لحظه صدایی در سرم پیچید: "توی آب چیه؟" صدای 
غرش بلندی از پشت سرم آمد. پشت سرم را نگاه کردم و فیلیپس را دیدم 

کرد. دیگر شبیه به گروهبان سابقم ت میوپا روی سقف حرککه چهار دست
داد؛ دوباره به شکل ی افسری به من آموزش مینبود که در دانشکده

ومپایرس درآمده بود. رویم را از او برگرداندم، نگاهی به آب سیاه زیر پایم 
ی جارو را محکم در دستم انداختم، چشمانم را بستم و پریدم. هنوز دسته

ای شلپ شلوپ بلندی در آب فرود آمدم. آب سرد نگه داشته بودم. با صد
بود و حس کردم چیز بزرگی به بدنم مالیده شد. به طور غیرارادی پاهایم 
را در آب تکان دادم تا هرچه که بود را از خودم دور کنم. نفسم را حبس 

کردم، روی سطح آب آمدم و از جارو برای شناور ماندن روی آب استفاده 
آمدم، ی برکه شنا کردم. وقتی داشتم از آب بیرون میکردم. به سمت کناره

های بزرگ سرم را برگرداندم و فیلیپس را دیدم که از روی سقف پرید و بال
 و سیاهش دو طرف بدنش باز شدند. به سمتم خیز برداشت و غرید:

 _برگرد!
ها ی غرش و زوزه و ساییدن نیشوحش صدای کرکنندهاز سرتاسر باغ 
شنیدم. ناگهان صدای فریادی را از نزدیکی خودم شنیدم. روی هم را می

آمد. چرخیدم و جارویم را در هوا باال بردم. تازه صدا از پشت سرم می
کرد، چه بود. یک متوجه شدم آن چیزی که در برکه در کنارم شنا می

آشام از آب بیرون آمد و به سمتم دوید. با سرعت کنار آب دویدم و خون
هایی رفتم که یک محوطه ها و صخرهمیان تخته سنگبه سمت یک در 
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های فیلیپس را از تفریحی ساحلی را ایجاد کرده بودند. صدای برخورد بال
کردم نگاهی به پشت سرم بیندازم و شنیدم و جرات نمیپشت سرم می

کوهی از عضالت و موهای سیاه را ببینم که در تاریکی به سمتم خیز 
سانتیمتر با در فاصله داشتم که فیلیپس با  برداشته بودند. فقط چند
ام را ای به من زد. سعی کرد روپوش بیمارستانیدست قدرتمندش ضربه

چنگ بزند، نوک انگشتانش به کمرم برخورد کرد ولی خودم را از 
دسترسش دور کردم و از در رد شدم و آن را محکم پشت سرم بستم. با 

کرد در را به زود باز کند، وزنم را برخورد فیلیپس به در، در لرزید. سعی 
خورد. کمی ام روی زمین موزائیکی لیز میروی در انداختم. پاهای برهنه

ام نگه داشتم. یک چفت روی در بود، دستم را چرخیدم و در را با شانه
روی در کشیدم و سعی کردم قفلش کنم؛ ولی فیلیپس خیلی قوی بود و 

آسایش را ر به او نگاه کردم که بدن غولدر چند سانتیمتر باز شد. از بین د
فشرد. مستقیما در یکی از چشمان سیاهش نگاه کردم و او هم به در می

 با اخم به من نگاه کرد. غرید:
 تونی فرار کنی._نمی

 خوردم. داد که در سلول مینفس داغ بود و بوی همان گوشتی را می
 فریاد کشیدم:

 شم!_من زندانی تو نمی
جارو را از بین در رد کردم و بین چشمانش کوبیدم. فریادی از ی ته دسته

درد کشید و عقب رفت. از فرصت استفاده کردم، در را به زور بستم و قفل 
طرف ای پس از آنکه چفت در را انداختم، فیلیپس از آنکردم. لحظه

هایش خم و خرد شد. خودش را به در کوباند. در زیر وزن ضربات چنگال
وار شود، دیوانهدانستم خیلی زود در متالشی می، میوحشت کردم

طرف دویدم و ناامیدانه دنبال راه فرار دیگری گشتم. داخل طرف و آناین
ها مرتب روی یکدیگر های فلزی بودم. بعضی از آناتاق بزرگی پر از قفس

ها چیده شده بودند و بعضی دیگر روی زمین افتاده بودند. بین قفس
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چند تکه گوشت متالشی شده که کف زمین ریخته بود، لیز دویدم و روی 
رویم در دیگری بود. با سرعت به سمتش دویدم و بدون هیچ خوردم. روبه

وحش شدم. شب داشت به فکری بازش کردم و وارد محوطه باغ
الی ابرهای باالی سرم های نور خورشید از البهرسید و اولین اشعهسرمی

تونن توی آشامها نمییه، مگه نه؟ حداقل خونشد. این چیز خوبدیده می
ی باز و عریض بودم که نور خورشید دنبالم بیان. در یک محوطه

های فلزی مخصوص حیوانات بود. با دورتادورش پوشیده از اتاقک
های خالی و سمت استرس نگاهی به اطرافم انداختم. سمت راستم قفس

خورده قرار داشت. مههای نیهایی پر از علوفه و گوشتچپم اتاقک
هایشان محبوس های بزرگ فلزی که زمانی حیوانات را در قفسمیله
کردند، تکه تکه و خمیده شده بودند. با خودم فکر کردم: "چه اتفاقی می

 برای این همه حیوان افتاده؟"
ناگهان صدای در که درمقابل ضربات فیلیپس تسلیم شده بود، مرا از جا 

ها بدوم. سر یک پیچ مسیر بتونی بین قفسپراند و باعث شد در 
ی چرخیدم و درجا خشکم زد. چند متر جلوتر یک گرگ ایستاده بود. پوزه

ی انسانی که روی زمین مقابلم افتاده بود، فرو عظیمش را در شکم جنازه
خواستم مزاحمش شوم و توجهش را کرده بود. آرام آرام عقب رفتم، نمی

انتیمتر دور شده بودم که گرگ سر بزرگش معطوف خودم کنم. فقط چند س
ور شده بود و را باال آورد و به من خیره شد. خشم در چشمان زردش شعله

درخشید. با صدای مهیب و های تیزش در نور صبحگاهی میدندان
 بلندش گفت:

 _سرجات بایست!
اش را لیسید و با دو به عقب عقب رفتن ادامه دادم، گرگ خون روی پوزه

رفتم با خودم که عقب عقب میجلویش روی زمین کوبید. درحالیی پنجه
گفتم: "میخواد بهم حمله کنه!" جارو را باال آوردم، هرچند شک داشتم جارو 

بتواند درمقابل این هیوال از من محافظت کند. ناگهان گرگ سرش را 
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های تیزش را نشانم داد و بعد با سرعت به سمتم پایین آورد و دندان
شد. چرخیدم و در راهی که از آن آمده بودم، دویدم. از کنار  ورحمله
ی های خالی رد شدم و به محض آنکه به دری رسیدم که چند لحظهقفس

های پیش از آن رد شده بودم، فیلیپس وارد شد. بالفاصله با دست
اش به من ضربه زد و مرا روی زمین انداخت. سریع از روی زمین ایعضله

ترین سرعتی که در توانم بود، دویدم. پای راستم به بیشبلند شدم و با 
شد... بیشتر و بیشتر و سوزش افتاد، سرعت دویدنم هرلحظه بیشتر می

بیشتر. جلوتر که رفتم به یک دوراهی رسیدم، نگاهی به اطراف انداختم و 
چشمم به تابلوی خروجی باغ وحش افتاد. با سرعت به سمتش دویدم. از 

هایی رد شدم که فروشیها و بستنیداگ فروشیهات ها،کنار مغازه
رسیدند. نگاه کوتاهی به پشت سرم استفاده به نظر میمتروک و بی

انداختم و فیلیپس و گرگ را دیدم که فقط چند متر از من فاصله داشتند. 
رفتند، هایم مانند پیستون باال و پایین میبا سرعت جلو رفتم، دست

دند، گرد و خاکی به پا کرده بودم که مانند دود پشت برپاهایم مرا جلو می
آمد. باألخره مقابلم در چرخانی دیدم که زمانی مردم برای بازدید سرم می

ی آهنی بزرگی شدند. پشت در چرخان، دروازهوحش از آن رد میاز باغ
قرار داشت که سر به فلک کشیده بود. آزادی آنطرف دروازه انتظارم را 

توانستم بویش را استشمام کنم، از فکرش هم به شوق کشید، میمی
 افتادم. 

هایم قرار گرفت و مرا هایی روی شانهناگهان چیزی روی کمرم افتاد، پنجه
پایین کشید. سعی کردم نگاهی به پشت سرم بیندازم و انتظار داشتم 

تر کنار آن گرگ ایستاده بود. صدای فیلیپس را ببینم ولی او کمی عقب
هیستریک گوشم را پر کرد و متوجه شدم کسی که مرا زمین زد، ی خنده

غرید، روی زمین افتادم. روی کمرم که بود. زیر وزن اسپارکی که می
ام دراز کشید، آب دهانش از زبان هنیی سچرخیدم و او هم روی قفسه
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 کرد. بزرگش روی صورتم چکه می
 جیغ کشیدم:

 کن!  _تن لشت رو از روی من بکش کنار! ولم
با چشمان زردش نگاه تندی به من انداخت و خندید، درست مانند جک 

توانستم در چشمانش ببینم؛ ولی برخالف سث و نیک، روح قاتلش را می
بقیه، وقتی به چشمان اسپارکی نگاه کردم، تصویری از او ندیدم که من را 

رم با تکه کردن خانم الولیس دیدم. سشکنجه بدهد، بلکه او را درحال تکه
سرعت عقب رفت و ذهنم پر از تصاویری از او شد که خانم الولیس را که 

برد. اسپارکی را رود، به عمارت هالووید میکرد به جای امنی میگمان می
دیدم که در بزرگ اطاق مهمانخانه را باز کرد و گلوی خانم الولیس را درید 

م الولیس روی اش کشید و خون خانهایش را روی گردن چروکیدهو پنجه
صورتش پاشید. سپس عقب کشید و مانند یک حیوان هوا را بو کشید... 

کردم که انگار تمام آن مدت خودم مثل یک گرگ. طوری او را تماشا می
ها باال رفت و به سمت بخش هم آنجا بودم، او را دیدم که از پله

ر ها منتظرش بود، دی عمارت حرکت کرد. ولی کسی باالی پلهممنوعه
ها ایستاده بود، سرش پایین بود و تاریکی پنهان شده بود. در پاگرد پله

های بلند و سیاهش از کمرش بیرون زده بودند. تاریکی او را احاطه بال
کرده بود، سعی کردم درون تاریکی را ببینم. ولی ظلمتی که هویت او را 

رسید آن ی باال نبود، به نظر میمخفی کرده بود به خاطر تاریکی طبقه
قدر سیاه و تاریک که شد... ظلمتی آنسیاهی از وجود خودش ساطع می

ها اسپارکی روی زانوهایش افتاد داد بفهمم او کیست. باالی پلهاجازه نمی
هایش را به حالت دعا خواندن روی هم گذاشت. در پرستش و کف دست

داد. آن شخص روی زانوهایش خودش را به سمت عقب و جلو تاب می
گذاشت؟ ن شخص چه کسی بود که اسپارکی چنین احترامی به او میآ

ای بود که مورفی و دانستم او کیست، همان مرد نامرئیهرچند ته دلم می
لوک و پاتر قبال درموردش صحبت کرده بودند؛ ولی او در عمارت چه 
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کرد؟ نکند تمام مدت آنجا بود و در تاریکی خودش را پنهان کرده بود و می
کرد؟ مورفی همیشه در این فکر بود که چطور آن مرد تماشا می ما را

توانست پیروانش را راهنمایی همیشه یک قدم از ما جلوتر بود، چطور می
جا بود. اسپارکی کند، مثال خانم پین، شاید تمام مدت خودش هم همان

نگاهی به کسی که باالی سرش ایستاده بود، انداخت. کف دستانش هنوز 
تواند آن شخص دانستم او هم مثل من نمیار داشتند. ولی میروی هم قر

را از میان ظلمتی که از وجودش ساطع شده بود، ببیند. غیرقابل نفوذ بود، 
تاریکی مانند یک ردا او را دربرگرفته بود. ناگهان آن شخص لگدی به 

 اسپارکی زد و 
رفت و به  ها باالاسپارکی با پشت روی زمین افتاد. سپس چرخید، از پله

ی درحال مرگی که های دورگهای حرکت کرد که بچهسمت بخش مخفی
ماندند، داخلش تنها با داروهای دکتر روانوود و لرد هانت زنده می

خوابیده بودند. در چشمان زرد براق اسپارکی، دیدم که آن شخص و 
هایی اسپارکی وارد بیمارستان مخفی داخل اتاق زیر شیروانی شدند. بچه

ها دراز کشیده بودند، حتی پیش از آنکه اسپارکی و آن روی تخت که
ها نزدیک شوند، خودشان را عقب کشیدند. انگار شخص به آن

توانستند دشمنی آن دو را حس کنند. دکتر راونوود از دفتر انتهای می
بخش بیرون آمد و به اسپارکی و آن شخص التماس کرد به بیمارانش 

ظه بود که متوجه شدم چقدر قبال کور بودم... آسیب نرسانند، همان لح
چطور متوجهش نشده بودم! هنگامی که اسپارکی به همراه خانم الولیس 

ی کنار خانه تابستانی با خون به عمارت آمد، من و دوستانم در محوطه
ها درگیر بودیم، چطور توانسته بود دسِت تنها خانم الولیس و تمام آشام

توانسته بود دکتر راونوود را شکست دهد و دوتا  ها را بکشد؟ حتیدورگه
مرد نامرئی در -دست داشت ها را با خودش ببرد. پس یک هماز دورگه

هردو با هم بودند. ناگهان  -کشید عمارت انتظار آمدن اسپارکی را می
ی بالدار را ببینم توانستم اسپارکی و آن غریبهخلسه از بین رفت. دیگر نمی
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ها را به نوبت رفتند و دورگهه سمت تخت دیگر میکه از یک تخت ب
کشتند. به همان سرعتی که در خلسه فرو رفته بودم، ناپدید شد، انگار می

ها را در یک تلویزیون دیده بودم و االن تلویزیون خاموش شده آن صحنه
 بود. 

زد، اسپارکی پاهایش را دو طرف بدنم گذاشته بود و به من نیشخند می
ه طرف جارویی که چند لحظه پیش از دستم افتاده بود، دراز دستم را ب

اش حلقه کردم، جارو را باال آوردم، قصد کردم. انگشتانم را دور دسته
داشتم آن را به سر اسپارکی بکوبم ولی با شدت از داخل دستم بیرون 

کشیده شد. سرم را باال آوردم تا ببینم چه کسی جارو را از من گرفته بود، 
کشید. نفس زنان باالی سرم ایستاده بود و خرناس مینفس  فیلیپس

 جارو به یک طرف پرتاب کرد. اسپارکی به فیلیپس نگاه کرد و گفت:
تونم ضربان قلبش رو حس کنم، _بذار همین اآلن دختره رو بخورم، می

 آلود و آبدار باشه! باید خون
لیپس با پشت پاشید. ناگهان فیهنگام حرف زدن آب از دهانش بیرون می

ای ای به اسپارکی زد و اسپارکی جیغی کشید و به گوشهاش ضربهپنجه
 پرت شد. فیلیپس غرید:

 _ازش فاصله بگیر! نباید بهش آسیبی وارد بشه... فعال نه! 
طرف تکان داد. به فیلیپس طرف و آناسپارکی بلند شد و سرش را به این

 نگاه 
ای کنم و خندهجه شد که نگاهش میانگیزی سرداد. متوی رقتکرد و ناله

 عصبی 
کرد. فیلیپس مرا گرفت و از جا بلندم کرد. به فیلیپس مشت و لگد زدم و 

 فریاد کشیدم:
 جوری رفتار کنی! تونی باهام این_ولم کن! نمی

 ولی فیلیپس خیلی قدرتمند بود و دستانش مانند یک گیره مرا محکم نگه 



87 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 آشامخونارتش          

ی ی یک دکهشمم نیک را دیدم. در سایهی چداشته بود. ناگهان از گوشه
 فروشی ایستاده بود و خودش را مخفی کرده بود. فریاد کشیدم:بلیت

وقت _تو لوم دادی! سوراخ رو دیدی و من رو لو دادی! دیگه هیچ
 پوسی! تونی از نفرینت خالص بشی! توی جهنم مینمی

زدم، حرف میفیلیپس و اسپارکی و گرگ برگشتند تا ببیند من با چه کسی 
 ولی 

همان لحظه دو موجود بالدار با سرعت از کنارم رد شدند و به فیلیپس و 
 اسپارکی برخورد کردند.

 
 پایان فصل شانزده

 
*************** 

 فصل هفده
های سیاه و غول در کمال ناباوری دیدم که فیلیپس زمین خورد و بال

کی فریاد زد و پیکرش باعث شد گرد و خاک از زمین بلند شه. اسپار 
 نمای دوم از ما دور شد.گرگ

 «بگیرش!»کسی از پشت سرم فریاد کشید: 
فروشی ی بلیتی دکهبه طرف صدا برگشتم و نیک رو دیدم که توی سایه 

ای از لباسای کهنه و چروکیده شده اش به دستهظاهر شد و داشت با پوزه
لباسا نگاه کردم و  کرد. با دقت بهکه نزدیک من روی زمین بودن اشاره می

فهمیدم که در واقع اون لباسا کت سیاه و بلند خودم بوده که وقتی زیر 
کوهستان زندانی شده بودم به تن داشتم. کتمو برداشتم، پوشیدمش و 

ای که از دیهام به آیپدم، سیهامو گشتم، وقتی که نوک انگشتجیب
د خورد خیالم صومعه آورده بودم و صلیب مورفی که پاتر بهم داده بو

شد که دوباره این وسایلم رو همراهم داشتم، مثل راحت شد. باورم نمی
 این بود که از زندانم فرار کرده بودم_ولی متاسفانه فرار نکرده بودم.
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 به نیک نگاه کردم و با کمی ناباوری توی صدام گفتم:
 افته؟_چه اتفاقی داره می

اسپارکی به هوا قاپیده شد،  اما قبل از اینکه فرصت کنه چیزی بگه توسط
ی اون . سایههمون موقع خود اسپارکی توسط دو جانور بالدار قاپیده شد

های سیاه اطراف رو روشن کرده بود. دو جانور بالدار مثل درخشش سایه
العمل هاش مانع اون دو جانور شد. عکساسپارکی سریع بود و با پنجه

سپارکی بود و اسپارکی بهش غلبه یکی از اون دو جانور حدودا کندتر از ا
 کرد و همین باعث شد که هویتش آشکار شه. کایال بود؟! 

نفس نفس زدم و سعی کردم بهتر ببینمش و از دست اسپارکی آزادش 
زد و با وزش نسیم خنک وار به اسپارکی ضربه میهاش دیوونهکنم. با بال

موهای زد؛ ولی دیدم که صبحگاهی موهای بورش پشت سرش موج می
های فروزان آتش بود االن تاریک و خالی اش که قبال مثل شعلهرنگ شده

 از زندگی شده بود.
های بزرگش گازش گرفت و نیک به سمت اسپارکی حمله ور شد و با آرواره

کایال از دست اسپارکی آزاد شد و توی آسمون اوج گرفت. پشت سرم 
چیزی توی یه چیز صدایی اومد صدا آشنا بود، صدایی مثل فرو رفتن 

دیگه. به سمت عقب برگشتم و با دیدن ایزیدور جا خوردم، ایزیدور مقدار 
زیادی شاخه چوب رو در بدن فیلیپس فرو کرده بود. فیلیپیس یکی از 

هاش رو به عنوان سپر نگه داشته بود و بعد به سرعت به طرف ازیدور بال
موهای ایزیدور هم مثل  کرد حمله کرد.که با ارتفاع کمی از زمین پرواز می

اش رو از دست داده بود. ایزیدور رنگش پریده بود، موهای کایال درخشش
اش رو از کمرش اش برهنه بود، کوله پشتیتنهضعیف و الغر شده بود. نیم

هاش از کمرش بیرون زده تر از شونههاش پایینآویزون کرده بود و بال
 بودن. به محض دیدنش فریاد زدم:

 ر._ایزیدو
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ی حواسش به فیلیپس بود که داشت به دونم شنید یا نه، همهنمی
شد. فیلیپس از بین پاهای ایزیدور خودشو توی هوا ور میسمتش حمله

پرت کرد. تیرایی که ایزیدور داخل کمرش فرو کرده بود رو از بدنش خارج 
کرد، هدف ایزیدور که کشتن فیلیپس بود به نتیجه نرسید؛ البته فقط 

العملی به یزیدور نبود، بلکه هدف هر دوی ما بود. فیلیپس عکسهدف ا
هایی که کرد که انگار شاخه چوبسرعت نور داشت و طوری پرواز می

دونستم که ایزیدور داخل بدنش فرو کرده بود هیچ آسیبی به او نزدن. می
ایزیدور وضعیت خوبی نداره و دچار ضعف و مشکل شده. به سمت جلو 

شد به طرف جایی که فیلیپس داشت از زمین بلند می خیز برداشتم و
حمله کردم. با اینکه اون بیشتر از صد قدم از من دور بود، خیلی زود بهش 
رسیدم، مثل این بود که از اون جایی که وایستاده بودم نامرئی شدم و در 

هم زدن ظاهر شدم. قبل از رو در یک چشم بهای از پیادهی دیگهگوشه
ای محکم به قوزک پای فیلیپس  بفهمم چه اتاقی افتاده، ضربهاینکه کامال

آوری زدم و مانع پرواز کردنش به آسمون شدم. فیلیپس با صدای تهوع
هاشو زمین خورد و صدا طوری بود که تونستم صدای خرد شدن استخوان

بشنوم. ولش کردم، سریع روی پهلوش غلتید تا کسی که اونو به زمین زده 
کنه، وقتی منو دید، نگاهی گذرا بهم کرد ولی تونستم تعجب  بود رو نگاه

 رو توی نگاهش بخونم.
بدون چشم گرفتن ازم چهار دست و پا تقال کرد که از جاش بلند شه و من 

تونستم برق تعجب رو توی نگاهش ببینم؛ ولی اون به سرعت هنوزم می
ز ناکجا آباد بهبود پیدا کرد و مثل یه موشک توی هوا چرخید. بعد کایال ا

پیداش شد و از باالی سرم پایین آمد. به سرعت به سمت فیلیپیس رفت 
و با پاهاش بهش ضربه زد، سرمو به سمت چپ برگردوندم و فیلیپس رو 

فروشی ی بلیتدیدم که کنترل خودشو از دست داد و به سمت دکه
ه و متروکه پرواز کرد . برخوردش به دکه باعث شد که بارونی از خرده شیش

چوب روش بریزه. ایزیدور از فرصت استفاده کرد، کمر منو گرفت و منو تکه
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وحش اوج گرفت. با خودش بلند کرد و توی آسمون و روی دیوارهای باغ
 ی بال زدن ایزیدور فریاد زدم:در بین صدای کر کننده

تونیم اینجا رو بدون لوک ترک کنیم، باید برگردیم و اون رو هم با _نمی
 بیاریم. خودمون

 ایزیدور بلندتر از من فریاد زد:
 _االن نه، االن فقط باید فرار کنیم.

کرد و پشت سر ما پرواز پشت سرمو نگاه کردم. کایال رو دیدم که گریه می
زدن. از اون باال درخشیدن و با ناز و عشوه موج میهاش میکرد. بالمی

داد تا ما بتونیم ه میبه نیک نگاه کردم که داشت به جنگ با اسپارکی ادام
ای از ابرای کم ارتفاع معلق فرار کنیم. به ایزیدور چسبیده بودم، توی توده

هاش حدودا بسته بودن ولی اونقدر باز بودیم. کایال پشت سر ما بود، بال
رسید از وقتی که توی عمارت هالووید بودن که بتونه پرواز کنه. به نظر می

گاه کرده بودم تا االن مسافت زیادی رو طی تمرین پرواز کردنشو پنهونی ن
ش توی ته هر بالش باز و بسته های سیاه استخونیکرده. انگشت

قاپیدن؛ مثل یه شدن و این حرکت طوری بود که انگار هوا رو میمی
رسید و طوری بود که انگار پروانه متعلق به زمان ماقبل تاریخ به نظر می

 نداشته. ای وجودقبل اون هیچ موجود دیگه
ی ومپایرسایی رو که توی آسمون تونستم سایهی ابرا میتو طرف دیگه 

گشتن رو ببینم، ولی ما باالتر از ابرا پرواز اوج گرفته بودن و دنبال ما می
حرکت تونستن ما رو ببینن. ایزیدور هم مثل کایال بیکردیم و اونا نمیمی

کت فقط اونقدری بود کردن و این حر هاش کمی حرکت میبود، ولی بال
طور پرواز کردن ایزیدور باعث که بتونه توی آسمون معلق بمونه، دیدن این

شد به یاد بیارم که لوک به ایزیدور گفته بود کسایی که دنبال جانورهای 
یاب استفاده گردن برای پیدا کردن طعمه از دستگاه موقعیتپرنده می

م با استفاده از ارتعاش باالی کنه، اونا هکنن که طعمه رو ردیابی میمی
 کنن.پیکر ومپایرسا اونا رو با این دستگاه ردیابی میغول
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نفسمو نگه داشتم. سردمون بود و خیس بودیم و دلیلش هم این بود که 
تونم بگم که چه مدتی توی ابرا توی رطوبت ابرا پرواز کرده بودیم. نمی

ر اون ابرای عظیم متوقف پنهان شده بودیم، مثل این بود که زمان در براب
ها ناپدید بشه و تنها شده بود. اونقدر صبر کردیم تا صدای آن ومپایرس
کرد خودش رو به صدایی که باقی موند، صدای باد بود که تالش می

مو به بازی بگیره . ایزیدور و کایال ها بکوبه و موهای کثیف و ژولیدهصخره
طرف زمین برگشتن. راهی که ازش  با احتیاط از بین ابرا فرود اومدن و به

شد. دنیا کردیم تنگ و پر پیچ و خم بود و توی دو تپه ناپدید میعبور می
ی رسید و سکوت فقط با صدای غریبهبه طرز وحشتناکی ساکت به نظر می

ای که توی های بلند و وحشیزوزه و خرناس مانندی که توی درخت
جوری که به یاد یا اینشکست. دنطرف راه رشد کرده بودن میاون
 دونستم چه چیزی.آوردم نبود، یه چیزی فرق کرده بود، ولی نمیمی

 
 هفده پایان فصل

 
*************** 

 فصل هجده
لرزید. به سمتش لنگیدم، گذاشتمش روی بازوهام. به کایال نگاه کردم، می

گفتیم و فقط توی هوای سرد باقی موندیم و مون هیچی نمیکدومهیچ
ی رو بغل کردیم. کایال هم مثل من یه روپوش بیمارستانی زنانه یگههمد

هاش از چرک پوشیده بلند کثیف پوشیده بود و صورتش، پاهاش و شونه
 شده بودن. گفتم:

 _متأسفم کایال!
 زمزمه کرد:

 ی چی؟_واسه
 گفتم:
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 _واسه اینکه نجاتت ندادم.
 گفت:
گیر شدنتم که شده دونستم به قیمت جونت یا حتی به قیمت دست_می

 واسه نجاتم میای.
خواستم نجاتت بدم، چندین نفر دیگه هم گفتم:فقط من نبودم که می

خواستم بهش خواستن نجاتت بدن. خیلی چیزا بودن که میبودن که می
بگم و حتی خیلی چیزای دیگه بودن که نیاز داشتم بهش بگم. مثل اینکه 

بود ولی وقت مناسبی برای پدر و مارش مرده بودن، مورفی کشته شده 
 گفتن این چیزا نبود. کایال گفت:

 _متاسفم که حرفاتو درمورد فیلیپس باور نکردم.
 گفتم:

 _هیچی وجود نداره که تو بخوای درموردش متاسف باشی.
ی متروکه نشست. پاهای ازم دور شد. ایزیدور رو دیدم که وسط جاده

 د.ی ما برهن...ه بوایزیدور هم مثل پاهای همه
ی ست پوشیده بود، بدنش مثل بدن یه یه لباس گشاد راه راه مردونه

آوردم شکم خوش مرده، سفید و رنگ پریده بود. تا جایی که به یاد می
ش که مثل سنگ محکم بودن و مثل زره بودن فرمی داشت اما االن سینه

اش دراومده بود االن به داخل فرو رفته بودن. ته ریشی که روی زیر چانه
هاو سیاه و شعله مانندش شونه ش بلند شده بود، خالکوبیتا نزدیک سینه

گردنشو پوشونده بودن و طوری بودن که انگار روی یه بادکنک کم باد 
ام شد. کردم که متوجه نگاه خیرهطور بهش نگاه مینقاشی شدن. همین
 هم زد و گفت:ای بهلبخند نصف و نیمه

 کنی.انی نگاه می_کیرا مثل یه دم ناامید و عصب
 لبخند زدم و گفتم:

 بینمت._خیلی خوبه که دوباره می
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 باری که لبخند زده بودمو به یادلبخندم باعث شد متوجه بشم که آخرین
طور که کایال رو بغل کرده آوردم. به سمت ایزیدور لنگیدم و هموننمی

ه ش حلقهای استخونیبودم، اونو هم بغل کردم. بازوهامو دور شونه
 کردم. ایزیدور گفت:
 بینمت کیرا._خیلی خوبه که می

خیلی محکم منو به خودش فشرد اونقدر محکم که احساس کردم 
دونه شکنن و بعد توی گوشم زمزمه کرد: _اون نمیاستخوونام دارن می

 دونه.من برادرشم اصال هیچی درمورد من نمی
 زمزمه کردم:

 تر بغلش کردم. دم خودت بهش بگی؛ محکم_باشه، اجازه می
 گفت:

 _مرسی!
 به آرومی ازم دور شد. به طرف کایال برگشتم و گفتم:

 _هی کایال، این ایزیدوره.
 به طرفمون اومد چشماش گشاد و خیره بود و گفت:

 وقت پیش دیدم. _من شما رو خیلی
 بعد به ایزیدور گفت:

 طور نیست؟کنم که از فرار کردن خسته شدی، این_فکر می
 کمانشو به کمرش آویزون کرد و گفت: ایزیدور

 شم.شم، اما تسلیم نمی_بعضی وقتا خسته می
 پرسیدم:

 جوری فرار کردید؟_خب شما دو تا چه
 کایال گفت:

 _اون گرگ مارو آزاد کرد.
 ایزیدور توضیح داد:



94 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 آشامخونارتش          

_آره، قبل از طلوع خورشید اون به سلولم اومد و بهم گفت که اگه 
رم. اول فکر کردم که یه شوخی مسخره بود خوام فرار کنم دنبالش بمی

ام هم پیشش پشتیولی بعد کایال رو که همراهش بود دیدم. کمانم و کوله
بود. قبل از اینکه نظرش عوض شه باهاش رفتم و بهمون گفت که توی 

 وحش بمونیم. کایال ادامه داد:ی در ورودی باغسایه
 _ازش پرسیدم که منتظر چی هستیم؟

 داد:و اون جواب  
فهمیم. خیلی منتظر نموندیم که تو رو توی اون گذرگاه دیدم زودی می_به

که فیلیپس و اسپارکی هم دویدی درحالیکه داشتی به سمت ما می
 کردی.گشتن تا پیدات کنن. فهمیدم که داشتی فرار میدنبالت می

 هاش مالید تا خودشو گرم کنه و بعد پرسید:ایزیدور دستاشو به شونه
 نما به ما کمک کرد؟کنی چرا اون گرکمی _فکر

به نیک فکر کردم که چطوری توسط پدرش نفرین شده بود و بعد تصویر 
خواست هایی که مرتکب شده بود رو دیدم، اما اون االن واقعًا میجرم

 راهی پیدا کنه که خودشو از اون زندان خالص کنه.
 بهشون گفتم:
 _مجبور بود.
 کایال پرسید:

 کشنش.خاطر کمک به ما می اونا به _چرا؟ ولی
 با خودم زمزمه کردم:

 خواد._شاید مردن همون چیزیه که نیک می
 بلندتر گفت:

 _چرا؟
 شو دیدم، گفتم:نگاه خیره

خواست این کنم تنها چیزی که اون می_دقیقا مثل خودمون کایال، فکر می
 داره.خواست رو ای که میبود که آزاد بشه؛ االن شاید اون آزادی
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 کایال به من نگاه کرد و ابروشو باال انداخت و گفت:
کنم که هر چیزی که گفتی یا کاری که قصد انجامشو _کیرا، تظاهر نمی

تونم بفهمم که چی داری داری رو فهمیدم. االن خیلی سردمه و نمی
 کم گوشت پیدا کنیم.تونیم یهگی. بریم ببینیم میمی

 هاشو محکم گرفتم و گفتم:دم شونهوقتی که اون حرف کایال رو شنی
 زنی؟_منظورت چیه؟ درمورد چه نوع گوشتی حرف می

ی چشمم به ایزیدور نگاه کردم که به ما خیره شده بود. کایال از گوشه
 گفت:

دونم چه نوع گوشتی دادن نمیوحش بهمون می_هرچی که توی اون باغ
 .شمبود، ولی واقعا خوشمزه بود و از خوردنش سیر نمی

نگاهی گذرا به ایزیدور کردم و یه چیزی منو ترسوند؛ مثل یه جسد شده 
بود که استخوناش بیرون زده بودن و پوستش شل و سست شده بود و 
منم حدودا مثل اون به نظر میومدم؛ ولی کایال پوستش کبود شده بود و 

رسید که انگار دچار سوءتغذیه نبوده و در طول اسارتش جوری به نظر می
ی خوبی داشته و خوب غذا خورده بوده. اشتیاق من وحش تعذیهباغ توی

کشیدم و هر برای اون چیز قرمز مثل این بود که از خارشی عذاب می
دونست که به شد. کایال هنوز نمیخاروندمش ازم دور نمیچقدر هم می

دونستم که وقت خوبی نبود که بهش گوشت انسان معتاد شده بود. می
ومپایرسا و الیکنتروپا چه چیزی به خوردش داده بودن. از  توضیح بدم که

گفتم وقتی زندانی بوده چه اتفاقاتی افتاده بودن اون لحظه که بهش می
ام احساس ترسیدم. موقع حرف زدن با کایال قلب دردی توی قفسه سینه

 ش حلقه کردم و گفتم:کردم، بازوهامو دور شونه
میم چطور لوک رو از اونجا بیرون بیاریم که بفه_بیخیال! ما باید تا وقتی

رفتم و جایی رو برای پنهان شدن پیدا کنیم. توی اون راه روستایی راه می
 لنگیدم، کایال کمکم کرد. پرسید:می

 ی پات افتاده؟لنگی؟چه اتفاقی واسه_کیرا چرا می
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 جواب دادم:
 گم._داستانش طوالنیه بعدا بهت می

 ل شد. گفت:لبخند زد و با جوابم خوشحا
 _باشه، حتمًا.

 اضافه کرد:
 وحش دیدی؟_هی تو پدرمو توی باغ

 دونستم چی باید بگم.نمی
 لبخند زد و گفت:

 _فکر کنم تا حاال باید مثل ما فرار کرده باشه.
 پرسیدم:

دونستم که پدرش حتمًا تا _چی باعث شد همچین فکری کنی؟ می
 موقع مرده بود. گفت:اون

 نیومد. _چون واسه دیدنمون
به چشماش نگاه کردم و تعجب کردم که اون اینو باور کرده باشه. از باالی 

وگوی هام به عقب نگاه کردم و دنبال ایزیدور گشتم تا بیاد و به گفتشونه
های کایال جواب بدم؛ ی سوالما ملحق شه که من مجبور نباشم به همه

ه بود. حدس زدم که زد، سرشو پایین انداختولی اون دورتر از ما قدم می
های کایال رو شنیده بود و درگیر این بود که چطوری به کایال ی سوالهمه

 بگه که برادرشه.
 

 پایان فصل هجده
 

**************** 
 فصل نوزده

گذشت. های متراکم جنگل میشد از حوزهراهی که از باغ وحش دور می
ما رشد کرده بودن،  طرفخاطر درختای بلندی که اون خدا رو شکر کردم به
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چون یه پناهگاهی طبیعی درست کرده بودن تا ومپایرسایی که احتماال 
گشتن ما رو پیدا نکنن، تمام وقت به سمت شرق هنوز هم دنبال ما می

گفت گذشتیم که نیک به اون میکردیم، از وسط شهری میحرکت می
 .(wasp waterواسپ واتر)

ها راهنمایی رو به سمت میون بوته توی طول راه درختان نازک شدن بقیه
کردم تا دیده نشیم. این حرف رو مورفی به من گفته بود. بهش فکر کردم، 

شو با نوک ایدستامو داخل جیب کتم فرو کردم و صلیب کوچیک نقره
دادیم. هر کدوم از ما هر  انگشتام لمس کردم. سفرمونو توی سکوت ادامه

دونستم که کایال و ایزیدور هم مثل میشد و تر و الغرتر میدقیقه ضعیف
جنگن. شکمم در ی اون چیز قرمز رنگ میمن دارن با اشتیاقشون واسه

های ریز و گرم عرق از پیچید، حتی با اون هوای سرد دونههم می
ام سرازیر شده بودن. موهای آتشین و قرمز رنگ کایال به پیشونی

خورد و راه ناهموار تلو تلو میابروهاش گره خورده بود و ایزیدور توی اون 
دونم که چقدر راه رفتیم، ولی بعد راه پر کرد. نمیبدن تب دارشو بغل می

رفتیم پهن شد و خودمونو توی راهی پیدا پیچ و خمی که داخلش راه می
گذاری شده بود. باور داشتم که کردیم که تابلوی راهنما داشت و عالمت

که بتونیم از کسی کمک بگیریم. چند  نزدیک شهر بودیم و امیدوار بودم
ای از رومون ظاهر شدن ولی هیچ نشونهی کوچیک روبهدسته خونه

طرز وحشتناکی ساکت بود و سکوت شد. دنیا بهزندگی اونجا دیده نمی
شکست. کردن میها قار قار میفقط با صدای کالغایی که باالی درخت

ها ه بعضی از اون خونهتر شدیم، دیدم کها نزدیکوقتی که به خونه
طوری بودن که انگار یکی محکم خودشو به در و دیوار کوبیده بود و 

بعضی از دیوارها ریخته بودن، بعضی از درها شکسته بودن. مثل 
گذاری شده بودن. تنها ساختمونایی بودن که توی جنگ جهانی دوم بمب

آجر و خرده ها باقی مونده بود کوهی از پاره چیزی که از اون ساختمون
سنگ بود. فوندانسیونا از زمین بیرون ریخته بودن. عطشم، خارش پوستم 
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کرد. کایال که داشت همراه من به ام درونم صدا ایجاد میو عذاب تشنگی
 داد، بهم گفت:راه ادامه می
 طرز ترسناکی اشتباهه!_یه چیزی به

راهمون  دونستم که باید بهفکرم پیش کمک پیدا کردن و پاتر بود. می
 دادیم. به غذا، آب و لباس نیاز داشتیم.ادامه می

تونستم یه دوش بگیرم." شد که اگه میبا خودم گفتم "خیلی خوب می 
های متروکه رو پشت سر گذاشتیم و توی شهر راه رفتیم هر چقدر خونه

دیدیم. دنیا خیلی ساکت های متروکه بیشتری میشدیم خونهتر مینزدیک
کرد و سکوت رو ید فقط صدای قدمامون جادو میرسنظر میبه

شکست. پایینو نگاه کردم... از چیزی که دیدم تعجب کردم، جاده می
رفتیم به یک جاده ترک خورده تبدیل شده بود. صافی که قبال روش راه می

های جاده بیرون زده بودن، در علفای هرز و گیاهان وحشی از کناره
شدن؛ و دیدم که روشن و خاموش مینزدیکی شهر دریایی از نور ر

ها چی بودن، اونا تابش نور خورشید تر که شدیم فهمیدم اون نورنزدیک
ی متروکه پارک شده ی ماشینایی که کنار جادهزمستانی بودن که به شیشه

خورد. به آرومی به سمت ماشینا حرکت کردیم. باد از بین بودن می
ها رو شنیدم که توسط باد اشینها حرکت کرد و صدای غژغژ در مماشین

شدن. دستامو باال آوردم و دماغ و دهنمو پوشوندم. باد باز و بسته می
بوی گند و فاسد شدن رو به سمت من به حرکت درآورد. صدای 

نفس زدن از پشت سرم اومد، چرخیدم و پشت سرمو نگاه کردم تا نفس
مریض شده بود. زد و دو برابر قبل نفس میایزیدور رو ببینم که نفس

تر بود پس اون بوی گند باید حس بویایی اون از من و کایال خیلی قوی
ش طاقت فرسا بوده باشه، به سمتش رفتم. پشتشو مالش دادم واسه

پوستش خیلی داغ بود. دستمو برداشتم، ایزیدور بدنشو صاف کرد و 
 زمزمه کرد:

 شم._خوبم کیرا، خوب می
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و به راه رفتن ادامه داد. از وسط ردیف دماغ و دهنشو با دست پوشوند 
ماشینا رد شدیم، به خودم جرأت دادم و یه نگاه مختصر داخل ماشینا 

سرعت نگاهمو ازشون گرفتم. آدمایی داخل ماشینا بودن، انداختم و به
آدمایی که مرده بودن.؛ صورتشون باد کرده و بنفش رنگ شده بود. 

ور دماغ و دهنشون رو لخته.های مشکی خون که خشک شده بودن د
کردن، از شهر مشخص بود که اونا داشتن از چیزی فرار می پوشونده بودن.

های جلوی ماشینا کردن. شیشهبا کسایی که دوستشون داشتن فرار می
شکسته بودن. سرتاسر ماشینا خراش برداشته بودن. ضربه گیرا معلق 

ای ناامید و بودن، تصویر مرگ توی صورتاشون نقش بسته بود، انگشت
شون هوا رو چنگ زده بودن. خط الستیکا رو داخل زدهبرای همیشه یخ

جاده دیدم و بعد دیدم توی گذشته چه اتفاقی افتاده بود، مثل این بود 
هایی نامرئی توی موهام چنگ انداختن و چشامو روی که دست

درخشش نور خورشید سرد زمستانی بست، تونستم ببینم که چه اتفاقی 
ی اون مردم افتاده بود مثل یه فیلم بود و تا آخر فیلم جلوی چشام واسه

ها باال ی کوهپخش شد. اونا اومدن... هنگام طلوع آفتاب ابرا از پشت قله
اومدن؛ اما یه چیزی غلط بود. چرا، توی صبح به اون قشنگی ابرهای سیاه 

انگار  کردن، اونقدر سریع کهتوی آسمون بودن؟ ابرها به سرعت حرکت می
تر شدن شکلشون طوفانی شدید و خطرناک توی راه بود. وقتی که نزدیک

عوض شد و طوری شد که انگار ابرها از هم جدا شده و تیکه تیکه 
تر از حد امکان حرکت شون دشت رو سیاه کرده بود، سریعشدن. سایهمی
 هایی بودن که تویها ابر نبودن، اونا ومپایرسکردن؛ اما اون سایهمی

هایی بودن که توی کوه و کردن و الیکنتروپآسمون با سرعت پرواز می
های شدن. پایین اومدن، بالدشت سرعت گرفته بودن و وارد شهر می

ها پیکرشون در دو طرفشون باز شده بودن، انبوهی از ومپایرسسیاه غول
درخشید و مثل چاقو تیز داخل شهر فرود اومدن. دندونای سفیدشون می

ها گذشتن، از زدن. از دریاچهکشیدن و فریاد مینماها زوزه میگرگ بودن.
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ها از تخت های مردم رو شکستن. بچهروی حصارها پریدن و درهای خونه
شدن، خواب از چشماشون گرفته شد، با ترس و خواباشون بلند می
هاشون رو لیس شدن که پوزههای بزرگ خیره میتعجب به اون گرگ

زد، ولی قبل از اینکه کرد و مامانش رو صدا میگریه می زدن. یه پسرمی
نما حتی شانس اینو داشته باشه که صداشو بلندتر کنه قاپیده شد، یه گرگ

های بزرگش گرفت و اونو با ای با آروارهاونو مثل یک عروسک پارچه
ها حرکت کرد و سرعت داخل دشت و بین کوهخودش برد و با شکارش به

دار برگشت. مردم شهر واسپ واتر با صدای ساعت زنگ شبه سمت خونه
ها از تسترها بیرون ها تحویل داده نشدن، نون تستبیدار نشدن، نامه

، صبحشون با خش ورق زدن روزنامه ها نمیومدنیومدن، صدای خش
صدای جیغ، صدای پای مردم هنگام فرار کردن، غریدن، اشک ریختن و 

خواب هاشون فرار کردن، با حالت نیمهدریدن شروع شد. مردم از خونه
ها مثل ور شدن، ومپایرسبیدار فرار کردن، به سمت ماشیناشون حملهنیمه

ی جلوی ماشینا مثل شیشه تیکه سنگ از آسمون فرود اومدن، شیشه
تیکه شدن و سرنشینای ماشینا رو دریدن و از اونا تغذیه کردن. خون از 

ها با ولع و عطش از اون مپایرسگردن، گوش و دماغشون جاری شد، و
هم کوبیدن، طوری بود که انگار کردن. ماشینا بهآدما تغذیه می

جنگیدن. ای با هم میهای ماشینای مسابقههاشون مثل رانندهراننده
خواستن که از راه اصلی فرار ی فرار از شهر بود. بعضیا میی اینا واسههمه

سرعت به کنار ماشینا ی سریع و بهها سریع بودن، خیلکنن اما اون گرگ
ها خرد شدن مثل های بزرگشون رو داخلش بردن، ماشینرسیدن و کله

این بود که از مقوای نازک درست شدن، ماشینا با سرنشینایی که 
ها انحراف چولهکشیدن به سمت چالهزدن و داد و فریاد میوپا میدست

اونقدر خون از بدنشون از  کهزدن تا وقتیداده شدن، سرنشینا فریاد می
نماها فرار کنن دست رفت که مردن. اونایی که تونسته بودن از دست گرگ

ها سقف ماشینا رو مثل ها گیر افتاده بودن، ومپایرستوسط ومپایرس
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تیکه کردن و به های داخلشون رو تیکهقوطی کنسرو دریدن و خانواده
ی بیشتری مثل دسته هایها و الیکنتروپسمت آسمون بردن. ومپایرس

شون منو ترسوند های صحرایی اومدن، صدای فریاد و جیغ کر کنندهموش
و مثل یه درخت توی طوفان لرزیدم. تلو تلو خوردم و به سمت عقب پرت 

شدم. ایزیدور تکونم داد. ایزیدور منو به چپ و راست تکون داد و فریاد 
 زد:

 کنی._کیرا ازش بیرون بیا، باید کایال رو متوقف 
سرعت چشامو باز کردم. احساس کردم زانوهام خم شدن، ایزیدور به

محکم منو گرفت، چشماش خاکستری بودن و تاریکی دورشو احاطه کرده 
 بود.

 دوباره فریاد زد:
خاطر اون تصویرایی که دیده بودم گیج و _کیرا کایال رو نگاه کن! هنوز به

ال رو نگاه کردم. وسط جاده خود بودم. به آرومی چرخیدم و کایاز خود بی
وایستاده بود و به داخل یکی از اون ماشینا خیره شده بود. دستاش دو 

ش بود رو به طرف بدنش آویزون شده بودن و باد موهایی که روی شونه
های بازی گرفته بود. با دیدن اون همه ماشین پشت سر هم و صحنه

سمت یکی از اون  زده شده بود. بعد به آرومی بهترسناک داخلش بهت
ماشینا رفت و درشو باز کرد، یکی از اون سرنشینای مرده که نصف بدنش 

ش بیرون ماشین بود رو به داخل جاده داخل ماشین بود و نصف دیگه
پرت کرد، گردن جسد به حالت بدی بین یکی از درهای ماشین له شده 

دقت بود و مثل این بود که انگار گردنش شکسته بود؛ ولی وقتی با 
بیشتری نگاه کردم، دیدم که گردن جسد نشکسته بود بلکه توسط یه 

طور که خودم از اون کابوس الیکنتروپ یا ومپایرس پاره شده بود. همون
آوردم. به زانوهای بیرون اومدم باید کایال رو هم از اون کابوس بیرون می

ودال کایال نگاه کردم، موهای روی صورتش رو برداشتم، دهنشو به سمت گ
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هم زدن بدنشو عقب کشیدم و روی زیر چانه جسد برد. توی یه چشم به
 جاده افتاد. فریاد زدم:

 _نه کایال... تو نباید این کارو کنی!
ش کایال از جاش بلند شد و روی پاهاش وایستاد. دندونای نیشش از لثه
بیرون زدن و به سمت من حمله کرد، همزمان ایزیدور به سمت کایال 

 اونو با خودش به هوا برد. بازوهاشو دور کایال حلقه کرد، داد زد:دوید و 
 _کمکم کن کیرا!

کایال به ایزیدور لگد زد و چنگ انداخت. وقتی که داشت با ایزیدور که 
جنگید تف از دهن و دندون نیشش جاری کرد نگهش داره میسعی می

 شده بود. ایزیدور گفت:
 تونم نگهش دارم!_بیشتر از این نمی

سرعت به سمت ایزیدور رفتم، دستای ناامیدی رو توی نگاهش دیدم. به
 کایال رو به پهلوهاش چسبوندم و محکم نگهش داشتم.

 با خشم غیرقابل کنترلی داد زد:
 _دست از سرم بردارید!

خواست به صورتم ضربه بزنه. بعد سرشو جلو آورد، جوری بود که انگار می
هاش به سمت صورتم ای از نیشماده. احساس کردم یه سرمو عقب بردم

 ترشح کرد و قبل از اینکه به صورتم برسه مثل اسید سوخت. داد زدم:
 _کایال... آروم باش!

 جیغ زد:
 تشنمه!

چشماش به سمت عقب برگشت و سفیدی چشمش معلوم شد. ایزیدور 
 داد زد:

تونم بیشتر از این سوزه و منم خیلی ضعیف شدم، نمی_داره از تب می
طور که دستای کایال رو گرفته بودم توی چشماش نگاه هش دارم. هموننگ
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کردم. چشماش قرمز شده بود، مثل این بود که مدت زمان زیادی در 
 معرض نور خورشید بوده. 

 غریدم:
_کایال بهم گوش کن! تو نباید اون چیز قرمز رنگ رو بخوری، هیچ کمکی 

 بهت نمیکنه؛ ما باید باهاش بجنگیم! 
 :داد زد

 _تشنمه!
این دفعه چشماشو به سمت من چرخوند و بهم خیره شد. طوری بود که 

هاشو با دستام تکون دادم و صدامو پایین انگار دیوونه شده بود. شونه
 آوردم و گفتم:

خوام حتی ی تو می_کایال به حرفم گوش کن. منم اون چیز قرمز رو اندازه
 قت نباید بخوریمش.وخوادش؛ ولی ما هیچایزیدور هم اونقدر می

 دوباره نالید:
 _تشنمه!
تر بود، مثل اینکه عصبانیتش از بین رفته بود دفعه صداش ضعیفاما این

و حدس زدم که تب شدیدش باعث از بین رفتن قوتش شده بود. 
مون نداره، ایزیدور گره دستاشو احساس کردم که کایال دیگه خطری واسه

 گفتم:شل کرد. صورت داغشو نوازش کردم و 
_کایال بهم اعتماد کن! اون چیز قرمز رنگی که قبال خوردی یه گوشت 

 معمولی نبوده، گوشت بدن انسان بوده.
 چشماشو تا نصفه باز کرد و زمزمه کرد:

 _گوشت انسان؟ 
هاشون باید دونستم که باید از اون جسدها و از اون بوی گند الشهمی

هاش حلقه مو دور شونهکردم. جوابشو ندادم، به جاش دستادورش می
کردم و بهش کمک کردم که از روی اون جاده بلند شه و به سمت شهر 

حرکت کنیم. ایزیدور دنبال ما راه افتاد و تونستم صدای برخورد دندوناشو 
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زد. راهمو هم توی دهنش بشنوم مثل اینکه داشت از سرما یخ میبه
هایی که از نازهرو جهمه ماشین پارک شده پیدا کردم، روبهوسط اون

ماشیناشون آویزون شده بودن رفتم. مثل این بود انگار که داشتن آخرین 
شون شون رو توی آخرین لحظات باقی مونده از زندگیتالش ناامیدانه

کردن. دستای بعضیاشون گردناشون رو چنگ زده بودن تا برای فرار می
بعضیا هم  بتونن خونی که از گردنشون جاری شده بود رو متوقف کنن.

شون چنگ زده بودن. یه شون رو با اون دستای استخوانیقفسه سینه
تصویر بیزار کننده از قلب مورفی دیدم که پاره شده بود. تصویر مورفی رو 

از ذهنم کنار زدم چون خیلی دردناک بود. به جسدایی که داشتم از 
ه شدم نگاه کردم، مگس از دهنای بازشون بیرون اومدوسطشون رد می

. با انزجار به بودن و کرم از سوراخ بینی و گوشاشون بیرون اومده بود
های ایزیدور گذاشتم و به سمت عقب نگاه کردم کایال رو روی شونه

ی جاده دویدم و اون چیز قرمز رو باال آوردم و اونقدر باال آوردم که کناره
های خون از دهنم چکیدن و با پشت چیزی توی شکمم نموند. قطره

دستم پاکش کردم. شکمم درد گرفت و دوباره تقال کردم که باال بیارم ولی 
تونم به راهم ادامه بدم هیچی باال نیاوردم. وقتی که احساس کردم می

ی جاده کنار اومدم و با ناامیدی تالش کردم به دوباره کایال رو گرفتم. از لبه
حد ممکن دور بشم  خواستم از اونا زودتر ازاون مردم مرده نگاه نکنم. می

خاطر آور بود بلکه بهشون چندشدادن یا قیافهنه به خاطر اینکه بو می
ها گزیده شدن و هرچه دونستم بعضی از اونا توسط ومپایرساینکه می

 آشام تبدیل شن. زودتر ممکنه که به خون
 

 پایان فصل نوزده
 

************* 
 فصل بیست
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هایی تک و منفرد د، به وضوح ردیفرسیتر به نظر میشهر االن نزدیک
ها رو دورتر از خودمون دیدم. یک مایل یا بیشتر وسطشون گم ساختمان

طوری کایال رو نگه داشته بودم، تبش پایین اومده بود و شدیم. همینمی
ش دور کرد. ی سینهاش رو از قفسهسرشو به طرف جلو حرکت داد، چونه

اه میومد. با دستاش دماغ و ایزیدور بدون هیچ حرفی نزدیک من ر
قدمی  دهنشو پوشونده بود تا از استشمام اون بوی بد جلوگیری کنه، هر

گذاشت آروم بود. ماشینا به تعداد نامحدودی توی حومه شهر که می
رفتیم بودن. ماشینا یا خالی بودن یا سرنشیناشون جایی که ما راه می

تپید. م میی سینهوی قفسهمرده بودن. یه ماشین پلیس رو دیدم. قلبم ت
ی "پلیس" نوشته شده رسید به جای کلمهنزدیک ماشین شدم. به نظر می

تونستم باور کنم که افسرای پلیسی که داخل بود "کمک"؛ اما آیا واقعًا می
اون ماشین پلیس بودن زنده بودن؟ اونا واسه کمک به این مردم تالش 

ن ماشین پلیس بگذریم چون باید نکرده بودن؟ اما ما مجبور بودیم از او
رفتم. بدون توجه به افکارم، به سمت ماشین رفتم که به داخل شهر می

زد. قبل از اینکه به ماشین برسم، مثل یه سراب توی بیابون منو صدا می
ایزیدور بازومو چنگ زد و نذاشت حرکت کنم. چشاش وحشی و ترسناک 

 بود. پرسید:
 ی؟ کن_کیرا، داری به چی فکر می

 گفتم:
رم داخل اون ماشین پلیس رو نگاه کنم، باید افسرای پلیسی _دارم می

 اونجا باشن که بتونن کمکمون کنن.
 با عصبانیت داد زد:

آشامی که بهمون حمله ت رو از دست دادی؟ اون پلیسای خون_حافظه
کردن رو به یاد بیار )جلد شکار خون آشام(، کسایی که سعی داشتن مارو 

 لیسایی که بهمون تیراندازی کردن.بکشن. پ
 حق با ایزیدور بود. سرمو تکون دادم و گفتم:
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 دونم چه فکری کردم._حق با توئه ایزیدور، نمی
 به ماشین پلیس نگاه کرد و زمزمه کرد:

 شیم.زنم داریم بداخالق می_خوبه، حدس می
هم ایزیدور بین دوتا ماشین متروکه دوال شد. به کایال کمک کردم و ما 

تر شدیم دوال شدیم و از وسط اون دوتا ماشین رفتیم، وقتی که نزدیک
دیدم که درهای عقب ماشین پلیس باز بودن، پلیسایی که روپوش 

حرکت و خالی از زندگی ها لم داده بودن و بیپوشیده بودن، به صندلی
بودن. به ایزیدور گفتم مواظب کایال باش. روی چهار دست و پام افتادم، 

طور نداشتم بلند شم، امکان داشت که یه تله باشه. هنوزم همون جرأت
معده درد داشتم،  راهمو به سمت ماشین پلیس ادامه دادم و چشامو از 

 هایی که از ماشین اویزون بودن نگرفتم.اون جنازه
ترین حد ممکن یعنی تا حدی که دیده نشم رسیدم، با وقتی که به نزدیک

ها ماشین پلیس نگاه کردم. تعدادی از پلیسهای عقبی دقت به الستیک
از ماشین پلیس آویزون شده بودن و بعضیا توی جاده افتاده بودن. 

ی ترسیدم، نیمی از اونا نصفی از صورت و گلوشون از بین رفته بود، نیمه
پایینی صورتشون خورده شده بود، یه ترک بزرگ و عمیق برداشته بود. از 

ام به عقب نگاه کردم. ایزیدور رو ر شانهپشت سرم صدایی شنیدم از س
دیدم که کنار کایال نشسته بود. ایزیدور هم صدا رو شنیده بود چون اونم 

داد تا بدونه صدا از کجا میاد. صدا سرشو به طرف چپ و راست تکون می
دوباره اومد و من سر جای خودم میخکوب شدم. جرأت نداشتم حتی یک 

دا گوش کردم. صدا از یه ماشین میومد که اینچ حرکت کنم. با دقت به ص
 چند ردیف دورتر از ما بود. 

ها بود که به خون آشام تبدیل شده بود؟! اما چی آیا یکی از اون جنازه
کرد از حمله هایی بود که تالش میشد اگه یکی از اون بچهمی

ها جون سالم به در ببره؟! ما نباید کمکشون ها و الیکنتروپومپایرس
تونه صدای کسی باشه که از شهر میاد تا دنبال ؟ یا صدا میکنیم
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اش بگرده و پیداشون کنه؟ ممکنه اونا بدونن کسایی که جون خانواده
تونن زیاد باشن یا سالم به در بردن کجان. اونایی که زنده موندن می

خیلی خیلی زیاد باشن یا صدها بیشتر از این و بتونن بهمون کمک کنن. 
ار که توی ذهنم ریسیده بودم به آرومی حرکت کردم و چهار با همین افک

قرار بود، به سمت صدا حرکت وپا بین ماشینا حرکت کردم، صدا بیدست
دفعه از سمت مخالف به سمت صدا کردم، صدا دوباره اومد اما این

 چرخیدم.
 گفتم:

 _سالم؟ کسی اینجاست؟
..._ 

ای باال انداخت. شونه برگشتم به سمت ایزیدور و نگاش کردم، ایزیدور
تر از دفعه قبل. بین ماشینا حرکت دوباره مثل قبل دوال شدم ولی عمیق
ی قبل بود. با دفعه دورتر از دفعهکردم. بعد صدا دوباره اومد ولی این

ی یکی از ماشینا باال آوردم و تصویر خودمو تو چشای احتیاط سرمو از لبه
له شده بود که انگار داشت بهم اش جوری مچایه ببر دیدم. لب باالیی

کرد. دندوناش مثل عاج بلند بود و مثل خنجر تیز به نظر غرولند می
ای رنگش از رسید و از گوشت و خون پوشیده شده بودن. موهای نقرهمی

اش بیرون اومده بودن، پوست نارنجی و سیاهش توی تابش نور پوزه
های با دیدن آروارهتابید(. زد )با درخشش کمی میخورشید سوسو می

اش که به خون آغشته شده بودن فهمیدم که از اون جسدهای داخل قوی
وحش رفتن از اونجا ها به اون باغجاده تغذیه کرده و وقتی که ومپایرس

فرار کرده. از ترس به طرف عقب رفتم و بین اون همه ردیف ماشین تلو 
اشینا حرکت کردم و سرعت بین مدست آوردم و بهتلو خوردم. تعادلمو به

هاش از اون ببر دور شدم، پشت سرم خرناسه کشید. صدای کوبیدن پنجه
کرد تا منو سرعت حرکت میرو شنیدم که داشت روی سقف ماشینا به

 کرد.بگیره. ایزیدور رو روی کاپوت یه ماشین دیدم که منو نگاه می
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 داد زد:
 _بیا پایین!

وی زدن هدفش مشکل داشت. بعد کمانشو درآورد. ضعف کرده بود و ت
لرزید. از بین ماشینا حرکت رفت و میکمان توی دستاش باال و پایین می

کردم و اونا رو پشت سر گذاشتم و قصد نداشتم جزء اون مردمی که توی 
اون ماشینا مرده بودن باشم. توی جاده قدم گذاشتم و یکی از ماشینا رو 

ت دادم و محکم به زمین کوبیدم دور زدم. لیز خوردم، تعادلمو کامل از دس
و گرد و خاک از زمین بلند شد. ببر اومد روی سقف ماشینی که من دورش 
زدم و به طرف من غرش کرد. بدون اینکه چشامو ازش بگیرم و به سمت 

اش از باالی عقب رفتم. ببر به من نگاه کرد و با وجود اون دندونای خونی
سمت من پرید. چشامو بستم و  ماشین پایین اومد و از روی ماشین به

منتظر شدم دندوناشو داخل بدنم فرو کنه. صدایی بلند مثل صدای خفگی 
ام اومد، چشامو باز کردم و یه چیز بزرگ و خاکستری رنگ رو توی دیدرس
دیدم که به ببر توی هوا ضربه زد. سرمو چرخوندم تا بفهمم چه اتفاقی 

مله به من دست یه موجود دیگه افتاده و تونستم ببینم که ببر قبل از ح
ی اون های متروکه غلت خوردن. صدای واق واق و زوزهافتاده. بین ماشین

موجودا ترسناک بود و منم واسه در امان موندن زیر یکی از ماشینا 
خزیدم. از جایی که پنهون شده بودم اون دوتا حیوان رو دیدم که به هم 

کردن و تاریکی باعث پاره می انداختن و همدیگه رو تیکهدیگه چنگ می
 افتاد.شد که نتونم بفهمم دقیقا داشت چه اتفاقی میمی

های تکونی به خودم دادم تا دیدم بهتر شه و دیدم که اون حیوان آرواره
غرید. اون یکی موجود بزرگشو توی گردن ببر فرو کرده بود و ببر از درد می

کرد که از دستش بش تقال میداد و ببر با پاهای عقمحکم ببر رو تکون می
تر بود تر و قویفایده بود، اون یکی موجود بزرگخالص شه ولی تالش بی

و توی یه لحظه گردن ببر رو درید و خون ازش بیرون پاشید. ببر یه بار 
اش زمین خورد و حیوون وپا زد و همزمان پوزهدیگه برای چند ثانیه دست
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ماشین موندم و گوشامو با  دیگه شروع به خوردنش کرد. زیر همون
دستام گرفتم تا از شنیدن صدای دریدن و زوزه جلوگیری کنم، اون موجود 

خورد. جرأت نداشتم حرکت کنم. اونقدر اونجا موندم تا ببر رو با ولع می
کنم چشامو باز کنم. به کناره جاده نگاه کردم و ببر احساس کردم جرأت می

ود و اجزای شکمش داخل جاده مرده رو دیدم که شکمش پاره شده ب
ریخته بود. صدای تنفس کسی رو از پشت سرم شنیدم، به آرومی سرمو 
چرخوندم و صورت خونی نیک رو دیدم که به من خیره شده بود. نیک 

 خون توی صورتش و روی موی بدنش رو لیس زد و گفت:
خوای یه راهی پیدا کنی تا از خوای کل روز رو اینجا بمونی یا می_می

 اینجا خالص شی؟ 
 از زیر ماشین بیرون اومدم و ازش پرسیدم:

 کنی؟کار می_اینجا چی
 غرید:

 _تا به تو کمک کنم!
 گفتم:

 _ولی من فکر کردم که...
 با اون چشمای زرد و براقش بهم نگاه کرد و گفت:

 _چی فکر کردی؟
 گفتم:

 وحش ُمردی._فکر کردم که توی باغ
 گفت:

م، ولی االن خیلی دیره واسه اینکه بخوام به این میر_اگه برگردم حتما می
کنم که زیاد وقت ببره تا بفهمن من کشن، فکر نمیفکر کنم که اونا منو می

 بودم که به تو صندلی و کتاب دادم.
 بهم نگاه کرد و بعد به سمت عقب چرخید. 

 پرسیدم:
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 ری؟_کجا داری می
 دمشو تکون داد و گفت:
 جامش بدم._یه کاری دارم که باید ان

 پرسیدم:
 شه؟شاپ دوستم چی می_لوک بی

 پرسید:
 _منظورت چیه؟

 گفتم:
 _چرا اون رو هم نجات ندادی؟

 جواب داد:
 _وقت نداشتم.

ی خون بدن ببر رو که دور دهنش بود رو لیس زد. با چشمای باقی مونده
 زردش بهم خیره شد و گفت:

وحش متوجه شدن و _فرار کردنت سر و صدای زیادی ایجاد کرد. کل باغ
به راه افتادن تا پیدات کنن، کیرا هادسون، من اگه جای تو بودم هر فکری 

درمورد برگشتن به اونجا و نجات دادن رفیقم لوک داشتم رو فراموش 
 کردم.می

 بعد بین ماشینا حرکت کرد و از دیدرسم خارج شد. پشت سرش داد زدم:
 مه!تونم لوک رو فراموش کنم، اون دوست_من نمی

قراری به سمتم اومد و ایزیدور بازوهاشو دور کایال حلقه کرده بود و با بی
 پرسید:

 _چه اتفاقی افتاد؟!
رسیدن. به نظر میی اتفاقی دیدم که مثل خواهر و برادر بهتوی یه لحظه

 پیکر اشاره کردم و بهش گفتم:ی غولی بدن اون گربهموندهباقی
 _یه ببر دنبالم کرد.

 کرد و پرسید:بهم نگاه 
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 _تو اون کارو انجام دادی؟
 گفتم:

 _نه کار نیک بود.
 پرسید:
 _نیک؟

 بهش توضیح دادم:
 وحش فرار کنیم.نماییه که بهمون کمک کرد از باغ_نیک همون گرگ

 پرسید:
 _االن کجاست؟

 گفتم:
 _رفت.

کرد که کایال رو نگه داره، برای همین رفتم و دستامو به سختی تالش می
 م گذاشت.کایال حلقه کردم و کایال هم سرشو روی شونهدور کمر 

 ایزیدور پرسید:
 _کجا رفت؟

 گفتم:
دونم، نگاه کن ما باید بریم داخل شهر، باید کسی باشه که بتونه _نمی

 کمکمون کنه.
 ایزیدور گفت:

 _این اتفاق چرا افتاد؟
 راهمونو توی جاده پیدا کردیم. وضعیت قبلیمو به یاد آوردم و گفتم:

ها گیره، اونا بچهها قرار میها و الیکنتروپی ومپایرس_شهر تحت حمله
 کشن.برن و بزرگا رو میرو با خودشون می

 ایزیدور دوباره دستاشو روی دماغ و دهنش گذاشته بود و پرسید:
 _ولی... چرا؟

 گفتم:
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خوان زمین رو تحت طور که مورفی بهمون اخطار داده بود، اونا می_همون
 رسه این شروعشه.نظر میودشون قرار بدن، بهسلطه خ

 ایزیدور گفت:
 خوان باهاشوجوری می_ولی چه

رسید که نظر میرفتیم، کایال به من تکیه داده بود و بهتوی سکوت راه می
تونن راه بیان. دقیقا وقتی که فکر کردم ایزیدور توی پاهاش دیگه نمی

 اش گم شده، گفت:افکار خصوصی
 ی کافی زندگی کردن و االن پایان بشریته.ها به اندازه_شاید انسان

 تالش کردم کایال رو نگه دارم و بعد داد زدم: 
 تونم اینو قبول کنم._من نمی

 به سمت جلو رفت و گفت:
 _شاید مجبوری قبول کنی!

پشت سرش راه رفتم و بقیه راه رو توی سکوت گذروندیم. با اینکه کایال 
موقع که راه شهر رو پیدا کردیم اد بود. همونکوچیک بود ولی وزنش زی

دونستم که باالخره باید کایال رو حس شد و میاحساس کردم بازوم بی
زمین بذارم و دستم به بدترین شکل ممکن سوزن سوزن خواهد شد. 

خیلی وقت َنُبرد که به شهر واسپ واتر رسیدیم. خیابونا باریک بودن و 
اده ساخته شده بودن، پیاده روها ساختمونای قدیمی توی دو طرف ج

های مرده توی جاده سنگ فرش شده بودن و کلی ماشین با سرنشین
ها پایین بود و معلوم بود که مغازه ی اکثر مغازهپارک شده بودن، کرکره

ها حمله کرده بودن کار نکرده بودن، دارا و کارکنا توی روزی که ومپایرس
جز صدای حرکت اون کرد و بهمیرو حرکت یه تیکه آشغال توی پیاده

هایی بود که از شنیدم صدای قار قار کالغتیکه آشغال تنها صدایی که می
فاصله دور میومد. بوی تعفن گوشت فاسد شده توی هوای سردی که به 

زد میومد. بعد یه صدای دیگه شنیدم، صدا دیوار ساختمونا شالق می
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به آرومی به سمت راست  ضعیف بود، ولی قطعا از همون اطراف میومد.
 حرکت کردم. سرمو به سمت صدا چرخوندم و دنبال صدا رفتم.

 ازیدور پرسید:
 _چه اتفاقی افتاده؟

 جواب دادم:
 _هیس...!

ایزیدور سمت من اومد و کنار من وایستاد. به پاهای ایزیدور نگاه کردم و 
نظر ی اونم مثل پاهای من سرد و کرخت بهدیدم که پاهای برهنه

 رسید.می
 کمانشو درآورد و زمزمه کرد:

 _چی شده؟
 گفتم:

شنوم. به راهم به سمت صدا همراه کایال ادامه دادم. وقتی _یه صدایی می
تونستم به سمتش رفتم. از پشت تر از حدی که میپیداش کردم سریع

 سرم داد زد:
 شنوی؟_چه صدایی می

 فریاد زدم:
 شنوم. _صدای شرشر آب می

تر شدم دیدم که اون مون بلند سنگی رفتم. وقتی نزدیکبه سمت یه ساخت
ی کلیسا و صلیبش که قباًل کلیسا رو ساختمون قبال یه کلیسا بوده. مناره

زیبا کرده بودن االن مثل یه کوه آجر روی زمین افتاده بودن، در کلیسا از 
شون توی چهارچوب در چهارچوب در اومده بود و جسدهای متالشی شده

ه بود. ترسیدم از اینکه زیاد اونجا بمونم و نگاهشون کنم بیدار تلنبار شد
آشام تبدیل شن. از اینکه یه مکان مقدس مثل کلیسا شن و به خون

 ها شده ناامید شدم.پناهگاه مردم در برابر ومپایرس
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کایال رو با خودم توی یه مسیر باریک بردم و به سمت میدان شهر حرکت 
هایی واسه مردم اونجا بودن تا بتونن توی ها و نیمکتکردیم، صندلی

تابش خورشید خنک غروب تابستانی استراحت کنن و آفتاب بگیرن؛ ولی 
ای بود که توی میدان اون چیزی که من خیلی دوستش داشتم چشمه

به آرومی کایال شدت ازش جاری شده بود.مرکز شهر وجود داشت و آب به
برداشتم و به سمت چشمه رفتم،  ها نشوندم. کتمورو روی یکی از نیمکت

ی بدنم لرزید. دستامو پر خودم رو زیر آب فرو بردم، خیلی سرد بود و همه
از آب کردم و چرکی که بدنم رو پوشانده بود رو تمیز کردم. ایزیدور 

کمانشو به طرفی پرت کرد و خودشم توی آب کنار من شیرجه زد و روی 
طور زیر آب یدم و همونخودش آب ریخت و روی منم آب ریخت. خند

وحش رو ازم چشمه موندم و به آب اجازه دادم که آلودگی و بوی اون باغ
پاک کنه. ایزیدور بیرون پرید، دور آب چشمه رقصید جوری بود که انگار 

احساس یک زندگی جدید رو داشت، نه فقط اون، بلکه منم این احساس 
ش باز کرد، تکونشون داد، هاشو دوررو داشتم. به ایزیدور نگاه کردم، بال

کمان هاش زیر انعکاس نور خورشید زمستانی مثل رنگینبال
درخشیدن. منم مثل ایزیدور از آب بیرون پریدم و آب از بدنم می
هاشو باز کردم. روپوش چکید. انگشتامو الی موهام فرو بردم، گرهمی

بهم ام کامال خیس شده بود و مثل یک الیه پوست اضافه بیمارستانی
چسپیده بود. یک مرتبه کتمو پوشیدم. برگشتم و دستمو داخل آب چشمه 

فرو کردم، دستام از آب یخ زده پوشونده شدن، رفتم پیش کایال که به 
ش رو با انگشتم پوشوندم. صندلی لم داده بود. به آرومی لبای ترک خورده

زد. های کوچیک آب لیس اراده زبونشو بیرون کشید و به قطرهکایال بی
کرد و بعد به طرف چشمه رفت، دستاشو مثل ایزیدور داشت بهم نگاه می

یک ظرف درآورد و اونا رو از آب چشمه پر کرد و اومد کنار صندلی که کایال 
 نشسته بود، کایال رو جلو آوردم و گفتم:

 کنه!کم آب بخور حالتو بهتر می_کایال یه
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ا نه. آب نتونست دل درد کنه یدونستم که آب واقعًا حالشو خوب مینمی
خاطر گرسنگی بود رو خوب کنه ولی تونست پوستمو خنک کنه منو که به

و باعث بشه که احساس هوشیاری و بیداری داشته باشم. کایال با 
کم از آبی که ایزیدور توی دستاش ریخته های بسته جلو اومد و یهچشم

صفشو قورت داد، ی لبش چکید ولی نکم از آب از گوشهبود رو خورد. یه
 بعد دوباره به صندلی تکیه داد، به آرومی چشاشو باز کرد و گفت:

خواستم به هایی که افتاد، واقعا نمیخاطر اتفاق_خیلی متاسفم کیرا به
 شما صدمه بزنم.

 زمزمه کردم:
 اش بود رو کنار زدم و گفتم:_اشکالی نداره. موهایی که روی پیشونی

 شه. بشور، حالت بهتر می _بیا توی آب چشمه و خودتو
 چشاشو بست، سرشو تکون داد و زمزمه کرد:

 خوام بخوابم. _می
دونستم که اگر زودتر تبش رو پایین نیارم توی یه دردسر جدی می
 افته، به ایزیدور نگاه کردم و گفتم:می

 کنم._اینجا پیش کایال بمون، دیر نمی
 ایزیدور پرسید:
 ری؟_کجا داری می

گرفت چون عرق از تم ببینم که ایزیدور داشت آتیش میتونسو می
 اش جاری شد.شقیقه
 گفتم:
تونم دارویی پیدا کنم؛ باید زودتر به کایال کمک خوام برم ببینم می_می
 کنیم.

 فکر کنم فهمید منظورم چیه و بعد روی صندلی کنار کایال نشست و گفت:
 ._دیر نکن! ما بیشتر از این نباید از هم دور شیم

 به سمت میدان برگشتم سرمو برگردوندم، به ایزیدور لبخند زدم و گفتم:
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 بینمت، کروکودیل. _بعدا می
موندیم؛ ولی کایال دونستم که حق با ایزیدور بود ما باید با هم میمی

آوردم سرعت فرار ش دارو نمیبرد اگه من واسهبیشتر از ما رنج می
تونستم توی تر اون چیزی که میکرد. با سرعت سریعکردنمون رو کم می

گذشتم و گهگاهی سکوت وانمود به کر شهری که خالی از سکنه بود می
ی احساس خوبی که بعد از کرد و همهی بدنم درد میکرد. همهشدن می

حموم کردن توی آب چشمه داشتم ناپدید شده بود. پوست بازو و پام 
کرد. بعد از م درد میکشید و زخم پامخارش داشت و با حرارت تیر می

مدتی به خیابونی رسیدم که کلی مغازه توش بود. به یکی از ساختمونا 
نگاه کردم و توی دود و چرک پنهان شدم، فقط تونستم از یه تابلو توی 

ی ساختمونای دیگه داخل خیابون سر در بیارم "خیابان اصلی" مثل همه
یش ساخته شدن این رسیدند که انگار صدها سال پنظر میشهر طوری به

طور بود. هر کدوم از اون ساختمونا از سنگ ساخته ساختمان هم همین
شده بودن و نوارهای چوبی داشتن، ولی بعضیاشون جوری بودن که انگار 

های قدیمی برداشته شده بودن و های پنجرهترن چون شبکهمدرن
ودن. یه های مدرن جایگزینش شده بای با نشانههای بزرگ و شیشهپنجره

فروشی، چندین رستوران مدرن، و یه فروشگاه بوتیک کوچیک، کفش
الکترونیکی اونجا بود. از خیابون متروکه عبور کردم تا به یه فروشگاه بزرگ 

های قبلی که دیده بودم نبود ولی توی رسیدم، به بزرگی فروشگاه
ن. ویترینش مانکنایی بودن که لباسایی با استایل جدید رو به تن داشت

ی ما به لباس گرم و جدید نیاز داریم برای همین در دونستم که همهمی
ای فروشگاه رو هل دادم و در به آرومی باز شد، فروشگاه بو بزرگ شیشه

داد و بو دقیقا مثل بوی تعفنی بود که توی جاده میومد. کنار در یه می
رو گردنا گردن گذاشته بودن، یکی از شالویترین بود که توش شال

برداشتم و اونو روی دماغ و دهنم پیچیدم. یه نفس عمیق کشیدم و بقیه 
 فروشگاه رو گشتم. زمزمه کردم:
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 _لعنتی! خیلی ترسناکه.
شنیدم سر جام خشکم سعی کردم آروم بمونم، ولی با هر صدای که می

 زد، بلند گفتم:زد، قلبم محکم میمی
آدمای مرده وجود  س که توش_کیرا محکم باش! اینجا فقط یه مغازه

کم احساس آرامش کنم مثل دارن. شنیدن صدای خودم باعث شد که یه
روی زدم و تنها نبودم. جلوتر رفتم، روبهاین بود که داشتم با یکی حرف می

دارایی که پشت دستگاهای پول شمار ایستاده بودن و بازارشون صندوق
امنیتی به در ی همیشه کساد شده بود ایستادم. مامورای گارد واسه

آسانسور تکیه داده بودن، از کنار لوازم آرایشی رد شدم و کنار عطرفروشی 
که با صورت روی زمین افتاده بود رفتم از کنار اونم گذشتم و به سمت 

خواستم هرچه زودتر از اونجا بیرون قسمت لباس فروشی رفتم؛ فقط می
قفسه برداشتم، شرت و یه جفت جوراب از برم. یه شلوار جین، یه سویی

ام رو از تنم درآوردم و لباسای جدیدمو پوشیدم و روپوش بیمارستانی
ها یه جفت احساس نرمی و تازگی به پوستم داد. توی قسمت کفش

شون کفش ورزشی برداشتم و پوشیدمشون.با خودم گفتم: فکر کنم همه
سرعت بند کفشامو بستم و بعد یه کت رو هم از فیت بدنم هستن. به

ام آیپدم، رین درآوردم، پوشیدمش و قبل از دور انداختن کت قبلیویت
ای که از صومعه آوردم رو از جیباش درآوردم. بعد دیصلیب مورفی و سی

پشتی هم از ویترین درآوردم. واسه ایزیدور و کایال هم لباس بردم، یه کوله
شون رو حدس بزنم و تجسم کردم که چی مجبور بودم که سایز و سلیقه

بهتر از روپوش کوتاه و کثیف بیمارستانی کایال و لباس بیمارستانی ایزیدور 
بود. راهمو کشیدم و از فروشگاه بیرون اومدم و خوشحال بودم که از 

گردن رو روی سرم کشیدم، جدا از دل دردم که هر اونجا بیرون اومدم شال
سان شد، دوباره احساسم مثل قبل بود، یعنی احساس انلحظه بیشتر می

_ نیمه انسان بودن کردم. از این حقیقت آگاه بودم که خورشید داشت به 
آشامی توی شهر پنهون شده شد و اگه خونها ناپدید میآرومی پشت کوه
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گشتن. باد وزید، به ابرا نگاه شدن و دنبال غذا میزودی بیدار میبود به
ها شناور کوه یکردم که به رنگ خاکستری تیره دراومده بودن و باالی قله

طرف خیابون یه سوپر مارکت دیدم. بدون از دست دادن بودن. اون
سرعت به سمتش رفتم، درهای اتوماتیک باز شدن و ای دیگه، بهلحظه

داخل رفتم، دقیقا مثل فروشگاه بزرگ، سوپرمارکت هم از جسد پر بود. 
توی  های یخ نزدهکردن، ولی گوشتها هنوز هم کار میفریزرها و یخچال

خون خودشون فاسد شده بودن. همین باعث شد فورا بفهمم که چند 
وحش اسیر بودم. توی اکتبر گروگان بودم و اون غذا حداقل وقت توی باغ

شیش تا هشت هفته از تاریخ انقضاش گذشته بود و با این حساب توی 
دونم که من فقط چند روز توی اوایل دسامبر ساخته شده بود. می

جای دیگه بودم، ولی کجا؟ کمی از  م پس قبل از اون یهوحش بودباغ
گوشتا رو برداشتم، دیدنشون و بوشون باعث شد اون چیز قرمز که اون 

ذاشت رو به یاد م میهاش سفید بود از دریچه سلولم واسهفرد که پنجه
بیارم. موهای بدنم سیخ شد چون عطشم که زیر پوستم پنهون شده بود 

بود و بعد فکر جسد فاسد مردمی که توی ماشینشون دوباره آشکار شده 
 مرده بودن به مغزم هجوم آورد. با خودم فکر کردم:

 آور گوشت دور شدم.های نفرتخوار بشم! و از تیکه_شاید گیاه
های میوه تونستم به سمت کمپوتتر از اون چیزی که میبا سرعت سریع

داخلش گذاشتم، بعد به  مو باز کردم، چند بسته کمپوترفتم. کوله پشتی
 سمت قسمت چیپسا و بیسکوئیتا رفتم با خودم گفتم:

 _یه چیز شیرین خیلی خوبه، یه کوه انرژی. 
ام گذاشتم ولی اونقدر جا پشتیکم چیپس و بیسکوئیت داخل کولهیه 

باقی گذاشتم تا بتونم چند بطری آب هم با خودم ببرم. توی قسمت 
و امیدوار بودم که آسپرین بتونه تب من،  داروها چند بسته آسپرین دیدم

ی چیزایی که الزم داشتیم رو برداشتم کایال و ایزیدور رو پایین بیاره. همه
ام درآوردم. انگشتمو داخلش بردم و یه پشتییه قوطی کمپوت از کوله
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تیکه هلو برداشتم و اونو داخل دهنم گذاشتم بعد یه تیکه دیگه خوردم و 
جاری شد و به زمین ریخت. وقتی که احساس سیر م کمپوتش از چونه
مو برداشتم، سر راهم یه بطری نوشابه از یخچال پشتیشدن کردم، کوله

م گذاشتم و بعد از برداشتم و سر کشیدمش و دوتا آسپرین داخل کوله
سوپرمارکت بیرون اومدم. بیرون تقریبا تاریک بود. صدای زوزه و جیغ رو 

داش باعث شد ضربان قلبم تندتر شه. باید به شنیدم. صاز دور دست می
کردم تا منو کایال و ایزیدور گشتم و یه جایی پیدا میمیدون شهر برمی

طرف خیابون رو نگاه کردم، بتونیم شبو اونجا بمونیم؛ ولی کجا؟ بعد، اون
تونستیم داخلش از خطر دور یه جای عالیو دیدم، یه جای امن که می

آوردم باید اونجا رو نکه کایال و ایزیدور رو اونجا میباشیم؛ ولی قبل از ای
کردم تا مطمئن بشم که اونقدر که امیدوار بودم امن بود یا نه. چک می

م انداختم، از خیابون عبور کردم و داخل دفتر ام رو روی شونهپشتیکوله
 پلیس رفتم. 

 
 پایان فصل بیست

 
************* 
 و دوـ بیست و یکفصل بیست 

خودمو از اون سمت کانتر باال کشیدم، چون در اصلی استراحتگاه دفتر 
تر از رفتم، ساکتهای راهرو خیلی ساکت راه میوخمقفل بود. توی پیچ

کردم، توی دادم و بازشون میتونستم، درا رو هل میحدی که می
بعضیاشون افسرای پلیس مرده رو دیدم که روی زمین افتاده بودن. 

شون مثل اون مردم مرده توی ماشینا در هم رفته و ی همهچهره
وغریب بود و توی سکوت و به سرعت گردن و گلوشونو پاره کردن عجیب

آشام لباس پوشیده بودن یعنی بعضی از افسرای پلیس مثل پلیسای خون
روپوشای مشکی و ضخیم با پوتینای خیلی بزرگ پوشیده بودن؛ باید 
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، نه! اونایی که من دیدم گلوی گروهبانا بوده باشن T.S.Uافسرای پلیس 
رو پاره کرده بودن وقتی که توی پارک پنهون شده بودم همراه پاتر لوک و 

بقیه دوستام دیده بودمشون. بعضیاشون تفنگ داشتن و تفنگاشونو 
شون نگه داشته بودن و جای سوراخ تیر محکم توی دستای مرده

 بلند پرسیدم:تفنگاشون روی دیوار مونده بود. با صدای 
 _اینجا چه اتفاقی افتاده؟

دونستم که چه اتفاقی اونجا صدام توی اتاق اکو شد، خیلی خوب می
دونستم که این افسرای پلیس برای حفظ اداره پلیس افتاده بود و می

ها و تونست یه دژ باشه در برابر الیکنتروپجنگیده بودن، این می
ها و به اداره حمله کنن. الیکنتروپخواستن از بیرون هایی که میومپایرس
ها اجازه این کارو داشتن ولی مجبور نبودن انجامش بدن. بین ومپایرس

همین پلیسا، پلیسای خائنی وجود داشتن. چمباتمه زدم و دیدم که بدن 
ی بدن اونایی که توی ماشیناشون مرده بودن متالشی اون پلیسا اندازه

ی که همون اواخر مرده بودن. دِر ادارهی این بود نشده بود و این نشونه
پلیس باز شده بود، نشکسته بود و این به این معنی بود که یه نفر از 

ها ها و ومپایرسداخل بازش کرده بود. افسرای پلیس از دست الیکنتروپ
ی کافی نگاه کردم، فرار کرده بودن و به این اتاق پناه آورده بودن. به اندازه

ی اداره پلیس متروکه رو نگاه کردم، نور های دیگهتدر رو بستم و قسم
زدن و صدای گزگزشون میومد. حدس زدم چراغای فلورسنت سو سو می

دونم که چقدر کرد. نمیاش استفاده میاز منبع انرژی اضطراری که اداره
شد وقت برد تا توی تاریکی کامل فرو رفتم. معده دردم داشت شروع می

ر یه لیوان شکسته رو خورده بودم و آرزو کردم که و جوری بود که انگا
ام جاری شده های هلو رو نخورده بودم! عرق از پیشونیکاش اون تیکهای

سوخت. توی انتهای راهرو یه سری پله رو دیدم به آرومی بود و چشام می
روی خودم یه انبار دیدم، روی درش ازشون باال رفتم و روی آخرین پله روبه

 "اتاق کنترل؛ فقط پرسنل اجازه ورود دارن" نوشته بودن
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موقع هم این اخطار معنی داشته بوده باشه، تا شک داشتم که اون
موقع قوانین نیروی انتظامی رو زیر پا نذاشته بودم، ولی به هر حال در اون

ای رو هل دادم و بازش کردم و داخل رفتم، اتاق گرد مانند بود و مجموعه
های های نمایش کامپیوتر اونجا بودن. هدستصفحههای کنترل و از پنل

ها کنار میزها افتاده بودن و روی جسد پرسنل مرده رادیو و میکروفون
کردن افتاده بودن. این اتاق هم مثل بقیه اونجا که یه زمانی اونجا کار می

داد، ولی من سعی کردم که به بو ها بوی گوشت فاسد شده میاتاق
ل کنترل مرکزی راه رفتم، حواسم جمع بود که روی توجهی نکنم، دور پن

ی نمایش یکی از هایی که اونجا ولو شده بودن پا نذارم. به صفحهجنازه
ی اداره پلیس فرستاده کامپیوترا نگاه کردم و دیدم که یه پیام برای واسه

شد. بازش کردم و شده بود و چراغ پیامش روشن و خاموش می
 خوندمش:

کنن، فن قطع شدن، خطوط رسمی ارتباطی کار نمی...تمام خطوط تل
 کنه...اینترنت کار نمی

 ی نمایش بعدی نگاه کردم:به صفحه 
 رسه ابرا زنده شدن، دارن از آسمون پایین میان......به نظر می

 به صفحه نمایش بعدی هم نگاه کردم:
 زنن......حیوون هستن، گرگ هستن، حرف می

ش نگاه کردم و نیک رو دیدم که کنارم احساس کردم یکی کنارمه، به
 وایستاده بود. تعجب کردم و نفس نفس زدم و پرسیدم:

 کنی؟کار می_اینجا چی
 به پیامی که درمورد گرگا بود نگاه کرد و غرید:

 _اینجام تا مواظبت باشم.
 اش شوکه بودم و پرسیدم:هنوزم از ظاهر شدن ناگهانی 

 _چرا؟
 زل زد و فریاد زد: اش بهمبا چشمای زرد و وحشی
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 طور که گفتم درمورد آزادیمه._کیرا، همون
های رادیو که به پنل کنترل متصل شو ازم گرفت، یکی از گوشینگاه خیره

 بود رو برداشتم.
 نیک پرسید:

 کنی؟کار داری می_چی
 گفتم:

 زنم تا از کسی کمک بگیرم._زنگ می
 نیک گفت:

 _ولی...
 حرفشو قطع کردم:

ن افسرای پلیسی که اینجا هستن همه مردن و نهایتا اونا دو _نگاه کن ای
تونستن به سه روز پیش مردن و ممکنه این به این معنی باشه که اونا می

های طرف این کوهها اونها و الیکنتروپمردم جهان بگن که ومپایرس
افته. برگشتم به سمت عصبانی وجود دارن و چه اتفاقی اونجا داره می

و و به نیک پشت کردم دکمه صحبت رو فشار دادم و شروع هدست رادی
 کردم صحبت کردن، گفتم:

شنوه _کمک! لطفًا کسی بهمون کمک کنه! هر کسی که این پیامو می
 برگرده اینجا و کمکمون کنه. 

دستمو از روی دکمه صحبت کردن برداشتم و منتظر جواب شدم، ولی 
 ی جواب دعا نکردم.واسه

 ط سکوت...هیچ خبری نشد، فق
 دوباره گفتم:

 شنوه؟ لطفا کمکمون کنید!_کسی صدامو می
ی و دوباره هیچ خبری نبود، فقط سکوت. به پانل کنترل یه دستگاه گیرنده

امواج وصل شده بود،  از سمت چپ به سمت راست چرخوندمش، 
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امیدوار بودم که بتونم یه سیگنال دیگه رو دریافت کنم، یه سیگنال که در 
 ی صحبت رو دوباره فشار دادم و گفتم:ی صدامو بشنوه. دکمهنهایت کس

وحش زندانی شده بودم، توی یه _اسم من کیرا هادسونه و توی یه باغ
های کامبریا هستم، صدها آدم مرده شهر به اسم واسپ واتر توی کوه

 اینجان، لطفًا... 
ی ناگهان صدای گاز زدن شنیدم و برگشتم و نیک رو دیدم که داشت سیم

 جوید. کرد رو میهم وصل میکه هدست و پنل کنترل رو به
 با ناباوری داد زدم:

 خوای من آزاد بشم؟کنی؟ تو نمیکار داری می_چی
 نیک غرید:

 خاطرش سیم رو جویدم._و این دقیقا همون چیزیه که من به
 گریه کردم و گفتم:

 زنی؟_درمورد چی حرف می
 گفت:

 ن نجاتت بدن شاید دوستت نباشن.خوان بیا_چون اونایی که می
 زبونم بند اومده بود و با ناباوری سرمو تکون دادم، نیک ادامه داد:

ی این مرد _دکتر هانت بهم گفت که یکی از دوستات خائنه و واسه
 کنه...نامرئی کار می

 گفتم:
 نگاه کن تو قبال اینو بهم گفتی و...

 بهم زل زد و گفت:
به باور کردن حرفای دکتر هانت نداشت و  _دوستت مورفی تمایل زیادی

 این ناباوری به قیمت جونش تموم شد. چشماش خیره و گرم بود.
 داد زدم:

ی اون کدوم از دوستام واسهکنه، هیچ_نگاه کن، دکتر هانت اشتباه می
 شون!کنن، من بهشون اعتماد دارم، به همهمرد نامرئی کار نمی
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 نیک گفت:
 ماد داشت._و دوستت مورفی هم اعت

دونستم که حق با نیک بود؛ حتی مورفی هم به همین موضوع شک می
وگوی مورفی و پاتر توی اون اتاقک کرده بود که یکی از ما خائنه! گفت

آهن متروکه رو به یاد آوردم، پاتر از دست مورفی عصبانی نگهبانی کنار راه
ن وجود به بود چون مورفی بهش شک داشت که یه خائن باشه؛ ولی با ای

 نیک نگاه کردم و گفتم:
کدوم از دوستای من خائن نیستن، کنید، هیچ_تو و دکتر هانت اشتباه می

 من با تموم وجودم بهشون اعتماد دارم.
 ی بزرگشو تکون داد و گفت:نیک کله

 دی؟ _کیرا، چرا کاری که باور داری درسته رو انجام نمی
 :رادیو رو روی زمین گذاشتم و فریاد زدم

 ست.._این یه نقشه
 اتاق رو ترک کردم و نیک رو تنها گذاشتم.

 نیک پشت سرم داد زد:
 ری؟_کجا داری می

 م به نیک نگاه کردم و با عصبانیت داد زدم:از سر شونه
موقع _میرم یه جای امن پیدا کنم تا شب با دوستام اونجا بخوابیم، همون

ها رفتم، ولی سمت پلهحالی کردم، به بود که احساس سر سبکی و بی
ها رو گرفتم و توی نصفه راه شکمم در هم پیچید و خیلی درد گرفت. نرده

زده بودن. دنیا ها در برابر پوست داغم سرد و یخسرم گیج رفت، نرده
تاریک و تیره شد، بعد دوباره تونستم تمرکز کنم و صدای دویدن کسی رو 

ها باال رفتم. نیک ز پلهاز دور دست بشنوم. پشت سرمو نگاه کردم و ا
کرد. دستمو به هیچ حرفی بهم نگاه میباالی سرم وایستاده بود و بی

تر و بلندتر شد. همه چیز دور سرم طرفش دراز کردم و صدا نزدیک
چرخید و پاهام قفل زمین شده بودن و خیلی سفت شده بودن، هوس می
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شدن از هر  ی دورکردم که واسهکردم خون بخورم. با دستام سعی می
ی پلیس بود مبارزه کنم ولی زیادی ضعیف کسی یا هر چیزی که توی اداره

بودم. روی چند تا پله تلو تلو خوردم، توی راهرو یکی جلوم ظاهر شد و 
بغلم کرد. خیلی ضعیف بودم که بخوام مقاومت کنم، از حال رفتم و 

 گفت:آخرین صدایی که شنیدم صدای کسی بود که می
 ی وحشی!گربه _آروم باش،

 
 و دوبیست -و یکپایان فصل بیست 

 
****************** 

 فصل بیست و سه
بیدار شدم تا یه در باز به سلولم پیدا کنم. سیم توری دقیقا مثل وقتی که 
از سلولم فرار کردم، از سوراخ سقف بتنی معلق بود؛ ولی من توی سلولم 

کرد و دم؟ سرم درد میکردم؟ یعنی دوباره زندانی شده بوکار میچی
م له شده، چشمام خسته بودن، گلوم زخم کردم که جمجمهاحساس می

سوخت، دل درد داشتم و دل دردم جوری بود که انگار یه شده بود و می
انداخت. دعا کردم که کسی م چنگ میدست نامرئی توی دل و روده

رف دیگه راه صدامو نشنوه، به سمت در خیز برداشتم، در باز بود، به یه ط
هایی که از فروشگاه خریده بودم موقع بود که فهمیدم لباسرو رفتم. اون

شد و به سمت می رو پوشیده بودم. صدای غرش توسط دیوارها منعکس
من میومد. این باعث شد که قلبم به شدت و با ترس بتپه، جوری بود که 

بیرون بزنه. به م رو سوراخ کنه و ازش ی سینهخواست قفسهانگار قلبم می
رفتم. فورا توقف کردم و از راهی های راهرو راه میآرومی توی پیچ و خم

که رفته بودم برگشتم و به دیوار چسبیدم. یه گرگ اونجا بود و اون گرگ 
دونستم، چند دونم ولی میدونستم؟ نمیجوری اینو میاسپارکی بود. چه
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نار دیوار بهش نگاه لحضه صبر کردم تا مطمئن بشم توهم نزدم و از ک
 زد.کردم. اسپارکی هنوز اونجا بود و توی راهرو قدم میمی

 نالید:
 دونم دکتر چطور تونست فرار کنه._نمی

طور که به دیوار چسبیده بودم، از جایی که پنهون شده بودم یه مرد همون
 بالدار رو دیدم که به اسپارکی نزدیک شد و گفت:

 _ما ریون وود رو نیاز داریم.
 صداش آروم و خشن و در عین حال عصبانی بود.

سعی کردم بهتر بهش نگاه کنم ولی صورتش توی سایه بود و دیده 
ای توی اون راهروی تونه درست باشه؟ هیچ سایهشد، ولی این مینمی

تونستم ببینمش؟ نیم تنه باالیی بدنش عضالنی روشن نبود، پس چرا نمی
ای رزمی پوشونده بود و یه جفت چکمه شو با لباسبود و نیم تنه پایینی
 ضخیم پوشیده بود.

 اسپارکی گفت:
 _چند نفرو فرستادم که دنبالش بگردن.

 مرد نامرئی گفت:
 ای بشنوم.خوام بهونه_نمی

هاش صدای ناهنجاری رو روی اسپارکی به سمت عقب خم شد و پنجه
 کف سرامیکی ایجاد کرد.

 اسپارکی گفت:
 ._اینا بهونه نیستن. من..

های بلند و سیاهش و قبل از اینکه بتونه حرفشو تموم کنه، اون مرد با بال
ش، اسپارکی رو از گلوش محکم گرفت و صورت توی سایه پنهون شده

 گفت:
خورن، کارمون رو ها اینجا به درد من نمیوحش رو ببند! دورگه_این باغ

 کنیم.به هالوز منتقل می
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 اسپارکی پرسید:
 شن؟ه پرورش دادیم چی میهایی ک_پس دورگه

تونست خیلی خوب صداش مثل یه چیزی بین غرش و خرناسه بود. نمی
 صحبت کنه چون اون مرد نامرئی گلوش رو گرفته بود.

 گردن اسپارکی رو ول کرد و گفت: 
 های اتاق ویژه بکششون._مثل دورگه
 زمزمه کردم:

 _کدوم اتاق ویژه؟ اون اتاقی که منو توش عمل کردن؟
 ارکی پرسید:اسپ

 شن؟ها چی می_ویروس
 مرد نامرئی گفت:

 گیریم.کنیم و دارو رو ازش می_باالخره ریون وود رو دوباره دستگیر می
 کرد. صداش خیلی آروم بود و تقریبًا زمزمه می

 اسپارکی پرسید:
 شن؟_هادسون و بقیه چی می

ینکه ترسیدم خاطر ای دیوار کنار اومدم، نه بهبا شنیدن اسم خودم از لبه
خاطر ضربان تند قلبم بود که امیدوار بودم صداشو دیده بشم، بلکه به

 نشنون.
 مرد نامرئی گفت:

تونن زیاد دور شده باشن، خودتونو با اونا قاتی _با اون وضعشون نمی
 نکنین، من در مورد کیرا و دوستاش نگرانم.

ایجاد  وارشدن و یه صدای زمزمههاش روی زمین کشیده مینوک بال
 کرده بودن. 

 ی ما چی؟با نگرانی گفت: درباره
 مرد نامرئی گفت:

 _منظورت از ما چیه؟
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 اسپارکی گفت:
 کار کنیم؟ها باید چی_اگه به هالوز برگردی، من و بقیه الیکنتروپ

 مرد نامرئی گفت:
 _من باید اینجا بمونم و برای آخرین جنگ آماده بشم.

 شد.سواالی اسپارکی خسته می صداش طوری بود که انگار داشت از
 _ولی...

 مرد نامرئی حرفشو قطع کرد و گفت:
_بهت گفته بودم که از بهونه آوردن خوشم نمیاد! اون اتفاقی که توی 

واسپ واتر افتاد فقط شروع کار بود یا حتی یه تمرین بود واسه وقتی که 
 کنیم.تر مثل لندن حمله میبه شهرای بزرگ

 زد.و معلوم بود که از پشت ماسک حرف میصداش خیلی آروم بود 
 اسپارکی گفت:

_اگه ما فقط یکی مثل کیرا رو داشتیم ولی اون االن گم شده، اون دنبال 
دونه که ریون وود رمز شکستن ره، احمق نیست که، اون میریون وود می

کنه، کنه هم رمز رو، آره همین کارو میکد رو داره، کیرا هم اونو پیدا می
 ارو خیلی خوب بلده! من قبال دیدم که این کارو کرده.این ک

 مرد نامرئی گفت: 
ره؟ فکر دونم اون دنبال دکتر میکنی که من نمی_منم دیدم، فکر می

 قدر راحت تونست فرار کنه؟کنی چرا اینمی
 زیر لب خندید و گفت:

 _پس تو بهش اجازه دادی که فرار کنه؟
 مرد نامرئی گفت:_

ره، حتی از داشتم که دکتر رو پیدا کنه، کیرا خیلی دور نمیالبته! یکیو نی
 ره.وقت از واسپ واتر بیرون نمیهیچ

 اسپارکی گفت:
 _و بعد تو ما رو الزم داری تا دنبالش بریم و با دکتر برش گردونیم.
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 نفس زیادی گفت:مرد نامرئی با اعتمادبه
 _نیازی نیست.
 اسپارکی گفت:

 _چطور انقدر مطمئنی؟
 گفت:اون 

_چون اآلن منو کیرا دوستیم، اون ریوون وود رو با رضایت خودش به من 
 ده.می

 اسپارکی غرید:
 ده؟_چرا اون همچین کاری رو انجام می

منم مثل اسپارکی کنجکاو بودم تا بدونم چرا من همچین کاری رو انجام 
 دم.می

 زمزمه کرد:
 _چون کیرا بهم اعتماد داره.

 اسپارکی پرسید:
کس شناسه، هیچکس تورو نمیشناسه؟ هیچوقت کیرا تو رو می_اون 

 صورتتو ندیده.
 مرد نامرئی خندید و گفت:

 بینه._کیرا صورتمو دیده، اون همه چیزو می
یه صدایی پشت سرم شنیدم، چرخیدم و از چیزی که دیدم به شدت 

ترسیدم، یه ومپایرس بهم زل زده بود. به سمت عقب تلو تلو خوردم و 
های قالب مانندش دنبالم اومد، دور شدم. اون ومپایرس با پنچهازش 
 اش بیرون زده بودن.ایهاش از پوست سیاه و نقرهعضله

 فریاد زد:
 _پیداش کردم!

به محض اینکه صداش توسط دیوارهای راهرو اکو شد، اسپارکی و اون 
 مرد نامرئی به سمت من اومدن.
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 ومپایرس گفت:
 دونه کد کجاست!_اون می

ام بدون کنترل خودم شروع به لرزیدن کرد، به دویدن توی فک پایینی
هویی راهرو به سمت عقب ادامه دادم، دل دردم دوباره شروع شد و یک

دویدم. احساس گرما کردم جوری بود که انگار داشتم داخل کوره می
 هم چسبیده بودن.خواستم صحبت کنم ولی لبام بهمی

 گفت:اسپارکی با اعتماد به نفس 
 خوای بگی؟ _چی می

 سر جام چرخیدم و توی طول راهرو دویدم و فریاد زدم:
 ب... ب... بدو کیرا!

تونستم تر از اون چیزی که میبه سختی و به سرعت سریع.تر و سخت
رسید که پاهام نظر میی خیلی کوتاه، بهویدم، برای یه لحظهدمی
عت باور نکردنی به خواستن زندگی خودشونو نجات بدن چون با سرمی

ام یه کردن. با استفاده از قدرت بینایی فوق.العادهسمت جلو حرکت می
هایی که رد کرده بودم بیرون چیز بزرگ و سیاه رو دیدم که از یکی از اتاق

اومد و به سمت من دوید هر چیزی که بود با قدرت زیاد بهم ضربه زد و 
نم، نفسم برید و سرم با این ضربه باعث شد به دیوار راهرو برخورد ک

ای زمین خورد. چشامو باز کردم، فریاد زدم و به صورت صدای بیزار کننده
تونستم صورتشو اون مردی که بهم ضربه زده بود نگاه کردم، ولی نمی

ش سایه انداخته دار بزرگ پوشیده بود و روی قیافهببینم چون یه کاله لبه
وج شدن و از شکل و قیافه ها حرکت کردن، کج و معبود؛ ولی سایه

طور که هر چیزی که پشتش پنهان شده بود درد و رنج رو افتادن و همون
 پشت سر گذاشته بود.

چرخید _دوباره از روشنایی به رسید همه چیز دور سرم مینظر میبه
تاریکی برگشتم و سعی داشتم هوشیار باقی بمونم. خودم رو با سر 

میدوار بودم که اون موجود نتونه منو کشیدم، اانگشتام روی زمین می
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کرد و جوری درد می.کرد که انگار یه بمب زدم، پام درد میبگیره. داد می
داخلش ترکیده. با ترس به پشت سرم نگاه کردم و یه گرگ رو دیدم که با 

دندونای تیزش پامو گاز گرفته بود و به آرومی منو به سمت عقب 
 یک بود.کشید ولی اون هر گرگی نبود نمی

 فریاد زدم:
 شه؟ات چی می_آزادی

خواستم این خندید، نمیچکید و میچشمامو بستم، آب از دهنش می
 صحنه رو ببینیم.
 خواهش کردم:

 کردم پشتمی!کردم تو مواظبمی، فکر می_نه نیک! من فکر می
ی بقیه که کردم که پام توی آتیش بود. صدای غرش و نالهاحساس می

کردم، باید شدن رو شنیدم؛ باید چشامو باز میدیک میداشتن به ما نز
آوردن. چشامو باز کردم و اون فهمیدم که چه بالیی داشتن سرم میمی

آلود و کثیفش ومپایرس که اولین بار دیدمش رو دیدم که مشت گوشت
 رو به سمتم آورد. همه چیز تاریک و سیاه شد و...

 
 و سهبیست پایان فصل 

 
******************* 

 فصل بیست و چهار
 زد.شد و توی تاریکی سو سو مییه نور قرمز روشن و خاموش می

 پرسیدم:
 _کی اونجاست؟

لرزید و تا به حال انقدر احساس اراده میاز تخت بلند شدم، بدنم بی
کرد و م درد میسوخت، معدهمریضی نکرده بودم، پوستم داشت می
کرد که ردن و کمرم جوری درد میجوری بود که انگار چاقو داخلش فرو ب
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ی تخت آویزون کردم، پاهامو از کنارهانگار له شده بود. از درد گریه می
کردم و اونا رو روی زمین گذاشتم زمین سرد بود، اون نور قرمز دوباره از 

آلودم به ی اتاق خاموش و روشن شد. وقتی که چشمای خوابگوشه
روم دیدم، به طرفش لنگیدم، زانو بهتاریکی عادت کرد، یه نور مات رو رو

زدم و دستامو به طرفش دراز کردم و لمسش کردم، احساس کردم که 
کنه. بعد احساس کردم دستم کسی با چشمای بسته داره راهشو پیدا می

روی یه چیز سرد و سفت کشیده شد، یه چیز فلزی بود. یه در بود که اون 
یه سلول بودم. آیا دوباره شد. توی ترش دیده میطرفنور قرمز اون

وحش بود بودم؟ مغزم دستگیر شده بودم؟ آیا توی سلولم که توی باغ
تپید و چشمام داشت از حدقه قاتی کرده بود، قلبم به سختی می

 درمیومد.
ی ضعیفی به در زدم و احساس کردم بدنم کرخت شد. نور با مشتم ضربه

من میومد، بعد به قرمز ضعیف توی تاریکی حرکت کرد داشت به سمت 
 سمت زمین رفت و ناپدید شد.

 زمزمه کردم:
 _من کجام؟ عرق سرد روی صورتمو پاک کردم.

 یکی گفت:
 _یه جای امن.
شو دور من حلقه کرد و به سختی بغلم کرد. سرمو روی بازوهای قوی

ش گذاشتم، بوی ضعیف تنباکو از لباسش میومد و فهمیدم که اون سینه
 د که توی تاریکی روشن کرده بود.نور قرمز سیگاری بو

 به سختی گفتم:
 _پاتر؟

 زمزمه کرد:
ی _باالخره پیدات کردم تپلی پررو. منو به سمت تختی که توی گوشه

 سلولم بود راهنمایی کرد.
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 به آرومی من رو روی تخت خوابوند و دوباره پرسیدم:
 _من کجام؟

 پاتر جواب داد:
 _توی سلوالی زیر اداره پلیس.

 م بود و مثل یه رویا منو در بر گرفته بود.صداش نر
 زیر لب گفتم:
 اداره پلیس؟

 وار بود و گفت:هنوزم صداش زمزمه
 _آره، اینجا در امانیم.
 بهش گفتم: تشنمه!

 پاتر گفت:
 دم.کم آب می_االن بهت یه

 پیچید، نالیدم:درد توی شکمم می
 کم...خوام، من یه_آب نمی

 پاتر گفت:
دارمو از صورتم کردم که دستای قدرتمندش موهای نم _نه کیرا. احساس

 کنار زد.
 کشیدم.چشامو بسته بودم و درد می

 از تخت بلند شدم بازوهاشو محکم چنگ زدم و التماس کردم:
 کنه.کم حالمو بهتر می_لطفا پاتر، فقط یه
 با قاطعیت گفت:

 _نه!
 گفتم:

 _لطفًا...!
 تکرار کرد:

 _نه!
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 گفتم:
 _ازت متنفرم!

 اتر گفت:پ
 _اکثر مردم ازم متنفرن.

دوباره روی تخت خوابیدم و صورتشو تصور کردم و دیدم که اون 
 ی لبش بود.اش بود، گوشهلبخندش که از سر سرسختی

 دهنمو باز کردم تا صحبت کنم و گفتم:
ام، آزادانه بخوابم _احتمال اینکه از سلولم فرار کنم و توی اولین شب آزادی

 چقدره؟
 ت:نیک گف

 _متأسفم!
ی چشامو باز کردم و نیک رو دیدم که توی چارچوب در وایستاده بود. جثه

 بزرگش توی چارچوب در مانع اومدن نور ضعیفی که توی راهرو بود شد. 
 از نیک پرسیدم: 

 ی چی متاسفی؟_واسه
 غرید:
 ی جویدن اون سیم._واسه
 گفتم:

رم کنار چشمه دارم میکم استراحت کنیم، فردا _بیا فراموشش کنیم و یه
کنم، من و شما هم رم دکتر ریون وود رو پیدا میپیش دوستام و بعد می

 ی خودمون رو می.ریم.هر کدوم راه جداگانه
 نیک اومد توی سلولم و روی زمین کنار تختم لم داد.

 نیک پرسید:
 دی؟کنی و فقط خودتو نجات نمی_کیرا چرا فرار نمی
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م یه قوطی کمپوت میوه که از سوپرمارکت آورده ام رفتپشتیبه طرف کوله
بودم رو در آوردم، روی در قوطی عکس یه سیب تازه بود که از وسط دو 

 نیم شده بود.
 گفتم: 

هاشو نگاه کن؛ اگه اونا رو توی زمین _به این سیب نگاه کن نیک! دونه
شن، بعد هر کدوم از اون درختا بکاری هر کدومشون یه درخت سیب می

کنه و هر سیب کلی دونه داخلش داره که اگه دوباره ازشون رشد میسیب 
طور کنن و این الگو همیناونا رو بکاری درختای سیب بیشتری رشد می

 ادامه داره.
 نیک گفت:

 فهمم._منظورتو دقیق نمی
 گفتم:

_خب اگه به همین ترتیب دانه بکاری آخر کار یه دنیا پوشیده از درختای 
آشاماست. هر چقدر قیقا مثل داستان خونسیب داری و این د

شن و آشاما بیشتر و بیشتر میها بیشتر از آدما تغذیه کنن، خونومپایرس
نهایتًا دیگه نیازی نیست فرار کنم چون هیچ جایی نیست که فرار کنم. 

آشاما، یه روزی مجبورم از فرار کردن دست بکشم. شه از خوندنیا پر می
 ار چرخیدم و ادامه دادم:چشامو بستم به طرف دیو

 _پس یه روزی به جای یه دنیای پر از درخت سیب یه دنیا پر از...
 یکی گفت: ... درد!

 یه صدای دیگه گفت:
 _امیدوارم که دردش از بین رفته باشه.

چشامو باز کردم و یه پسر جوان و یه مرد رو دیدم که توی چارچوب در 
. پلک زدم و چشامو مالیدم، کردنسلولم وایساده بودن و بهم نگاه می

کردم. پسره ایزیدور بود ولی اصال شبیه یه دیدمو باور نمیچیزی که می
با جک سث که پشتش بود خیلی کوچیک  پسر عادی نبود و در مقایسه
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رسید. اولین چیزی که بهش توجه کردم این بود که ایزیدور نظر میبه
ای رنگ و کوتاهش خیلی رسید. موهای تیره، قهوهنظر میخیلی بهتر به

اش رسید. چشمای آبینظر میتمیز بود ولی صورتش خسته به
ش مرتب شده بود. یه ژاکت ریش کوتاه زیر چونهدرخشیدن. تهمی

ی مشکی و یه شلوار رزمی ست پوشیده بود. به سث نگاه کردم از دفعه
و اونو رسید. یه کاله بیسبال پوشیده بود نظر میقبل که دیدمش پیرتر به

تا نزدیک ابروش پایین کشیده بود، چشاش زرد و درخشنده بود و 
ی چشاش گود شده بود. صورتش الغر شده بود. پوستش براق و حدقه

رنگ پریده بود. به طرف جلو خم شده بود تا سرش به سقف سلول نخوره. 
شو پوشیده سث هنوز هم همون شلوار جین مشکی و تیشرت جین آبی

دار قرمزش هنوز دور گردن الغرش بود و بدنش هنوزم به بود. دستمال گل
 شو مالید و پرسید:شدت الغر بود. با پشت دستش چونه

 _حالت خوبه کیرا؟
 زمزمه کردم:

 _بهترم...فکر کنم.
ام کنار اومده بود و حالم فهمیدم که معده دردم با اون تشنگی باور نکردنی

 بهتر شده بود. پرسیدم:
 _خودت چطوری؟

ن باری که دیده بودمش کنار چشمه توی میدان شهر بود که روی _آخری
 بود. صندلی نشسته

 ایزیدور از چارچوب در بهم لبخند زد و گفت: 
 ها بار بهتر از قبلم._نه صد در صد، ولی میلیون

سعی کردم بلند شم ولی پاهام جوری بودن که انگار از ژله درست شدن، 
 پرسیدم:

 _کایال چطوره؟
 :جک سث گفت
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 _هنوزم خوابه.
 کامال بهش اعتماد نداشتم پرسیدم:

 _کجا خوابیده؟
 مو احساس کرد، جلو اومد و گفت:اعتمادیایزیدور بی

 _همه چی مرتبه کیرا، کایال توی یکی از سلوالی بغلی خوابیده.
بود و زبونم مثل یه تیکه موکت قدیمی شده بود، دهنم خشک شده 

 پرسیدم: _چه مدتی بیرون از اینجا بودم؟
 سث گفت:
 _چهار روز.

 غریدم:
 _چهار روز؟!

 درخشیدن، گفت:سث پوزخند زد و و چشای زرد رنگش می
 کنی._داری اعتیادت رو ترک می

 ایزیدور توضیح داد:
 وس بیدار شدم.طور. دیروز از یه کاب_من و کایال هم همین

 با خودم زمزمه کردم: کابوس! من تا حاال مقدار زیادی کابوس دیدم.
 سث گفت:

دونه که لرزید، تشنج کرده بودی و خدا میگفتی، بدنت می_هزیون می
 چقدر برای مقابله با اعتیادت مبارزه کرده بودی.

 پرسیدم:
 _و بعد از اون؟

 سث توضیح داد:
تون داخل بدن، قلب و روحتون اتفاق _یه جنگ همیشگی توی طول عمر

گیرید کنترلش کنید. از شید ولی یاد میوقت ازش آزاد نمیاوفته، هیچمی
زیر کاله بیسبالش بهم نگاه کرد، چشاش یه درخشش ناگهانی زد، لبخند 

 زد و گفت:
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جنگم. برای یه دونه هر وقت که نزدیکتم با عطشم می_کیرا، خدا می
کرد، اون تصویرا رو دوباره توی شوخی نمی لحظه کوتاه فهمیدم که

چشاش دیدم، یه تصویر کوتاه بود که توش سث دستاشو دور گردنم حلقه 
اش رو روی من انداخته بود. نگاهمو ازش گرفتم کرده بود و بدن اسکلتی

 و به ایزیدور نگاه کردم و گفتم:
 _پاتر کجا رفت؟

 ایزیدور جواب داد:
 _رفت تا آماده بشه.

 :پرسیدم
 _آدماده شه؟

 جواب داد:
 کنیم.دم فردا اینجا رو ترک می_سپیده
 پرسیدم:

 کنیم؟_به مقصد کجا اینجا رو ترک می
 جواب داد:

 هالوز .
 پرسیدم:

 شه؟_هالوز؟ پس لوک چی می
 سث خندید و بهم نگاه کرد و گفت:

ریم هالوز منظورش ماست، پاتر به هالوز گه داریم می_وقتی ایزیدور می
 وحش تا لوک رو نجات بده.گرده باغگرده، اون برمییبرنم

 سعی کردم بلند شم و گفتم:
 رم._منم باهاش می

 سث پوزخند زد و گفت:
 _قبال یه همکار گرفته.

 پرسیدم:
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 _کی؟
 خندید:هنوزم می
 یاد میاریش؟_الویزا، به
تونستم همچین زنی یا الیکنتروپ زیبایی رو فراموش کنم. بهش چطور می

 :گفتم
 _آره یادم میاد.

 سث گفت:
 _اون مواظب دوستت پاتره و من مواظب تو.

بلند شدم، سث رو پشت سر گذاشتم و اون سلول رو ترک کردم از سر 
 م داد زدم:شونه

_پاتر باید این فکرو از اون مغز کوچیکش بیرون کنه که من با تو جایی 
 میام.

 
 پایان فصل بیست و چهار

 
******************** 

 صل بیست و پنجف
 کرد، اومد.ایزیدور پشت سرم توی راهرویی که سلوال رو به هم وصل می

 به ایزیدور نگاه کردم و پرسیدم:
 رم؟!کنه که من با اون هیوال جایی می_واقعا پاتر فکر می

ایزیدور بازوهامو به آرومی گرفت و مانع حرکتم شد، پشت سرش رو یعنی 
تا مطمئن شه که کسی یم رو نگاه کرد سلولی که ازش بیرون اومده بود

 ده، گفت:پنهونی به حرفامون گوش نمی
 ی این کارا نداریم. پاتر یه نقشه داره._کیرا، ما وقتی واسه

 اخم کردم و گفتم:
 _نقشه؟! کی اونو مسئول این کار کرده؟
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تونستم عصبانیتمو به خاطر اینکه پاتر فکر کرده بود که من با سث نمی
 رو پنهون کنم. رمجایی می

 ایزیدور گفت: 
گرده، تو باید باهاش صحبت کنی چون اون هیچ چیزی _خیلی زود برمی

 گه، چون بهم اعتماد نداره.به من نمی
 گفتم:

_فکر کردم بعد از اون اتفاقی که توی اون غارای زیر کوهستان بین شما 
 دوتا افتاد، دیگه هیچ مشکلی باهم ندارید.

 آهی کشید و گفت:
 خصا نه!_مش

 گفتم:
 گم، ولی من خوشحال نیستم. کایال کجاست؟_اوکی، بهش می

 ایزیدور منو به یه طرف راهنمایی کرد و گفت:
 _از این طرف.

 رفتم پرسیدم:طور که راه میهمون
 دونه که برادرشی؟_می

 ایزیدور گفت:
_نه! هنوز نه. شانس اینو نداشتم که باهاش حرف بزنم، اونم مثل من و تو 

 هوش بود.ن چند روز بیای
 _باید بهش بگیم که اسپارکی مادرشو کشته.

 بعد متوجه اشتباهم شدم، بازوهاشو گرفتم و بهش نگاه کردم، گفتم:
دونم که بانو هانت مادر تو هم بوده، ولی تو _متأسفم ایزیدور! من می

دونی چیه تو باید با هر اتفاقی که کنی،  میبهتر این موضوع رو درک می
 تاد کنار بیای. اف

 ایزیدور پرسید:
 ست؟!کنی هنوز زنده_پدرمون چی؟! فکر می
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 و گفتم:به ارومی بازوشو فشردم 
ت سخته، ولی باور ندارم هنوز زنده باشه، بهم گفت که به دونم واسه_می

سازن رو ها رو میها باهاش دورگهای که ومپایرسانمحض اینکه کد دی
پدرت مرد خوبی بود، ایزیدور اونم جداگانه کشه؛ ولی گرفت خودشو می

 بهم کمک کرد فرار کنم، توی اتاق عمل باهاش حرف نزدی؟!
 ایزیدوز توضیح داد:

_من پدرمو توی اتاق عمل ندیدم، پدرم منو عمل یا آزمایش یا حاال هر 
کاری که ومپایرسا دستور دادن نکرد. یه دکتر دیگه بود که اسمش ریون 

بگم اونقدر گوشت انسان خورده بودم که به سختی وود بود. صادقانه 
تونستم صحبت کنم. بعد اون دکتر ریون وود نیومد و منو به می
کرد که اون گوشت وحش بردن، تو اسپارکیو دیدی که منو وسوسه میباغ

دونستم که نباید اون جورایی دیوونه شده بودم. میانسان رو بخورم و یه
نم مثل تو خوردنشو متوقف کردم. این گوشت انسان رو بخورم، پس م

دونی چیه؟ من میرم، ولی میکارم باعث شد که احساس کنم دارم می
 دادم بمیرم تا، تا آخر عمرم گوشت انسان بخورم.ترجیح می

 پرسیدم:
 کنه؟!_االن چه احساسی داری؟! منظورم اینه عطشت هنوز اذیتت می

 جواب داد:
شه ولی ثل یه دردیه که خوب نمیزنم، قابل تحمل باشه. م_حدس می

 کنم بهش فکر نکنم؛ ولی این تازه اولشه.سعی می
 یکی از ته راه رو گفت:
 شه زنده بمونی بچه._و این درد باعث می

دوتامون به طرف صدا برگشتیم و پاتر رو دیدیم که به دیوار صاف 
 فرمش روبازداشتگاه لم داده بود. الویزا پشت سرش اومد. پاهای خوش

هاش یه شلوار جین تنگ پوشونده بود، موهای بلند و بلوندش روی شونه
و ژاکت مشکی که تنش بود پخش شده بودن. پوستش رنگ پریده بود، 



142 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 آشامخونارتش          

اش و شد که لبای قرمز و خونیاش باعث میولی این پوست رنگ پریدگی
چشمای طالیی رنگش به چشم بیان. پاتر یه بسته سیگار از جیبش درآورد 

گار روشن کرد، چشم راستش رو بسته بود و دود آبی رنگ به و یه سی
رفت. دوتا پک به سیگارش زد و دودش رو از دماغش سمت سقف باال می

بیرون فرستاد و به سمت من اومد. الویزا از پشت سر مواظبش بود. 
تونستم به پاتر کمکی بکنم ولی دیدم که الویزا چقدر زیاد مواظبش نمی

 ت نداشتم.بود و من اینو دوس
 طور که به سمتم میومد گفت:پاتر همون

 بینمت( تپلی.بینمت )یعنی زنده می_خوشحالم که توی این دنیا می
ش گذاشتم و به وقتی که به اندازه کافی نزدیک شد،  دستمو رو سینه

 سمت عقب هلش دادم و مستقیم توی صورتش نگاه کردم.
ی لبش آویزون بود رو سرشو به طرف عقب برد و سیگاری که از گوشه

 زمین انداخت و با عصبانیت گفت:
 خوام مواظبت باشم!کنی؟ من می_چرا این کارو می

 یه نگاه سریع به الویزا کردم و پرسیدم : _چقدرم زیاد مواظبمی!
 شو جمع کرد و گفت:خنده

 _مثال معنی این حرفت چیه؟!
 با عصبانیت داد زدم:

دونه که چند تاده بودم و خدا میوحش کثیف گیر اف_من توی اون باغ
 که تو این بیرون در حال ولگردی کردن بودی.حالیمدت اونجا بودم در

تر تر و شیرینبعد الویزا به آرومی شونه پاتر رو لمس کرد و با صدایی آروم
 از هر صدایی که تا به حال شنیده بودم گفت:

دوتا نیاز دارید با رسه شما نظر میرم جک رو پیدا کنم، به_شان، من می
 هم صحبت کنید.

ی چشمم اش نگاه کردم و از گوشهبعد الویزا رفت، به اون پاهای لعنتی
 ایزیدور رو هم دیدم که از ما دور شد.
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 دندونامو روی هم فشردم و گفتم:
 گه شان!کس به تو نمی_شان، هیچ

 با عصبانیت گفت: اسممه.
 داد زدم:

 ی پیدا کردنم دیر کردی.هفهمم که چرا انقد واس_االن می
 داد زد:

ی آزاد کردنت حمله ی من واسهی وحشی، نقشه_بهم گوش کن گربه
وحش نبود، این کار بیشتر شبیه خودکشی بود، اونجا کردن به اون باغ

 مثل یه دژ غیرقابل نفوذ بود.
 با عصبانیت گفتم:

 _اوه، آره! باالخره موفق شدیم فرار کنیم.
 پاتر گفت:

 زنی؟ی چی غر میاالن واسه_خب پس 
 با ناباوری داد زدم:

نما گازم گرفته، زندانی شدم، زنم؟! عملم کردن، یه گرگ_من چرا غر می
مجبور شدم گوشت انسان بخورم و معتادش شدم، کتک خوردم، به جای 

 ی لعنتی توی زمین استفاده کنم.دستشویی از یه چاله
 پاتر گفت:

 این شکلیه._ولی دستشویی مردم فرانسه 
 داد زدم:

وحش عجیب غریب مث یه _ولی من توی فرانسه نبودم، توی یه باغ
 کردی.حیوون زندونی بودم و تو اینجا با اون زندگی می

 پاتر گفت:
 هم بد نیست. _با اون؟! منظورت الویزاست؟! اون خیلی

 رسید.نظر میکم گیج و مبهوت بهیه
 گفتم:
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. همین چند هفته پیش داشتی _خب باالخره لحنت رو عوض کردی
تونی دختری رو که روی زبونش یا زیر بغلش مو درمورد اینکه چطور می

 زدی.داره رو نادیده بگیری حرف می
خاطر اون کرد تا بهبعد سعی کردم که اون احساسی که تحریکم می

 اش بزنم توی صورتش رو پنهون کنم.پوزخند متکبرانه
 پاتر گفت:

 جا چه خبره._اوکی، فهمیدم این
 گفتم:

 _چیو فهمیدی؟!
 چشماش درخشیدن و گفت:

 _تو حسودی!
 با عصبانیت گفتم:

 _حسود؟! من؟! به اون حسودی کنم؟!
 بعد اونو از سر راهم کنار زدم. اضافه کردم:

 کنه.گفتم، اون مغز کوچیکت کار نمی_درست می
 

 پایان فصل بیست و پنج
 

******************** 
 فصل بیست و شش

به سرعت توی راهرویی که بین دو تا ردیف سلوال قرار گرفته بود حرکت 
کرد رو پیدا کردم و رفتم کردم و اون سلولی که کایال توش استراحت می

داخل، کایال به تخت خواب تکیه داده بود و ایزیدور کنارش نشسته بود. 
 کایال پرسید:

 ت نشستم.ی چی بود؟ کنارش روی تخداد واسه_این همه داد و بی
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اش فهمیده بود که منو پاتر سر زنم با اون حس شنوایی قویحدس می
 چی دعوا کرده بودیم، ولی با این حال جواب دادم:

 تر از اون، حالت چطوره؟_امم... هیچی، فراموشش کن. مهم
 شو با انگشتاش باز کرد و گفت:موهای گره خورده

 _اوکی، خوبم.
توی حالت نیمه هوشیار توی میدون شهر موقع که با اینکه بهتر از اون

رسید ولی هنوزم صورتش رنگ پریده و چشماش نظر میدیده بودمش به
 رسیدن.نظر میآلود بهخواب

 کایال پرسید:
 ها تموم شدن؟_کابوس
 پرسیدم:
 ها؟!_کابوس

دونستم که منظورش چیه. چشماش خیره و ترسناک بودن، توی دلم می
 گفت:

 ها؟!وحش، آزمایشباغها، اون _ومپایرس
 سعی کردم بهش اطمینان بدم، گفتم:

 _اون کابوسا هنوز هستن.
 دونستم که باید درمورد پدر و مادرش و ایزیدور بهش بگم. می

 پرسید:
 _مامانم چی؟ بابام چی؟ بابام پیدا شد؟

 به آرومی گفتم:
 _بابات توی اتاق عملی که ما رو عمل کردن بود.

 بتونه منو ببینه، پرسید:به طرف جلو خم شد تا 
 کرد؟کار می_اتاق عمل؟! اونجا چی

 گفتم:
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اش کرده بود تا کار _مثل خودمون زندانی شده بود، فیلیپس زندانی
 کردن رو تموم کنه.دارویی که بابات و دکتر ریون وود روش کار می

 بهم نگاه کرد و پرسید:
 _چه دارویی؟
 ایزیدور گفت:
 16ها سن رست مثل تو؛ فقط تعداد کمی از دورگهام کایال، د_من یه دورگه

حال سه نفر این سن  دونیم تا بهکنن، تا جایی که ما میسالگی رو رد می
 رو رد کردن من، تو، کیرا.

 کایال بهم نگاه کرد و پرسید:
 _پس تو هم مثل منی؟

 سرمو تکون دادم و گفتم:
 _آره.

 کایال پرسید:
 _بعد تو بال هم دارم؟

های استخوانی باعث شد چندشم بشه و گوشت به اون انگشتفکر کردن 
 تنم بریزه، جواب دادم:

 _آره.
 بهم خیره شد و گفت:

 گم؟ترسی درست می_ازش می
 پرسیدم:

 دونی؟_از کجا می
 گفت:

 تونم صداشو بشنوم._وقتی بهش فکر کردی ضربان قلبت تند شد، می
 به سمت ایزیدور برگشت و اضافه کرد:

 ترسی؟زنه؟ از چی میقدر تند میو چرا این_ولی قلب ت
 یکی توی چهارچوب در گفت:
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 _بهش بگو!
 به سمت صدا برگشتم و پاتر رو دیدم که اونجا وایستاده بود.

 کایال پرسید:
 _چیو بهم بگه؟

 پاهاشو از کنار تخت آویزون کرد و به آرومی پاشو روی زمین گذاشت.
 گفت: ایزیدور بلند شد تا به پاتر نگاه کنه،

 _االن وقت خوبی نیست. 
 ش قفل کرد و گفت:العادهپاتر ایزیدور رو توی نگاه فوق

 وقت نداریمش.احساس، وقت چیزیه که ما هیچ_بی
 منم بلند شدم و گفتم:

 _پاتر لطفا!
 پاتر اصرار کرد و گفت:

 گم._اگه شما بهش نگید، خودم می
 کایال گفت:

 گی؟_چیو به من می
 شفته بود.قرار و آصداش بی

 کرد.به ایزیدور نگاه کردم، داشت به پاتر نگاه می
 ایزیدور داد زد:

 _چرا همیشه عادت داری انقد رو مخ باشی؟
 به سمت پاتر رفت.

 پاتر گفت:
ی _گوش کن بچه، ما وقت اینو نداریم که واسه کسی دلسوزی کنیم، همه

 ما آدمایی رو از دست دادیم که خیلی دوستشون داشتیم. 
 یدور داد زد:ایز 

 کردم قبال این موضوع رو حل کردیم. _به من نگو بچه! فکر می
 پاتر گفت:
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_آقای بزرگ، مثل یه ساعت هشدار هستی که روی حالت تکرار تنظیم 
 شده.

 یعد به کایال نگاه کرد و ادامه داد:
گه عزیزم، _نگاه کن! من متنفرم از اینکه اون کسی باشم که اینو بهت می

ست به اسم اسپارکی مادرتو احمق، کسی که صورتش پر از لکه ولی یه آدم
کشت، پدرت احتماال خودشو کشته چون به فیلیپس کمک کرد تا به یه 

ی زمین نابود کنه و ها رو از روی کرهفرمول جادویی فکر کنه که نژاد انسان
این پسر که با اون ریش شگی )اسم یه سگ( مانندش کنار من وایستاده 

 برادرته.
ایزیدور بدون هیچ هشداری و به سرعت به سمت پاتر حمله کرد؛ ولی 
پاتر خیلی سریع بود و ایزیدور رو محکم به دیوار سلول کوبید. با اون 

 طور محکم نگه داشت و گفت:اش ایزیدور رو همیندست قوی
جمهور _بهم گوش کن، دوایت آیزنهاور )سپهساالر و سی و چهارمین رئیس

چیزی که اسمته، اون حق داره واقعیت رو بدونه، همین  آمریکا(، یا هر
االن باید حقیقت رو بدونه، ما وقت اینو نداریم که نگران احساسات مردم 

 باشیم.
 ایزیدور داد زد:

 رحم باشی؟_چرا عادت داری انقد بی
 پاتر داد زد:

گن. واقعیت رو از اون دختر رحمی به چی میگم که بیرحم؟ بهت می_بی
رحمیه. واقعیت قشنگ نیست و ممکنه بهش آسیب بزنه کردن بی پنهون

خواد سر اولین کنه، اونقدر عصبانی که میاش میو سرنوشت عصبانی
شه رو از جا بکنه چون این تنها راهیه که آشامی که نزدیکش میخون
دونی که این یه نوع بازی تونه از دست عصبانیتش خالص شه. میمی

شن که از یه ارتفاع ها دارن آماده میالیکنتروپ ها ونیست. ومپایرس
خاطر کسایی که از خیلی باال برینن توی کل کشور و ما اگه خودمون رو به
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تونیم جلوشون رو بگیریم. دست دادیم سرزنش کنیم و حرص بخوریم نمی
دوستای من ما باید اون حس ترحم و دلسوزی رو به خشمو نفرت تبدیل 

کنید که اون خورن. فکر نمیات به دردمون نمیکنیم، چون این احساس
کنید؟! اونا سوزه، فکر میها دلشون به حال ما میها و الیکنتروپومپایرس

از ما و هر کسی که سر راهشون باشه متنفرن، پس اگه اینو تا االن 
تون گل نچیدم، فرمان صلح ندادم، دونستید بدونید، من االن واسهنمی

 نگ نجات ندادم، باهام همکاری کنین.درخت بغل نکردم، نه
 ایزیدور گفت:

 تونم مثل تو متنفر باشم._من نمی
 پاتر داد زد:
 _مجبوری.

 ایزیدور گفت:
 _کی تورو مسئول ما کرده؟!

 چشماش پر حرارت بودن.
 پاتر گفت:
 _فیلیپس.

 گیج شده بودم، پرسیدم:
 _فیلیپس؟

د رو باز کرد و به من ی دستاش که باهاشون ایزیدور رو نگه داشته بوگره
 نگاه کرد و گفت:

 _اون لحظه که قلب مورفی رو بیرون کشید.
 کایال نالید:

 _اونم مرد؟!
 پاتر گفت:

 میریم.مون می_آره و اگه ما با هم همکاری نکنیم همه
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از سلول بیرون رفت. به ایزیدور نگاه کردم، به سمت کایال رفت و دستشو 
لرزید، بیرون دویدم و شدت عصبانیت میش حلقه کرد، بدنم از دور شونه

 داخل راهرو رفتم.
 پشت سرش داد زدم:

 _پاتر...!
شد، از داد و ازم دور میطور به راه رفتنش توی راه رو ادامه میهمون
 ش داد زد:شونه

 _چیه؟
 پشت سرش دویدم و گفتم:

 جوری تونستی اونجوری باهاش صحبت کنی؟کنم، تو چه_باور نمی
رفت، مجبور بودم، ِبَدَوم تا ازش های بلند راه میاز من با گام پاتر جلوتر

ذاشتیم، پاتر یه در رو هل داد و داخل ها رو پشت سر میجا نیفتم. سلول
اتاق رفت، اتاق تاریک بود و پاتر داخلش ناپدید شد. پشت سرش رفتم، 

در پشت سرم بسته شد، نزدیک بود در بهم بخوره. با اینکه هیچ نوری 
تونستم توی تاریکی همه چیو ببینم، توی یه کافه ی اتاق نبود، من میتو

تریای کوچیک و متروکه بودیم، کافه تریایی که یه زمانی افسرای پلیس 
کردن. صندلیا سر و ته شده بودن و میزها خورن و تغذیه میاونجا غذا می

ق ها تکیه داده شده بودن. پاتر تنهایی وسط اتابه دیوارها و پنجره
 وایستاده بود و یه سیگار گوشه لبش روشن بود. 

 به سمتش رفتم و پرسیدم:
 _چی باعث شده همچین رفتاری داشته باشی؟

 پوزخندی زد و گفت:
_چی باعث شده که همچین رفتاری داشته باشم؟ اگه درست یادم باشه 

 ای که چشمت به من افتاد زدی توی صورتم.لحظه
 گفتم: 
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تونی به جای من حتی بدون اینکه از یدی که می_چطور به این نتیجه رس
 من سوالی کنی تصمیم بگیری؟

 داد زد:
 _چه تصمیمی؟

 با خشم دندونامو روی هم فشردم و گفتم:
_تصمیم بگیری که وقتی تو با اون داری میری لوک رو نجات بدی من 

 دست تو دست با اون قاتل برم به هالوز.
 پاتر گفت:

 _منظورت الویزا؟!
باعث شد که دود سیگارش توی گلوش گیر کنه و نزدیک بود  شخنده

 خفه بشه.
 گفتم:
زنید. اون نما همدیگه رو به اسم کوچیک صدا میبینم که با اون گرگ_می

 ی جک سثه!.هوقشعهاست و مقاتل بچه
 پاتر لبخند زد و گفت: 

 _تو حسودی و همین باعث ناراحتیه، تو از این ناراحت نیستی که بدون
پرسیدن نظر تو نقشه کشیدم تو از این ناراحتی که من وقتمو با اون 

 گذروندم.
 غریدم:

 داری و..._اوه، لطفًا! چرا دست از مسخره بازی برنمی
 پاتر گفت:

 _و چی؟
 هاش لهش کرد.سیگارشو زمین انداخت و با پاشنه چکمه

 غریدم:
 _و منو ببو..س!
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کرد، بازومو چنگ زد و له میطوری به سمتم اومد که انگار داشت بهم حم
خواستم یه منو محکم به سمت خودش کشید. لبامو با لباش پوشوند، می

قسمتی از پاتر بشم. هم ذوق کردم هم ترسیدم، احساساتم جوری قاتی 
هرحال لذت شدن که این قاتی شدن رو دوستش نداشتم ولی خب به

لی بیشتر از اینکه خواستم وترسیدم از اینکه انقدر یکیو میبردم. میمی
تونستم کنترلش کنم، دوستش داشتم و متنفر باشم از این حسی که نمی

ترسوند؛ ولی قرار گرفتن بین هرحال این منو میشدم، بهجذبش می
بازوهاش، داشتن این احساس، خاطرات زندانی شدنمو، خاطرات عملیاتی 

مامانم یه که تحمل کردم، عملی که روی بدنم انجام شد، فهمیدن اینکه 
 ومپایرسه، کشته شدن مورفی و لوک رو از یادم برد.

 به آرومی ازش دور شدم. 
 پاتر سعی کرد منو نزدیک خودش نگه داره و زمزمه کرد:

 _چی شده؟
 گفتم:

_ما نباید این کارو االن بکنیم، خیلی کارا هست که باید بکنیم، باید نقشه 
 ادش کنیم.آزادی لوک رو بکشیم، نقشه بکشیم که چطور آز

 ولم کرد و به چشام نگاه کرد و گفت:
 گرده، درسته؟_همیشه همه چی به اون برمی

 ای رو نگاه کردم و گفتم:طرف دیگه
 تونیم ولش کنیم توی زندان بپوسه._اون دوست ماست، پاتر. نمی

 پاتر گفت:
رم خاطر همین دارم میدونم، خب منم بهکنی من اینو نمی_فکر می

 نجاتش بدم.
 بعد از یه مکث کوتاه، اضافه کرد:
 افته؟_اگه برش گردونم چه اتفاقی می

 گفتم:
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 _منظورت چیه؟
 پاتر گفت:

رسید، نظر نمیخواید باهم باشید؟ عصبانی بهمی _تو و لوک دوباره
شیم؟ اون شم؟ خودمون چی میرسید. من چی مینظر میسردرگم به

 شه؟چی میاتفاقی که توی غارهای زیر کوهستان افتاد 
 زمزمه کردم:
تونم تو چشای لوک تونم فراموش کنم، ولی خب هنوزم نمی_چطور می

دونی چقدر اون وقتی که با هم زیر کوهستانا گذروندیم نگاه کنم. تو نمی
 واسه من با معنی بود.

 پاتر گفت:
 خوای بمیری؟کردی میخاطر این نبود که فکر می_پس اون کارت به

 گفتم:
 _ها؟

به سمت پاتر چرخوندم و بهش نگاه کردم و یه ناراحتی و دردی سرمو 
 توی چشماش بود که من ازش متنفر بودم.

 پاتر بهم یادآوری کرد:
ی تابستونی بوسیدی _تو قبال گفتی که فقط به این دلیل منو توی خونه

خواستی بمیری. احساس کردم که این فکر کردی که میچون فکر می
 داد.آزارش می

 کردم: اقرار 
موقع به این دلیل بوسیدمت چون دلم _منظورم این نبود، من اون

 خواستم اون کارو بکنم.خواست اون کارو بکنم، واقعا میمی
 پاتر پرسید:

 خوای یا لوک رو؟_ولی کیرا تو واقعا منو می
 اشک توی چشمام حلقه زد، بهش نگاه کردم و زمزمه کردم:

 نه نیست. _شان، اینو از من نپرس، این عادال
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 پاتر زمزمه کرد:
 کسی تا حاال منو شان صدا نکرده، یادت میاد؟_شان؟ هیچ

سرم پایین بود، سرمو بلند کردم تا جوابی که حقش بود بدونه رو بهش 
 شد و پاتر رفت.بدم، ولی در کافه تریا داشت بسته می

 
 پایان فصل بیست و شش

 
********************* 

 فصل بیست و هفت
فه تریا خارج شدم، به دو طرف راه رو نگاه کردم، پاتر رفته بود. از یه از کا

خواستم برم دنبالش، پیداش کنم و باهاش حرف بزنم، از یه طرف می
کردم که شاید بهتره یه مدت تنهاش بذارم. پاتر طرف دیگه هم فکر می

 هرحال به طرف سلوال برگشتم.عصبانی بود، البته اون همیشه عصبانیه. به
به محض اینکه داخل راهرو رفتم، صدای کایال رو دورتر از خودم شنیدم که 

شدن و از شنیدن هقش توسط دیوارها اکو میکرد. صدای هقگریه می
 ش قلبم درد گرفت.صدای گریه

به سلولش رسیدم، داخل شدم، ایزیدور رو دیدم که بازوهای کایال رو بغل 
یدور تکیه داده بود، امیدوار بودم که ی ایز گرفته بود. کایال سرشو به سینه

هرحال، حدس زدم که با این موضوع که یه برادر داره کنار اومده باشه. به
شاید این بهترین خبری بود که بهش داده شده بود. بعد از همه، اون تنها 

ی تخت نشستم و دستاشو توی ش بود. گوشهعضو باقی مونده خانواده
آلودش بهم نگاه کرد، رد و با اون صورت اشکدستام گذاشتم. سرشو بلند ک

 گفت:
 _ایزیدور گفت که تو توی اتاق عمل بابامو دیدی. 

 سرمو به معنی تایید تکون دادم و گفتم:
 _آره، دیدم.
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 کایال پرسید:
 _چرا نیومد منو ببینه؟

 سعی کردم توضیح بدم بهش:
ت کنه و تونسته. تنها راه دیدنت این بود که عمل و آزمایش_شاید نمی

 خواسته این کارو بکنه. اون نمی
 کایال پرسید:

طور که پاتر گفت، ی چی بودن؟ واقعا اون همون_ولی اون آزمایشا واسه
 پدرم به فیلیپس کمک کرد؟

 آب دماغش که باالتر از لبش جاری شده بود رو پاک کرد.
 گفتم:

ن کردن که بابات داشت بهشوها فکر میی ومپایرس_فیلیپس و بقیه
 زد.کرد؛ ولی در واقع پدرت داشت بهشون حقه میکمک می

 کایال گفت:
 جوری؟زد؟ چه_بهشون حقه می

 گفتم:
خواستن که درمانی رو _دکتر ریون وود و پدرت یه نقشه داشتن، اونا می

هایی توی آینده مثل ما به دنیا میومدن کمک کنه؛ پیدا کنن که به بچه
اونو کشف کنن، فیلیپس و مرد نامرئی  دونستن که وقتی کهولی اونا می

هایی ها درست کنن، دورگهکنن تا یه ارتش از دورگهازش استفاده می
دقیقا مثل ما و اونا، وقتی به زمین حمله کردن برای جنگ با آدما ازش 

بینی کایال، من، تو و ایزیدور خیلی خاص هستیم، با کنن. میاستفاده می
خواد به زمین حکومت اون ومپایرسی که میهای باور نکردنی؛ اگر هدیه

همتای ما در اختیار داشت بعد... های بیکنه یه ارتش بزرگ با توانایی
 خوام به اون اتفاقی که شاید قرار بود بیفته فکر کنم.خب، من حتی نمی

 کایال پرسید:
 زنن؟_خب پس پدر من و دکتر ریون وود چطوری بهشون حقه می
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 خشک شده بودن.هاش اشکاش روی گونه
 گفتم:

_یه گرگ پامو گاز گرفت، اسمش نیک بود. زخمم عفونت کرده بود، پس 
پدرت از درمانو با عفونت پام درست کرد و درمان فاسد در اومد. کد 

جایی نوشته بود. ریون وود با نصفه کد فرار کرد و رو یه DNAواقعی 
 ه من.پدرت نصفه دیگه کد رو توی یه کتاب نوشت و اونو داد ب

 کایال پرسید:
 _االن کتاب کجاست؟

 گفتم:
هاشو پاره کردم و ازش استفاده کردم تا از _پیش من نیست. صفحه

 نکرده بودم رو، فیلیپس ازم گرفت. ش که پارهوحش فرار کنم و بقیهباغ
 ایزیدور گفت:

 _خب یعنی اون االن نصف کد رو داره؟
 گفتم:

هاشو پاره کردم و تا جایی ر صفحه_مطمئن نیستم. منظورم اینه، من بیشت
 هایی که کد توش بود رو هم پاره کردم.دونم اون صحفهکه می

 کایال پرسید:
 دونه، درسته؟_ولی ریون وود کد کامل رو می

 گفتم:
جوریه ندارم؛ دونم. هیچ اطالعاتی درمورد اینکه این کد چه_اینو دیگه نمی

زنم که نمیکتونه چیزی میشاید چند خط یا چند صفحه عدد باشه. حدس 
باشه که به راحتی به یادش بیاری یا بابات و ریون وود اصال ننوشتنش؛ 

 ولی پدرت مرد خوبی بود.
 به دوتاشون نگاه کردم و ادامه دادم:

 _اون منو تشویق کرد تا فرار کنم.
 کاال پرسید:
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 _چطور؟
 گفتم:

قسمت رو م خوند، اون ها واسه_چند عبارت از یه کتاب مخصوص بچه
کردن. این کارش جوری های داستان داشتن فرار میخوند که شخصیت

ترسید کسی ببیندش یا بهش گوش کنه، پس مجبور بود بود که انگار می
 جور زیرکانه بهم بگه که فرار کنم.یه

 ایزیدور گفت:
 _پس ما باید ریون وود رو پیدا کنیم؛ ولی اون االن کجاست؟

 گفتم:
 باشه.تونه _هر جایی می

 یکی ناگهانی گفت:
 _یه جای این شهر پنهون شده.

چرخیدم و جک سث و الویزا رو دیدم که توی چهار چوب در ظاهر شدن. 
وگوی مارو شنیده دونم چقدر اونجا وایستاده بودن و چقدر از گفتنمی

 بودن. ایزیدور پرسید:
 شه این حرفو بزنی؟_چی باعث می

 سث گفت:
نیروی پلیس مخصوصش محاصره شده،  _این شهر توسط فیلیپس و

پوشن و دندونای نیش و بال دونی، اونا یه روپوش بلند سیاه رنگ میمی
 .دارن

 پرسیدم:
 _منظورت از محاصره شدن این شهر چیه؟

سرمو به سمتش چرخوندم و این باعث شد گردنم درد بگیره، نگاهش 
 کردم، داشت به سمت ما میومد.

 سث توضیح داد:
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های زیرزمینی که توی لندن م کشور بر این باورن که اون حمله_بیشتر مرد
بود توسط برخی حیوانات هار که قاچاقی به انگلستان آورده شده بودن 

ها گزارش دادن که اون فردی که توی متروی صورت گرفته بوده، روزنامه
موقع که این بال سرش زیرزمینی مبتال به ویروس شده بود، دقیقا همون

خاطر عفونت توی بدنش دیوونه شد و شروع کرد به حمله کردن اومد به
این برای مهار این ویروس، اونا شهرو به مردم خوب شهر واسپ واتر. بنابر

وحش رو نابود کردن تا ی حیوانات باغمهر و موم )قرنطینه( کردن و همه
 مانع گسترش عفونت بشن. 

ه شهرو کامال نابود کنن تونن یتونن این کارو بکنن، نمیگفتم: اونا نمی
 کنید(. بدون اینکه کسی دم بزنه )یعنی بپرسه که چرا این کارو می

 الویزا گفت:
دوباره شیوع  2017_اوه، نه. یادت میاد که بیماری تب برفکی توی سال 

 کس دم نزد.پیدا کرد؟ همه جای شهرها بسته شدن و نابود شدن و هیچ
 گفتم:

ی گاوا یماری حقیقی بود که توسط گله_ولی اون فرق داشت، اون یه ب
 شیوع پیدا کردن.

 الویزا لبخند زد و گفت:
 _دقیقا منظور منم این بود، تو هم اینو دقیقا مثل بقیه باور داری.

 ایزیدور پرسید:
 گی؟_چی می

 الویزا لبخند زد و گفت:
 _هیچ ویروس با بیماری تب برفکی در کار نبود، یه سری شهرا بودن که...

 آشاما مشکل داشتن.کم با خونی بگم؟ یهچطور 
 سث ادامه داد:
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تونه اجازه بده که کل کشور اینو بدونن، و موقع نمی_ببین، دولت همون
شانسی بود که یکی از عوامل ی ومپایرسا خوشموقع این بیشتر واسهاون

 کشاورزی و کشت و کار توی جمع کردن گندی که زدن مؤثر بود.
 پرسیدم:

 افته؟دونه که واقعا چه اتفاقی اینجا داره میگی دولت میی_پس داری م
 الویزا گفت:

 _نه، البته که نه!
آموز خنگ بودم. خدایا، من واقعا ازش جوری گفت که انگار من یه دانش

 متنفر بودم. ادامه داد:
ای از وزیر خیلی نگران این بود که اروپا رو از سقوط زیر توده_نخست

ن وقت نداشت که خودشو نگران یه همچین شهر بدهی نجات بده، او
ی یکی دیگه گذاشت، کوچیکی بکنه و این مسئولیت رو به عهده

ی ومپایرسی که به دولت نفوذ کرده بود وزیر مسئولیت رو به عهدهنخست
کنن، دقیقا مثل تو که گذاشت. مردم هر چیزی که اونا بگن رو باور می

ی اینکه اور کردی. بیشتر جامعه واسهحرفاشونو ب 2017و  2001توی ساالی 
ای به افته هیچ ضربهشون، واسپ واتر میی شهر خفتهاتفاقاتی که واسه

 زنه خوشحالن.زندگی کوچیک خودشون نمی
نظر اش بهای زد و چشمای خیره و وحشیسث لبخند نصفه و نیمه

 شون چرخیدن، گفت:رسیدن که توی حدقهمی
ی سر راهشون قرار گرفت )مسئولیت رو به عهده _و پسر، اونا یه سورپرایز

خوایم بریم هرحال من و همسر خوبم میاون ومپایرس گذاشتن(، به
 ش توی چشام زل زد و گفت:بخوابیم، با چشمای خیره

_شاید تو هم باید کمی استراحت کنی، کیرا، بعد از اون یه فردا سفر 
 طوالنی با هم خواهیم داشت.

نکه حتی یه لحظه از وقتمو با اون بگذرونم باعث شد فقط فکر کردن به ای
 ای نگاه کردم. تا گوشت تنم بریزه، به طرف دیگه
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 پایان فصل بیست و هفت

 
********************* 

 فصل بیست و هشت
کایال و ایزیدور رو توی سلول تنها گذاشتم، حدس زدم که اونا وقت کافی 

کم وقت ن ولی خب بازم یهداشتن که درمورد اتفاقات اخیر صحبت کن
ای هم صحبت کنن. احساس الزم داشتن که درمورد موضوعات دیگه

هوش بودم و نداشتم _چند روز پیش به اندازه کافی بی خستگی
ام رفع شده بود. کتمو از زمین سلولم برداشتم، جیباشو گشتم، خستگی

ردم و شو توی گوشم گذاشتم، روشنش کآیپدم رو بیرون آوردم. هندزفری
آهنگ برونو مارس از گرنید رو پلی کردم. کتمو روی تخت پرت کردم، یه 

دی که از صومعه چیز براق و درخشنده روی زمین افتاد، خم شدم، سی
آورده بودم، بود که روی زمین افتاده بود. بلندش کردم و با خودم بردمش 

 و سلول رو ترک کردم. 
گشتم، درای بازی که توی دو طرف تریا اومده بودم رو بر راهی که از کافه

هایی داشتن که ترجیح دادم. بعضی از اتاقا منظرهراه رو بودن رو هل می
دم بهش فکر نکنم، درارو بستم و از راهرو دور شدم. نهایتا یه در رو می

پیدا کردم که یه چیزایی روش نوشته شده بودن، نوشته بود اتاق نوشتن 
ر نوشته شده بود. به اسونی در رو باز کردم. گزارشات، تمیز و آراسته روی د

خیالم راحت شد چون هیچ جسدی اونجا نبود. پامو داخل گذاشتم و درو 
پشت سرم بستم. برقا خاموش بودن، به سمت میز بزرگی رفتم که چندین 

روی اولین کامپیوتری که بهش کامپیوتر روش گذاشته شده بودن. روبه
ی کامپیوتر توی تاریکی سفید صفحه رسیدم نشستم، روشنش کردم. نور

زد، بعد کامال روشن شد. دو تا پنجره )صفحه، پیچ = مخصوص سوسو می
ی اسم کاربر، و دومی ش واسهکامپیوتر( توی صفحه نمایان شدن، یکی
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هم جز ارتش بود، امیدوار بودم که  I.Tدونستم که سازمان برای رمز. می
ی اشن. اطالعاتمو تایپ کردم و دکمهها حذف نکرده بمنو از پایگاه داده

فرستادن رو زدم. صفحه سیاه شد، بعد دوباره روشن شد و نشان و لوگوی 
 ارتش ظاهر شد.

 زمزمه کردم:
 _خودشه.

دی گذاشتم. به صدای ی مخصوص سیدی رو آوردم و توی محفظهسی
ی دیگه توی صفحه ظاهر شد که غژ غژ کامپیوتر گوش کردم. یه پنجره

ها". روی پنجره کلیک کردم، چند سری فایل بود "باز کردن فایلنوشته 
نمایان شدن، صدها، نه هزاران فایل. یه نگاهی بهشون انداختم، 

گشتم، ولی امیدوار بودم که یه دونستم که داشتم دقیقا دنبال چی مینمی
 چیزی نظرمو جلب کنه.

دادم، یه طور که حرکتش میبه آرومی نشانگر رو پایین کشیدم، همون
فایل رو دیدم که اسمش اتاق ویژه یک بود. فایل رو باز کردم و صفحه با 

طور که آهنگ برونو های بزرگ پوشونده شد. همینیه نمودار از غالف
ی طوالنی رو به سمت پایین شد، اون نوشتهمارس توی گوشم پخش می

های کشیدم، مجموعه زیادی از نمودارهای فنی ظاهر شدن که مثل طاقچه
ای بود. هیچ توی قفسه بودن، توی هر کدوم ردیف ردیف تابوت شیشه

نظری نداشتم که اونا چی بودن؛ ولی اونا مثل ردیفایی از تابوتای 
ای بودن. بعد زیر نمودارها، یه طراحی بود، طراحی جوری بود که شیشه

انگار یه معمار از صومعه کشیده بودش. بعد، وقتی با دقت بیشتری به 
ار نگاه کردم، دیدم که اون سازه تاالری بود که توی زیر زمینای نمود

ای توش بود که باالتر دیده ای از تابوتای شیشهصومعه بود، که توده
بودم. روی عکس کلیک کردم و زومش کردم، اونقدر زومش کردم که به 

 دیدم به نفس نفس زدن افتادم.خاطر اون چیزی که به وضوح می
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چیزی مثل یک آدم خوابیده بود. سخت بود که  ابوتا یهتوی هر کدوم از ت
تشخیصشون بدم چون اونا فقط عکسای کامپیوتری بودن نه عکس عادی 

و هر کدوم از اون آدما که توی تابوتا بودن، ظاهر مشخصی نداشتن. به 
محض اینکه نشستم و به عکسا نگاه کردم، یه چیزی رو به یاد آوردم. اونم 

رسید شروع شده بود نظر میعطش پاتر به گوشت بهاین بود که وقتی 
 یکی از راهبا گفته بود.

 راهب گفت:
 _برادر، اونو به زیر زمین ببر، کلی گوشت انسان اونجا هست.

شدن روی من توی صفحه نشون داده میتعجب کردم... اون عکسا روبه 
خورده کرد؟ ردیف به ردیف آدم، منتظر بودن که بعدا اون به چی اشاره می

 شن؟
در انتهای صفحه، توی متن قرمز روشن که به شکل اخطار بود، یه پیام 

 نوشته شده بود.
اتاق ویژه بسته شد. فایل رو بستم و زیر اون فایل یه فایل دیگه بود که 

بود. مثل فایل قبلی روی اونم فایل کلیک کردم و فایل  2اسمش اتاق ویژه
مودارها برخورد کردم و مثل قبلی هایی از نباز شد. دوباره، با مجموعه

کم فرق داشت ای توی نمودار بودن؛ ولی این یهای از تابوتای شیشهدسته
و یه نوع طناب ناف مانند ازشون بیرون اومده بود. صفحه رو پایین آوردم 

و یه طراحی فنی ساختمان دیگه رو دیدم. مثل یه فرودگاه بزرگ بود. 
تونستم سرتاسرشو ببینم و بود که می دوباره، نمودار جوری طراحی شده

کشی کرده بودن؛ ولی یه چیز دیگه هم صدها غالف که دیوارها رو خط
رسید که یه نوع تونل اونجا بود و معلوم نظر میبود. زیر ساختمون، به

 رفت.نبود که به کجا می
عکسو زوم کردم. یه قسمت باالتر توی این یکی اتاق ویژه بود و چندین 

مجزا داشت، توی هر راهرو هم چندین اتاق بودن. چندین اتاق راهروی 
محض های بررسی، ازمایشگاه و اتاق عمل. بهگذاری شده بودن. اتاقنام
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اینکه فایل رو باز کردم و به عکسا نگاه کردم، حدس زدم که اینا 
وحش جایی بودن که منو کایال و ایزیدور قبل از برده شدن به باغهمون

کردم که اگر اینا همون اتاقا نبودن. نشانگر و تعجب می اونجا بودیم
صفحه رو پایین کشیدم و با یه پیام مثل پیام قبلی مواجه شدم، ولی این 

 متن یه چیزی از قبلی بیشتر داشت، با حروف قرمز نوشته شده بود:
 )اتاق ویژه بسته شد.(

 "خطرات زیست محیطی _ ورود ممنوع!"
ل رو بستم و بقیه رو گشتم، کنجکاو بودم که چه دقیقا مثل دفعه قبل، فای

دی پیدا کنم، یه سایه باالی سرم تونستم توی سیتی شاید میچیز دیگه
ظاهر شد و توی تاریکی روی صفحه افتاد. آیپدمو خاموش کردم، نفسم 

 بند اومد و گفتم:
 مو ترکوندی!_زهره

 رو خاموش کرد.بدون اینکه بهم نگاه کنه، به طرف میز رفت و کامپیوتر 
 گفتم:

 کردم.چیزی نگاه می _داشتم به یه
 انگتشتشو باال برد و روی لبش گذاشت و گفت:

 _هیس...! هیچ نوری نباید باشه؛ حتی نور صفحه نمایشگر. 
 زمزمه کردم:

 کنی؟_درمورد چی صحبت می
 پاتر گفت:
 _باهام بیا.

 ه کنه، گفت:. دنبالش رفتم، برگشت تا بهم نگاها رفتبه سمت پنجره
 _سرتو پایین بگیر ممکنه ببیننت.

ی پنجره هم دوال شدم و و راهمو به سمت پنجره ادامه دادم. با طاقچه
طرف پنجره خیابون رو نشون ی اونسطح شدم، بیرونو نگاه کردم. منظره

روم سوپر مارکتی که ازش کنسروهای میوه رو آورده بودم رو داد، روبهمی
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توی تاریکی فرو رفته بود، ولی وقتی که به داخل دیدم. مغازه کامال 
ها روی ویترین و قفسهتاریکی نگاه کردم افرادی رو دیدم که داخلش، روبه

 روم چشم بردارم، زمزمه کردم:رفتن. بدون اینکه از منظره روبهراه می
 ان؟_اونا کی

 پاتر گفت:
 آشامن.ن، خون_چیزایی که از مردم شهر باقی موندن، اونا االن مردم نیست

ای که از شهر بیرون میومد ی توی ماشینا که جادهی اون مردم مردههمه
رو پر کرده بودن رو به یاد آوردم، جسدای توی مغازه و سوپر مارکت رو 

آشام تبدیل شدن، خون خود نبود، اونا به خونهم به یاد آوردم. ترسم بی
 ها ساختنش.ومپایرسآشامایی که 
 د:پاتر زمزمه کر

بینمشون که هر _از وقتی که من و سث و الویزا اینجا پنهون شدیم می
 شب بیرون میان.

زدن طرف خیابون پرسه میآشامی که اونطور که به اون گروه خونهمون
 کردم، گفتم:نگاه می

 کنن؟کار می_دارن چی
 خیلی آروم گفت:

 .زنم که گرسنه باشنگردن. حدس می_دارن دنبال غذا )خون( می
آشاما که دسته دسته توی خیابون پرسه طور از پنجره به اون خونهمون

ها سفید بود، موها و کردم. صورتاشون مثل مردهزدن نگاه میمی
هایی توی بدنشون داشتن شون پارگیلباساشون ژولیده و کثیف بود. همه

ها انجام شده بودن. بعضی از اونا ها و ومپایرسکه توسط الیکنتروپ
هاشون کج کشیدن، سراشون به سمت شونهشون رو روی خیابون میپاها

شون شده بود. بضعیاشونم اعضای بدنشون رو از دست داده بودن، و یکی
اش از بدنش بیرون زده بود و از شکمش آویزون بود. بعد، یه دل و روده

چیز عجیب و غریب اتفاق افتاد و با دیدنش از پنجره دور شدم و به 
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آشام رو داخل جاده دیدم که زمین خورد و یه م. یه خونسمت عقب رفت
آشامای دیگه با دستایی آشام دیگه به طرفش رفت و خوردش. خونخون

آشامی که افتاده رفتن، گوشت بدن اون خونهدف باال و پایین میکه بی
آشام که بدنش پاره شده بود از درد فریاد بود رو پاره کردن. اون خون

کردم که صدای و با دستام پوشوندم و سعی میکشید، گوشاممی
ی چهارچوب پنجره زیر چشمی به هاشو نشنوم. از لبهخراش گریهگوش

طور بیرون نگاه کردم، یه ترس بیزار کننده وجودمو فرا گرفته بود و همین
آشامای توی مغازه بیرون دیدم که خونکردم و میبیرون رو نگاه می

رفتن. بعضیاشون خیلی حریص بوی خون می اومدن و توی خیابون دنبال
ها رو خرد کردن و ازش بیرون بودن تا غذا بخورن، چون به سادگی پنجره

 رو ریخته شد.اومدن، بارونی از شیشه خرده توی کف خیابون و پیاده
روم چشم بردارم، زمزمه انگیز روبهی ترسناک و نفرتتونستم از صحنهنمی

 کردم:
 ن؟کنکار می_دارن چی

 پاتر زمزمه کرد:
 ان._بهت گفتم که گرسنه

 گفتم:
 خورن!_ولی اونا دارن یکی از خودشون رو می

 پاتر بهم نگاه کرد و گفت:
مونده ی گوشت خوب آدما تموم شده، تنها چیزی که باقی_همه

 خودشونن.
 گفتم:

شون اونقدر شدیده که نهایتا همدیگه رو گی که عطش_پس یعنی می
 خورن؟می
 یه پوزخند بهم زد و گفت: پاتر
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ها نابود ها و الیکنتروپستونن شهری که توسط ومپایر_دقیقًا. اونا نمی
شون رو شده رو ترک کنن، پس نهایتًا اونا به همدیگه رو میارن تا عطش

شدم که حالت خوبه، محض اینکه مطمئن میاز بین ببرن. هرشب، به
ینجا تا نگاشون کنم. اون اوال یواشکی از سلولت بیرون میومدم و میومدم ا

صدها نفر بودن ولی وقتی چند شب گذشت تعدادشون کمتر شد. نگاه 
 کن! یکی دیگه اونجاست! 

آشام رو دیدم که از هوا پایین بیرون پنجره رو نگاه کردم، یه گله خون
آشام توی پریدن و به یکی دیگه از خودشون حمله کردن. اون خون

وار بازوها و پاهای خودشو از جا خوابید و دیوانهتاریکی مطلق روی زمین 
درآورد. بعد از چند لحظه کوتاه از افتادنش، بقیه مثل یه گله کفتار که 

 شکار کرده بودن دورش جمع شدن.
خواستم بیشتر از اون ببینمشون، چرخیدم، پشتمو روی دیوار کشیدم نمی

 تا روی زمین بشینم. به پاتر گفتم:
 کسایی نیستیم که توی این شهر پنهون شدیم. دونی ما تنها_می

 پاتر هم مثل من روی زمین نشست و گفت:
 جز ما اینجا پنهون شده؟وقت کی به_اون
 گفتم:

 _قبل از همه، ریون وود.
 پاتر گفت:

 دونی؟_از کجا می
 جواب دادم:

 _دکتر هانت بهم گفت که ریون وود با نصف کد دی ان ای فرار کرده.
ش تعریف آوردم واسهتوی اتاق عمل رو که به یاد می ی اتفاقایهمه

ام که همیشه العادههای کابوسام و حس بینایی فوقکردم. بیشتر خاطره
ش تعریف کردم. وقتی که رفتار فیلیپس و اسپارکی دیدمشون رو واسهمی

ش تعریف کردم با یه نگاه ترسناک توی صورتش وحش واسهرو توی باغ



167 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 آشامخونارتش          

وری از سلولم فرار ش تعریف کردم چطقتی که واسهداد. وبهم گوش می
کردم لبخند زد ولی وقتی که آخرین کابوسمو براش تعریف کردم لبخندش 
محو شد_ همون کابوسی که مرد نامرئی بهم گفت که خودش بهم اجازه 

داده فرار کنم و من با دستای خودم ریون وود و نصِف کد گم شده رو 
 دم.بهش می

 باره، گفت:ن ابری رو داشت که ازش برف میچشماش رنگ آسمو 
 جوری بود؟_این مرد چه

 گفتم:
ست. مثل اینه _بهت گفتم که، نتونستم صورتشو ببینم. همیشه توی سایه

خواد جوری میتونم ببینم، ایندونه من توی تاریکی هم میکه اون می
 کاری کنه که نتونم ببینمش.

 پاتر کنجکاوانه پرسید:
 کنه؟ مگر اینکه...کارو می _ولی چرا این

 گفتم:
_قبال دیدمش؛ شناختمش، اون مرد نامرئی توی رویام گفت که من قبال 

 تونم همه چیزو ببینم.دیدمش چون من می
 پاتر با ناامیدی پرسید:

_پس هیچی نبود که درمورد اون مرد بشناسی؟ صداش چی؟ تو توی 
 گم؟رویات صداشو شنیدی، درست می

 گفتم:
خواست کرد، مثل این بود که میولی اون همیشه آروم صحبت می_البته، 

 دونست که اونجوری خوب نبود.جوری صداشو تغییر بده؛ ولی مییه
 پاتر پرسید:

 _منظورت چیه؟
 یه سیگار درآورد و روی لبش گذاشت.

 گفتم:
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قدر سعی در پنهون بینی؟ این مرد نامرئی هر کسی که هست، این_نمی
بار یا ، به این معنیه که اون کسی نیست که من یهکردن خودش از من

شناسمش؛ خب دوبار دیده باشمش؛ اون کسیه که من خیلی خوب می
پس فقط یه نگاه کوتاه از صورتش یا شنیدن خیلی کوتاه صداش 

 کنه.هویتش رو برام آشکار می
ی لبش زد، چرخید تا مستقیم به چشمام نگاه کنه، یه پک به سیگار گوشه

 گفت:
 _نظری داری؟

 گفتم:
 _هیچی.

 و ساکت شدم. 
 خبره؟_ چه 

 _ هیچی.
 تر شد بهم و گفت:نزدیک

_باید فکر کنی که من صبح امروز یعنی همین چند ساعت پیش به دنیا 
 اومده باشم اگه بخوام اینو باور کنم. بهم بگو مشکل چیه.

 بهم نگاه کرد، گفتم:
 ؟_یادت میاد که مورفی گفت یه خائن بین ماست

 با کنجکاوی گفت:
 _آره، خب؟

 گفتم:
کرد. اولین نفر اون بود که اینو به طوری فکر می_خب، دکتر هانت هم این

 مورفی گفت.
 با یه صدای دلخور گفت:

_پس اون بود که این حرفو به مورفی زده بود. اون دکی یه دکتر قالبی 
 دونه آخه؟بود. اون چی می
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 کرد، گفتم:هنوزم بهم نگاه می
ی ی اگه درست بگه چی؟ اگه واقعا یه خائن بین ما باشه چی؟ و همه_ول

هامونو به این مرد نامرئی گزارش بده چی؟ بهش بگه که ما کجا نقشه
 خوایم بریم؟می

ای ساکت موند. بعد، شو روم برداشت و چند لحظهپاتر نگاه خیره
 طور که سرش پایین بود یه اسم رو زمزمه کرد:همون

 _ایزیدور.
 تم:گف

 گی؟_این دیوونگیه، منظورم اینه که حواست هست چی داری می
 بهم نگاه کرد و گفت:

اش هست. توی طور که قبال گفتم، این پسر یه چیزی_ببین، همون
 آسمون آبی مثل سوپرمن ظاهر شد...

 گفتم:
 _اون مارو نجات داد.  

 _همه چیز تحت کنترلم بود.
 باور کنم، گفتم:گفت رو نمی.خواستم چیزی که پاتر می

 من گفت که اومده تا دنبال خواهرش کایال بگرده._اون به
 تونستم نفس بکشم.کردم که نمیسر پا وایستادم، احساس می

 بهم نگاه کرد و پرسید:
 _چی؟

تونستم بهش فکر کنم رویام بود، اون رویایی که ولی تنها چیزی که می
کشت، و اون مرد رو اسپارکی برگشت به عمارت و خانوم الو لیس رو 

ها مالقات کرد. بعد اون مرد نامرئی که به اسپارکی کمک کرد تا باالی پله
گفت چی؟ ولی اگه های دورگه رو بکشه؛ ولی اگه پاتر درست میاون بچه

اون ایزیدور بود که توی عمارت به اسپارکی کمک کرد تا کارشو تموم کنه 
د؟ اون مرد نامرئی ی تابستونی اومده بوچی؟ آیا اون به خونه
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تونست لوک، پاتر و یا مورفی باشه، اونا با من بودن و داشتن با خون نمی
 مونه ایزیدوره.جنگیدن؛ پس تنها کسی که میاشاما می

 قرار بود و پرسید:صداش بی
 کنی؟_داری به چی فکر می

تونستم ترسمو به پاتر بگم چون مطمئن نبودم که فکرم درمورد نمی
 ست بود یا نه، به دروغ گفتم:ایزیدور در

 _هیچی!
طوری هم از ایزیدور متنفر بود. نه! هیچی نمی.گم تا وقتی که پاتر همین

کردم ایزیدور شاید خائن مطمئن بشم. هر چقدر بیشتر از اینکه فکر می
دونستم که باید مواظبش باشم، ببینم که گرفت. میباشه قلبم درد می

 کنه.کار میدقیقا چی
 فت:پاتر گ

کنم، ولی _باشه فکرتو واسه خودت نگه دار، من دارم به این روزا عادت می
گم اون بچه سازهاش از سازهای ارکستر فیالرمونیک لندن دارم بهت می

 باز بودنه(.بیشتره )منظورش از کلک
 

 گفتم:
 _تو در موردش مطمئن نیستی.

 پاتر غرید:
یدور اون حرو... باشه که _چیزی که من در موردش مطمئنم اینه که اگه ایز 

ش کنه، خودم شخصًا به زمین میخبه مرد نامرئی اطالع رسانی می
 کنم! )یعنی بالی بدی سرش میارم(.می

 اه بلندی کشیدم و گفتم:
 ها داری، پاتر.انگیزی با کلمه_چه برخورد شگفت

 گفت:
 _مرسی
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 گفتم:
بیفته که _این به معنی تعریف و تمجید ازت نیست. یه اتفاقی باید 

گناهه! مگه ما اینو شو ثابت کنه و اگه اتفاقی نیفته یعنی اون بیگناهکاری
ی نظامی یاد نگرفتیم؟ نباید این یه معنی داشته باشه؟ نباید توی مدرسه

 مدرکی داشته باشیم؟
 پاتر گفت:

 _من مدرک دارم.
 پرسیدم:

 _و مدرکت چیه؟ بگو، قانعم کن.
 غرید:

 کنه؟ زاحم( قانعت می_موی دماغمه، )اضافه، م
 غریدم:

 _نه!
 پاتر گفت:

گم، کیرا، تو یه دختر خوشگلی، ولی اون جوری بهت می_یه چیزیو همین
ی مشکی به تن کنه تو اصرار داری که با اون جلیقهخانوم مارپل فکر می

 ی خودت)سث(، نری!مثل همین جلیقه
 پرسیدم:

خواستم حمل باشی؟ میقدر غیرقابل ت_چرا عادت داری بعضی وقتا این
 ازش دور شم ولی قبل از اینکه به در برسم، پاتر بازومو گرفت.

 پاتر گفت:
 _اون یکی چی؟

 گفتم:
 _اون یکی کیه؟

 گفت:
 _اونی که توی این شهر پنهون شده، تو گفتی اونا دو نفرن.
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 حدودا فراموشش کرده بودم، گفتم:
 _نیک.
 _نیک؟
 گفتم:

 پ(نماست )الیکنترو_اون یه گرگ
 یه پک عمیق به سیگارش زد و گفت:

 ی خاص جانور باشی.کردم که طرفدار اون گونه_فکر نمی
 بهش نگاه کردم و گفتم:

 کنه._این یکی فرق می
 پاتر اخمی کرد و گفت:

 ها مثل بقیه نیست؟_منظورت چیه، اون یه قاتل بچه
طور مونشو تموم کرده، و هایکنم که اون قتالی زنجیره_ نه، من فکر می

 که گفتم، اون متفاوته.
 سیگارشو زمین انداخت و با پاش لگدش کرد، گفت:

 _باورش نداری.
 سعی کردم متقاعدش کنم پس گفتم:

خواد، اون به من، ایزیدور و کایال کمک کرد تا فرار شو می_نیک آزادی
روزی که تو منو پیدا کنم چطور تا حاال ندیدیش، اونتعجب می کنیم.

 اینجا بود. کردی اون
 نمایی اینجا نبود، عزیزم.جز سث و الویزا، هیچ گرگ_به

 خیلی تعجب کردم و گفتم:
 _غیر ممکنه.

 _ چرا؟ 
 جواب دادم:

کردم که تو، سث و الویزا بهترین دوستای هرحال، فکر میدونم، به_نمی
 هم هستین.
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 با صدای آروم گفت:
 _باورش نداری عزیزم.

 ونم، گفتم:سعی کردم ناراحتیمو بپوش
ش این نیست که قراره من با سث برم به هالوز ش چیه؟ معنی_معنی

 زنید؟وقتی که تو با دوست دخترش پرسه می
 منو نزدیک خودش کشید، زیر گوشم زمزمه کرد:

بینم. درمورد الویزا باید ره _ دارم اینو میوقت به هالوز نمی_سث هیچ
 گرده.وحش برنمیوقت از اون باغبگم که وقتی که لوک رو آزاد کردم، هیچ

 گیج شده بودم، زمزمه کردم:
 زنی؟درمورد چی حرف می

 پاتر گفت:
فطرت سر مورفی آورد رو کنی که من بالیی که اون پست_فکر نمی

 کنی؟فراموش کردم، فکر می
 بعد ولم کرد و اتاق رو ترک کرد.

 پشت سرش صداش زدم:
 ی؟خوای سرشون بیار _پاتر! چه بالیی می

بدون اینکه حتی برگرده نگام کنه، به راه رفتنش توی راه رو ادامه داد و 
 داخل سلولش رفت و در رو بست.

 
 پایان فصل بیست و هشت

 
********************** 

 فصل بیست و نه
ثمر بود و بیشتر شب رو صرف این کردم که توی جام غلت خوابم بی

کردم درد کشی میشنگی وقتبخورم. شکمم هنوز از وقتی که داشتم با گ
دونستم که بدنم هنوز به کرد و گلوم و دهنم خشک شده بودن. میمی
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تر های قبل کماون چیز قرمز رنگ عطش داشت، ولی خب عطشم از دفعه
شده بود؛ یعنی من این عطشو تا اخر عمرم دارم؟ پاتر به ایزیدور گفت که 

هوشیار و زنده نگه  مونه و همین عطشه که ما رواین عطش همیشه می
کردم که فکرمو از اون چیز قرمز منحرف کنم، به ریون داره. سعی میمی

وود فکر کردم. حدودا فهمیده بودم که اون بیشتر دوست داشت کجای 
افته؟ اون واسپ واتر پنهون بشه؛ ولی وقتی پیداش کنم چه اتفاقی می

ی چطور ممکنه دم، ولمرد توی خوابم گفت که من ریون وود رو بهش می
وقت ریون وود و کد رو دو دستی تقدیم من همچین کاری کنم؟ من هیچ

دونم که پاتر به ایزیدور مشکوک کنم؛ ولی اون کی بود؟ میدشمنم نمی
روی پهلوم چرخیدم. آیپدمو برداشتم و بود، ولی من هنوز مطمئن نبودم

روشنش کردم. چشامو بستم، و به آهنگ شیک ایت اوت از 
گوش دادم و ماشین و جاده،  (Shake It Out by Florenceس)فلورن

تر از این توی اون تونست درستهمیشه قبل از سپیده دم تاریکه، نمی
لحظه به نظر بیاد؛ باید نهایتا خوابم برده باشه چون وقتی بیدار شدم کایال 

رو دیدم که کنار تختم نشسته بود. یا آیپدم خودش افتاده بود زمین یا 
کرد پس گزینه  برش داشته بود، چون داشت باهاش آهنگ گوش میکایال

دوم درست بود. لباسایی که از فروشگاه آورده بودم براش رو پوشیده بود 
ش و دوش گرفته بود و موهاشو مرتب کرده بود و موهاش با شدت قبلی

درخشید و روی شونه هاش پخش شده بود. با اینکه پوستش هنوزم می
درخشیدن و رنگ سبز روشنش ولی چشماش بیشتر می رنگ پریده بود
دیدم که حالش بهتره خیلی خوشحال کرد و وقتی میخودنمایی می

 شدم. وقتی که دید بیدار شدم، هدفون رو از گوشش درآورد و گفت:می
 _پاتر گفت که وقتی آماده شدی باید بریم.

 ای کشیدم و خواب از چشمام رفت، پرسیدم:خمیازه
 ه؟_ساعت چند

 لبخند زد و گفت:
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 _نزدیک نه.
 با آرنجم سعی کردم بلند شم، بهش نگاه کردم و گفتم:

 خندی؟ چی خنده داره؟_به چی می
 آروم خندید و گفت:

 _تو بدترین حالت ممکن رو داری!
 منم لبخند زدم و گفتم:

_دیشب خوب نخوابیدم؛ پس یه استراحت بهم بده! بقیه کجان؟ ایزیدوز 
 و بقیه؟
ن و قبل از اینکه بخوایم به سمت هالوز ستوران کوچیک اداره_ توی ر

 خورن. پاتر اصرار داره که بریم.حرکت کنیم چایی و قهوه می
 ی تخت آویزون کردم و گفتم:پاهامو از گوشه

 رم. _در هر صورت من االن به هالوز نمی
 کایال گفت:
 _ولی پاتر...

 گفتم:
کار گه که چینه. اون به من نمیتونه بکخواد می_پاتر هر فکری که می

 کنم، اون زندانبان من نیست. تاپ و شلوار جینمو پوشیدم.
 پرسید:

 ریم؟_پس ما کجا می
 ریم تا ریون وود رو پیدا کنیم._ می

 پرسید؛
 شه من با تو بیام؟_می

 گفتم:
 ای ندارم._هیچ راه دیگه
 _ ایزیدور چی؟

 بهش نگاه کردم و گفتم:
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 ه._البته، چرا که ن
 _خوبه!

 پرسیدم:
 گم؟_دوستش داری، درست می

 لبخند زد و گفت:
 گه که..._البته، ولی فقط حسم می

 اخم کردم و گفتم:
 _چی میگه؟

 غرید:
_اولین پسر نازی که میاد دنبالم، مثل اینکه برای همیشه اومده، اون 

 برادرمه ..
 بهش نگاه کردم و گفتم:

 _چه بد!
 اونم بهم نگاه کرد و گفت:

 دونم.می_ن
 به سمت در سلول رفتم، سرمو به سمت عقب برگردوندم و گفتم:

خوام بینمت، می_پنج دقیقه بهم وقت بده توی رستوران کوچیک اداره می
 خورم! مو با لذت مییه دوش بگیرم و به پاتر بگو قهوه

رفتم تا برم و دوش بگیرم، صدای ی اتاقا راه میطور که کنار راستههمین
خندید. توی یکی از حموما قدم گذاشتم. شیر و شنیدم که هر هر میکایال ر

آب رو باز کردم، سرمو به پشت خم کردم و به آب اجازه دادم که توی 
العاده زیبایی داشت. با انگشتام، صورتم بپاشه و این کارم حس فوق

وضعیت بدی که قبال داشتمو پاک کردم. بعد خیلی با دقت، به اون 
هام بیرون زده بودن دست زدم. با انی که از بین شونهانگشتای استخو

م حسشون کردم. طبق انتظارم اونا از بدنم بیرون زده بودن. چشمای بسته
ی حموم چشامو دوباره باز کردم و یه سایه پشت سرم توی قسمت دیگه
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طرف دوش دیدم که به سرعت حرکت کرد. به سمت شیر رفتم و آب اون
م گذاشتم، و با دقت ی سینهدستامو روی قفسهرو بستم. وایستادم و 

تونستم صدای حرکتی رو توی اون یکی قسمت حموم که گوش کردم می
کشیدم و یه سری صدا قبال اونجا بودم رو بشنوم. آروم نفس می

شنیدم، با عجله شلوار جین و تاپمو پوشیدم. لباسام بهم چسبیده بودن می
 و بیشتر احساس ناراحتی داشتم.

راحتی در حموم رو باز کردم و داخل اتاق رفتم، اتاق خالی بود. دری که به 
م رو رفت رو باز کردم و بین سلوال دویدم و اونی که جاسوسیبه راهرو می

م طور که قلبم توی سینهکرد رو توسط رد پای خیسس دیدم. همونمی
ض اینکه کوبید، به ته راهرو رسیدم، رد پاها رو دنبال کردم؛ ولی به محمی

به رستوران اداره رسیدم، رد پاها ناپدید شدن، نم روی زمین به هوا بخار 
 شده بود.

جوشه، در رستوران رو باز کردم و کردم که خون توی رگام میاحساس می
به سرعت داخل رفتم. دیدمش که پشت یکی از میزها نشسته بود، با یه 

خوردش. چطور کم می نوشید و خیلی آروم و کمدار قهوه میلیوان دسته
ده؟ جیغ زدم و به سمتش رفتم. ولی خیلی از اینکه به خودش اجازه می

قدم اولمو برداشته بودم نگذشته بود که بهش رسیدم و با مشتم لیوان رو 
رسید که تعجب کرده که چطور لیوان به این نظر میاز لبش دور کردم. به

توی صورتش  سرعت از دستش گرفته شده، و حتی یه قطره قهوه
ش بلند درخشیدن و از روی صندلینپاشیده. چشمای زردش با حرارت می

کنم که هر ی این اتفاقا خیلی به سرعت اتفاق افتادن، فکر می. همهشد
شنیدم کسی که توی اتاق بود رو متعجب کرده بود. تنها صدایی که می

 بود. صدای لیز خوردن صندلیا به سمت عقب روی زمین کاشی کاری شده
 سث با خشم و تهدیدوار گفت:

 ای!کنی، تو یه دیوونه_چرا همچین می
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ش به سمت عقب جمع شده بود و دندون سیاه و خراب لب باالیی
 شو آشکار کرده بود.شده

 داد زدم:
 _تو یه هرز...، منحر... هو...باز!

صورتشو چنگ انداختم. سرعت این کارم انقد زیاد بود که نتونستم دست 
ببینم. ناخونام قبال کثیف بودن ولی االن بلند بودن مثل عاجای  خودمو

فیل بودن. مثل پنجه بودن. سث دید که دستم به سمت چشماش رفت، 
خاطر به بازوم چنگ زد و از خودش دورم کرد، با پهلوم بهش ضربه زدم. به

چنگی که بهم زد خیلی دردم گرفت. مچ دستشو گاز گرفتم و بازومو به 
چنگش بیرون کشیدم مثل این بود که یه بچه دستمو گرفته بود. راحتی از 

خاطر این کارم برق تعجبو توی نگاهش دیدم که چطور به راحتی به
دستمو ازش دستش بیرون کشیدم، و یه قدم به سمت عقب رفت و ازم 

 دور شد.
شو گرفتم و به هوا بردمش. خودشو به هوا پریدم، گردن الغر و استخونی

ی طرف دیگهل یه عروسک بچگونه درآورد و به دیوار اوناز دستم مث
رستوران برخورد کرد و خوردش کرد. دیوار زیر فشار برخوردش ترک 

برداشت و گچ و گرد و خاک ازش بلند شد، ولی سث قبل از اینکه با خشم 
و نفرت به سمتم بیاد حتی یه لحظه هم روی زمین نبود و توی هوا بود. 

شون می سوختن. توی یه چشم به ی گود افتادههاچشماش توی حدقه
هم زدن به سمتم اومد، روی زمین وایستادم، پشتمو صاف کردم و بازوها 

دونستم وقتی که بهم رسید دقیقا و پاهامو سفت کردم. توی ذهنم می
خواستم... بعد مثل این بود که توی هوا کار کنم، میخواستم چیمی

ز کرد و پاتر بهش حمله کرد. به سرعت و قاپیده شدم، سث توی اتاق پروا
 فشار به دیوار کوبیدن و کل ساختمون لرزید. 

 الویزا ناگهان داد زد:
 _اینجا چه خبره؟!
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به هوا چنگ زد و یکی از میزها رو گرفت، ناخوناش روی سطحش کشیده 
 شد و یه صدای ناهنجار و گوشخراش ایجاد کرد.

 داد زدم:
 کرد!سی؟ وقتی که داشت نگاهم میپرت نمی_چرا از مع...شوقه

شد، و فکرش باعث م میدوباره اون تصاویر رو دیدم و این باعث ناراحتی
 شد که بخوام استفراغ کنم.می

 پاتر جلوشو گرفت که نتونه دوباره بهم حمله کنه، سث غرید:
 خوری؟_چه گ...هی داری می 

 داد زدم:
چشمای عجیبت نگاه جوری منو با اون _از وقتی که دیدمت، تو یه

خوای سرم کردی! سرمو با اون تصویرای زشت و زننده که چه بالیی میمی
خوای آروم آروم عذابم بدی و بعد منو بکشی. بیاری پر کردی، اینکه می

هم دم. تو یه شیطان حال بهی این کارو بهت نمیوقت اجازهمن هیچ
شه! بعد، م میشه! همین لحظه تموزنی. همین االن همه چی تموم می

طور که پاتر قبل از اینکه بفهمم چه اتفاقی افتاد، مقابلش وایستادم؛ همین
ش نگاه کردم و یه کنندهعقب نگهش داشته بود. توی چشمای دیوونه

چیزی توی نگاهم دید و همین باعث شد که به خودش بلرزه. این اتفاقا 
اونقدری  ی کوتاه افتادن. به سمتش خم شدم وفقط توی چند لحظه

 کردم، زمزمه کردم:نزدیکش شدم که هرم نفسای گرمشو احساس می
کنی که بعدش چه اتفاقی کنی؟ باور نمیطوری نگاه می_تو هنوزم منو اون

 .خواد بیفتهمی
سث توی چشمام نگاه کرد و من از نگاه کردن بهش سر باز زدم و نگاهش 

اش خوردهی ترکپوزهنکردم. بهم لبخند زد، زبون خاکستری رنگشو روی 
 کشید و گفت:
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کردم همین، کیرا هادسون. االن هر کسی _من فقط به سمت جلو نگاه می
کرده مچشو گرفتی، من نبودم. من کل کنی موقعی که نگات میکه فکر می

 وقت اینجا بودم. دوستات شاهدن.
 گفتم:

 ی دست یکیو دیدم که اون طرف دوش حموم بود._ولی من سایه
از طرفی به طرف دیگه چرخوند، ولی چشمشو ازم برنداشت، صورتشو 

 گفت:
 ی دست من نبود._سایه

 غریدم:
 تونم مطمئن شم که تو نبودی؟_چطور می

کرد، دوباره پوزه و لبشو نگاهی به سر تا پام انداخت و داشت براندازم می
 روحش لیسید و هر هر خندید و گفت:با زبون بی

 تونستم خودمو کنترل کنم. کرده من بودم، نمی_کیرا، اگه اونی که نگات 
 پاتر غرید:

کنی و _باشه کافیه، ت..و..له سگ مریض، چرا به همه یه لطفی نمی
 ری یه گوشه بمیری؟نمی

 و سث رو هل داد و ولش کرد.
سث دستمال گردن گلدارشو دور گردنش مرتب کرد. لبخند زد و به الویزا  

 گفت:
م آرامش بگیرم؛ یه هوایی بخوریم، نیاز دارم که یکه_بیا عزیز دلم، بیا بریم 

 شاید یه دوش آب سرد حالمو خوب کنه.
 پاتر فریاد زد:
 ری همین کارو بکنی._آره، چرا نمی

کوبید و نفسی که بریده بریده بیرون میومد به م میبا قلبی که توی سینه
ن. وقتی که الویزا و سث نگاه کردم که از رستوران کوچیک اداره بیرون رفت

 اون دوتا رفتن، ایزیدور و کایال به سرعت به سمتم اومدن.
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 ایزیدور نفس عمیقی کشید و گفت:
 _چرا بهش حمله کردی؟

 کایال گفت:
گه، چه اتفاقی افتاد؟ من داشتم با آیپدت آهنگ گوش _آره راست می

نما به جون هم کردم و در عرض یه دیقه دیدم که با اون مرد گرگمی
 کردید.و توی اتاق پرواز میافتاید 

 زمزمه کردم:
 دونم چه اتفاقی افتاد._نمی

 شون برگشته بودن.به دستام نگاه کردم که به حالت و اندازه طبیعی
 ایزیدور گفت:

 _تو جوری سث رو توی اتاق پرت کردی که انگار از کاه درست شده بود.
 کردن، گفتم:سه تاشون بهم نگاه می

 افته.م میداره واسه دونم چه اتفاقی_نمی
 پاتر یه سیگار روشن کرد و گفت:

 افته.شی؛ این اتفاقیه که داره می_داری عوض می
 به سمت ایزیدور و کایال چرخید و گفت:

_اوکی، نمایش تموم شد. برید به غذا خوردنتون برسید، پنج دقیقه دیگه 
 کنیم.حرکت می

 نگاه کردن و به آرومی رفتن.هم بدون اینکه جواب بدن، کایال و ایزیدور به
 به پاتر نگاه کردم و گفتم:

 بهم کمک کن، پاتر.
 دود سیگارشو از دماغش بیرون داد و گفت:

 رسه که به کمک نیاز داشته باشی، گربه وحشی.نظر نمی_به
 التماس کردم:
 ترسم.شه متلک پروندتانو تموم کنی؟ من میبار، می_لطفا، فقط یه
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نزدیکم اومد و صورتمو با دستای قدرتمندش گرفت و سیگارشو پرت کرد، 
 گفت:

 _هیچ چیزی نیست که بخوای ازش بترسی، کیرا. من پشتتم.
 گفتم:

 کرد._یکی داشت توی حموم نگام می
 پاتر گفت:
 دفعه سث نبود._ولی این
 پرسیدم:

 تونه باشه؟_پس کی می
 پاتر گفت:

 ر پنهون شده؟نمای دیگه توی این شه_اگه تو نگفتی که یه گرگ
 گفتم:

 _نیک؟ چرا باید اون باشه؟ چرا اون باید منو نگاه کنه؟
 پاتر گفت:

 کرده، شاید مواظبت بوده؟_شاید به منظور بدی نگات نمی
 نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

 کنه؟_مواظبم بوده؟ در برابر کی ازم مراقبت می
 ای زد و گفت:لبخند نصفه و نیمه

 حاال هر کسی که هست._اون خائنی که بین ماست 
 ی یه بارم که شده پاتر جدی بود.تونم بگم که واسهمی

 پرسیدم:
 _منظورت ایزیدوره؟

 پاتر گفت:
ی وحشی باید قبل از _االن تو چرا همچین چیزیو گفتی؟ زود باش گربه

 غروب آفتاب بفرستیمت به زیرزمین.
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آرومی  مو بهدستشو از روی صورتم برداشت. به سمتم اومد و پیشونی
 بوسید.

 بهش گفتم:
 رم.وجه به هالوز نمی_من االن به هیچ

 گفت:
 _مجبوری بری، اونجا در امانی.

 داد.صداش طوری بود که انگار داشت بهم هشدار می
 پرسیدم:

 _من هیچ جایی در امان نیستم.
 قبل از اینکه بتونه جوابی بده، گفتم:

 رم تا دنبال ریون وود بگردم._می
 پاتر گفت:

 دونی از کجا باید شروع کنی دنبالش بگردی.ولی تو حتی نمی_
 صداش ناامید بود.

 جواب دادم:
 شناسم._یه جای خوب واسه شروع می

 _ کجا؟
 لبخند زدم:

 گردم به اتاق ویژه._برمی
 ابروشوباال انداخت و پرسید:

 _اتاق ویژه؟ چی باعث شده که فکر کنی اون برگشته اونجا؟
 ه آوردم رو یادته؟دی که از صومع_ سی

 خشک و جدی گفت:
 .ی کپی کردنش نزدیک بود بمیریم؟ آره یادمه_اونی که واسه
 توضیح دادم:
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سری _خب، وقتی که تو دیشب دزدکی اومدی پیشم، من داشتم به یه
سری خطرات زیست خاطر یههرحال، اتاق ویژه بهکردم، بهفایال نگاه می

که خطر زیست محیطی همون زنم محیطی بسته شده بود. حدس می
هایی که روشون آزمایش عفونتیه که دکتر هانت و ریون وود بین دورگه

شد پخش کردن. عفونت احتماال بینشون پخش شده بوده، و می
ها ترسیدن از اینکه عفونت احتمال داره بین اونا هم پخش شه، ومپایرس

 جا.وحش بردن و خودشون هم اومدن اونبرای همین مارو به باغ
 پاتر پرسید:

_پس اگه خطر زیست محیطی که خودشون درستش کردن اونجا پخش 
 گرده اونجا؟شده، چرا ریون وود برمی

 گفتم:
ها ی ومپایرسدونه که واسه_چون اینو خودش درست کرده و می

ای بهشون تزریق شده انهایی که دیخطرناک نیست، فقط برای دورگه
کنن ها مثل یه خودکشیه. کلی رشد میرگهی دوخطرناکه. ببین، این واسه

کشه چون سیستم ایمنی بدنمون میرن. این مارو نمیبعد بووم، می
جنگه، ولی هانت و ریون وود اونقدری زرنگ بودن که کد باهاش می

ها رو طوری عوض کنن تا توانایی جنگیدن با عفونت ای توی دورگهاندی
تونن برگردن ها نمیمپایرسرو نداشته باشن. خب پس اون جایی که و

 کجاست؟
 اخمی کرد و گفت:

 _گیجم کردی.
 م زدم و گریه کردم و گفتم:با دستم محکم به پیشونی
گردن چون دونه که اونا به اتاق ویژه برنمی_اتاق ویژه! ریون وود می

دونه که اونجا یه ترسن که به بیماری مبتال بشن و بمیرن، پس اون میمی
 جای امنه.

 بهم نگاه کرد و گفت: پاتر
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 _منم باهات میام.
 گفتم:

 وحش نجاتش بدیم.شه؟ باید از باغ_لوک چی می
 پرسید:

 _اتاق ویژه کجاست؟
 بهش گفتم:

رسید که مثل یه نظر میدی، به_مطمئن نیستم ولی توی نمودار داخل سی
 فرودگاه ساخته شده بود.

 گفت:
 _مکان پدافند ارتش قدیم.

 پرسیدم:
 اینجا دوره؟_چقدر از 
 پاتر گفت:

_چند مایل دورتره، شمال اینجاست. من و سث چن وقت پیش موقعی 
گشتیم فرصت اینو داشتیم که اونجا رو ببینم؛ ولی اونجا که دنبالت می

 .رسید و کسی اونجا نبودنظر میمتروکه به
 گفتم:

 ._اونجا جاییه که ریون وود پنهان شده. مطمئنم
 حاال خوب پیش رفتیم.زنم تا _ خب حدس می 

 به سمت در رفت، ادامه داد:
_بهتره که درست گفته باشی، عزیزم. ما وقتی نداریم که بخوایم هدرش 

 بدیم، وقت لوک از ما هم کمتره )ممکنه هر لحظه بکشنش(.
دنبالش رفتم، وقتی که بهش رسیدم، دستشو توی دستام گذاشتم و گفتم: 

 _مرسی. 
 ی چی؟_ واسه
 گفتم:
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 خوره.ی اینکه باهام میای، حالم از سث بهم می_واسه
 شو بوسیدم و از رستوران بیرون رفتم.به آرومی گونه

 
 پایان فصل بیست و نه

 
****************** 

 فصل سی
ی پلیس جمع شدیم. توی این روزای سرد ماه های ادارهکنار راه پله

ی با تعجب ی پیش پر از ادم بود، خیلدسامبر اگه شهر مثل چند هفته
طور نبود. هر شیش نفرمون زیر آسمون زدیم، ولی شهر اینبهشون زل می

رنجیده و آزرده خاطر وایستاده بودیم، ابرای سیاه زیادی باالی سرمون 
حس و بودن. هوا خیلی سرد بود و در عرض یه لحظه دماغ و گوشام بی

کم گرمم ه یهم باال کشیدم تا بلکی کتمو تا نزدیک چونهزده شدن. یقهیخ
کنه. ایزیدور و کایال کنار من وایساده بودن،  شه و از نفوذ باد جلوگیری

های ضخیم و شلوار و کفش رزمی تیره پوشیده بودن. دوتاشون ژاکت
هاش پخش شده بودن و ابروهای زیبای ایزیدور موهای کایال روی شونه

آورده بودم رو ای که از فروشگاه پشتیکردن. ایزیدور کولهجلب توجه می
ش انداخته بود و مقدار زیادی تیر نوک تیز ازش سر بیرون روی شونه

های آورده بودن. حدس زدم که این چند روز مشغول جمع کردن شاخه
 درخت و تراشیدنشون بوده.

ها وایستاده بودن، دوتاشون مثل قبل لباس جک و سث پایین پله
کرد و سردشون تشون نمیپوشیده بودن، مثل این بود که هوای سرد اذی

شد. سث بهم نگاه کرد و چشمک زد، رومو ازش برگردوندم. نگاه الویزا نمی
به سردی هوا بود. پاتر، یه کت بلند و تیره و یه شلوار جین پوشیده بود، 
به آرومی به گروهمون توضیح داد که نقشه عوض شده و یه راه فرعی رو 

ریم و بعد پاتر و الویزا قدیمی میزنیم و به جایگاه پدافند ارتش دور می
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ریم. پاتر مون به زیرزمین یعنی هالوز میمیرن تا لوک رو پیدا کنن و بقیه
ریم زنیم و میرو دور می به الویزا و سث توضیح نداد که چرا ما راه فرعی

ی پلیس بیرون اونجا و اونا هم چیزی نپرسیدن. به دنبال پاتر از اداره
سر هم توی خیابون و به سمت بیرون شهر رفتیم. اومدیم و یکی پشت 

آشامایی که دیشب توسط بقیه خورده شده بودن توی ی خونموندهپس
مونده بود و خیابون پخش و پال بود. قسمتای کوچیکی از هر کدوم باقی

تونستم بفهمم که اون اگر دیشب ندیده بودم که بهشون حمله شد نمی
 ا اومده بودن.های استخون و گوشت از کجتیکه

وقتی که به ته خیابون رسیدیم، به عقب نگاه کردم و با دیدن نیک که 
ی یواشکی دنبالمون میومد و تازه داشت اولین قدماشو از جلوی اداره

داشت یکه خوردم. به محض دیدنش صداش کردم ولی پلیس برمی
 وزید گم شد. صدام توی بادی که اطرافم می

 ایزیدور داد زد:
 فتی؟_چیزی گ

 جواب دادم:
 _نه، چیزی نبود.

 دوباره عقب رو نگاه کردم و دیدم که نیک رفته بود.
به محض اینکه از شهر بیرون اومدیم، برف شروع به باریدن کرد، جلوتر 

ای از ماشینای متروک که به صورت مارپیچی تا دور تونستم زنجیرهمی
تر بباره و سریع ها کشیده شده بودن رو ببینم . ارزو کردم که برفدست
های از ریخت افتاده و ورم های اون ماشینا رو بپوشونه تا اون قیافهپنجره
 رو نبینم. کرده

ها عقب که تابها رو رد کردیم و درحالییه پارک کوچیک مخصوص بچه
شون بلند شده زدهرفتن، صدای جیرجیر زنجیرها و لوالهای زنگو جلو می

ی کمی قار قار هایی که با فاصلهو صدای کالغها بود. جدا از صدای تاب
کردن، دنیا ساکت بود، خیلی ساکت. سرانجام شهر متروکه رو پشت می
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ها و سر گذاشتیم و پاتر پشت سرمون بود و ما رو در کنار مزرعه
هایی که کامال پوشیده از برف و به رنگ سفید دراومده بودن، دشت

ا کنارمون بودن و سخت بود که های از تپهکرد. تودهراهنمایی می
نوکشونو دید چون پوشیده از برف بودن و همرنگ آسمون شده بودن. 

ها رد شدیم. هر های آب روان و از میان برفتوی سکوت، از میان جوی
شدیم، های روستایی متروکه رد میچند وقت یکبار، از کنار انبارها و خونه

رسیدن. مجبور بودم که هر نظر میها از بیرون گرم و راحت به و اون خونه
تونستم بکنم تا خودمو کنترل کنم و پیشنهاد اینکه یه کاری که می

دونستم که استراحتی بکنیم و خودمونو گرم کنیم بهشون ندم. ولی من می
های چه چیزی ممکن بود پشت اون دیوارها باشه، قربانی

و حتی شاید بدتر، نماها )الیکنتروپ( ها و گرگوکشتارهای ومپایرسکشت
هایی که االن خواب بودن و منتظر شب بودن تا دوباره بیدار آشامخون

کرد که حرکت کنم و به آشاما نبود که وادارم میشن؛ فقط فکر اون خون
اونجا نزدیک نشم بلکه ابرهای سیاهی که باالی سرمون بودن، هم بود. 

یاه بودن، به نظر ابرا االن خیلی تیره بودن، به معنای واقعی کلمه س
 رسید یه طوفان شدید بعد از چند ساعت در راه بود.می

توی سکوت به سرعت به حرکتمون ادامه دادیم، هر کدوم از ما توی فکرا  
های خودمون غرق بودیم. چندین بار به کنارم نگاه کردم و ایزیدور و نقشه

کرد. آیا یرو دیدم که توی افکارش غرق بود، کنجکاو شدم که به چی فکر م
 ای داشت؟ای داشت؟ اگه داشت، چه نقشهنقشه

شد، دستامو توی جیب کتم بارید و هوا سرد و سردتر میبرف شدیدتر می
ی ما توی فرو کردم، دستامو خم کردم و توی جیبم فشارش دادم. همه

رفتیم. به محض اینکه داشتم به این فکر برف راه میی زیادی از توده
کم گرم مسافتی رو بدون اینکه یجایی رو پیدا کنیم تا یه کردم که چهمی

تونیم بریم، ایزیدور سر جاش وایستاد و یکی از دستاشو بلند شیم، می
 کرد.
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 توی هیاهوی باد داد زد:
 _صبرکنید! 

ها به سمت عقب یعنی کنار ایزیدور برگشت، پاتر چرخید و بین تپه
 پرسید:

 _چه خبره؟
 د و گفت:مثل یه سگ هوا رو بو کر

 کنم._یه بویی احساس می
 پاتر داد زد:

 حالت، بدو بیا، وقت نداریم تا... به_خوش
 ایزیدور حرفشو قطع کرد:

_نه یه لحظه صبرکن! بوی سوختگی میاد، مثل اینکه چند نفر آتیش 
 روشن کردن.

تعجب کردم که اگه اون آتیش مال ریون وود بود، چطور ممکن بود 
 باه کنم، پرسیدم:درمورد پناهگاهش اشت

 _چی، آتیش؟!
هوا رو بو کشید. بعد دست از اون  ایزیدور سرشو تکون داد و دوباره

 کارش برداشت و ما رو راهنمایی کرد و زمزمه کرد:
 _شاید!

 پاتر پشت سرش داد زد: صبرکن!
کرد و مثل یه حیوون که دنبال شکار ولی ایزیدور روی کارش پا فشاری می

گرفت. با پاهایی که توی انبوه برف فرو رفته بودن، یگشت رد بو رو ممی
زد و اون نفس میها دنبال ایزیدور رفتیم، کایال کنارم بود و نفسبین تپه

هام از فرط سرما سرخ شده بودن و نماها هم دنبالمون میومدن. گونهگرگ
ی بخار ناچیزی از دماغ و دهنم بیرون میومد. پایینو نگاه کردم و یه دره

رگ و وسیع رو دیدم. وسط دره فرودگاهی که توی نمودارها )نقشه( بز
دیده بودم بود. باند فرودگاه از داخل فرودگاه به بیرون کشیده شده بود، 
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کردم نبود. اونجا خیلی راه باریکی بود مثل باندی که در اصل فرض می
و وآمد به داخل فرودگاه ری بزرگ رفتجایی بود که یه روزی وسایل نقلیه

 داشتن.
کل اتاق ویژه با حفاظی که به سمت آسمون رفته بود، محاصره شده بود. 

کشی کل حفاظ با سیم خاردار پوشونده شده بود. توی هر طرف نرده
رسید که هیچ.کسی توشون فرودگاه یه برج مراقبت بود، ولی به نظر می

بودن ی دفاعی، چندین راه ی ساختمان. توی محدودهنبود دقیقا مثل بقیه
ی کوچیک اطراف شدن، چند دسته خونهکه به اطراف فرودگاه ختم می

ی خودشون فرودگاه بودن که حدس زدم یه زمانی پرسونل فرودگاه واسه
تونستم تصور کنم که ساخته بودن. اونجا واقعا دور بود و من نمی

 واسه بعضیاشون چقد سخت بوده. وآمد روزانهرفت
 پایین اشاره کرد و گفت: هایایزیدور به سمت خونه

 _اونجا رو ببین! دود، از دودکش بیرون میاد؟
 گفتم:

 ست. _یکی توی اون خونه
 کرد، بعد گفت:پاتر به پایین تپه نگاه می

 ش ویزیتمون کنه._بزن بریم پیش دکتر تا توی خونه
ی یه مکان نظامی بزرگ که سقف شیروانی جاده مستقیما به سمت دروازه

شد. به عقب نگاه ش با برف پوشیده شده بود هدایت میداشت و سقف
روی دوتا دروازه بزرگ کردم و رد پاهامونو دیدم که از باالی تپه تا روبه

رومون کشیده شده بودن. با رنگ قرمز روشن هشداری روی در حک روبه
 شده بود:

 ملک ارتش نظامی 
 م...تجاوزها معرفی خواهند شد.

 حاوی نیروی مرگبار!
 ودم گفتم:با خ
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 پیکر._یا حاوی دندونای نیش و یه جفت چنگال غول
پاتر بدون توجه به اخطار، دروازه رو هل داد و در باز شد. مثل بیشتر دنیا، 

ی دروازه کاری نشدهاینجا هم به طرز ترسناکی ساکت بود، لوالهای روغن
ای باز و وسیع ادامه دادیم و به چرخیدن. به راهمون به سمت منطقه

کف روی طبقه هممت فرودگاه رفتیم. به فرودگاه نگاه کردم، و از روبهس
اش نیمه باز بودن و الجثهرسید. درهای عظیمفرودگاه بزرگ به نظر می

نظر کرد، و حدودا بهدرخشش یه نور سیاه توی تاریکی رو آشکار می
تونستم به یاد کنه. نمیرسید که چشمای کسیه که داره بهم نگاه میمی

جز لرزش از فرط بیارم که قبال اینجا بودم، آزمایش شدم و عملم کردن. به
سرما، از فکر کردن به اون چیزی که ممکن بود اون تو ببینم به خودم 

ای که دود لرزیدم. چرخیدم و پاتر و بقیه رو دنبال کردم که به سمت خونه
یکی ی کوچرفتن. حصاری چوبی دور خونهاز دودکشش بیرون میومد، می

های خاردار مثل دستای سبز استخوانی شکل پوشیده که با خزه و بوته
شده بود رو محاصره کرده بود . درختی پیر با شاخه های در هم پیچیده 

توی باغچه رشد کرده بود و درخت باالی خونه به شکل ستون فقرات غول 
ه روی خونه انداخت پیکر و کج و معوج سر به فلک کشیده بود و یه سایه

بود و یه حسی مثل احساس ناراحتی ایجاد کرده بود . سرمو بلند کردم و 
های به هم به درخت نگاه کردم و احساس کردم که یه چیزی بین شاخه

پیچیده درخت حرکت کرد ولی اون هر چیزی که بود توی کوالک برف و 
 باد رفته بود.

 گفت:صدایی توی درونم می
 _یه چیزی اینجا اشتباهه، کیرا!

م کشیدم راهنماییوحش عذاب میهمون صدایی که وقتی توی باغ
 کرد، بود. می

 رو شنیدم که گفت: صدای کسی
 _حالت خوبه؟ 
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 به طرف صدا چرخیدم و ایزیدور رو دیدم که کنارم وایستاده بود.
 ی تایید سرمو تکون دادم و گفتم:به نشانه

 _آره، خوبم.
 تن.ها به ما پیوسسث و الویزا کنار نرده

 سث پرسید:
 ای دیدی؟نمای دیگه_گرگ

تونستم بفهمم که جدی بود یا داشت احساس بود و نمیصداش بی
 کرد.م میمسخره

 گفتم:
تونی مطمئن باشی که تو اولین کسی هستی که وقتی _نه هنوز، ولی می

 شی.دیدمش خبردار می
و توی پاتر حرفمو شنید، با خودش خندید. بعد، در رو باز کرد، و راهش

 حیاط خونه به سمت خونه ادامه داد.
 داد زدم: مواظب خودت باش!

 مون دنبالش رفتیم.همه
 

 پایان فصل سی
 

***************** 
 فصل سی و یک

با شنیدن این حرف، پاتر ایزیدور رو کنار زد، به سمت در قدم برداشت و 
های چوبی کوبید. دستش بدون درنگ با مشت محکم روی یکی از پنل

کرد. وری در رو شکست که انگار داشت یه کاغذ خیس رو پاره میج
دستشو تا آرنج داخل برد و به آرومی چرخوندش و بعد صدای قفل از 

طرف در بلند شد و در باز شد. پاتر بازوشو برداشت، و به آرومی با اون
 نوک انگشتاش در رو هل داد.
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به محض اینکه بدون نگرانی، داخل خونه رفت. منم پشت سرش رفتم و 
 ش نگاه کردم و گفتم:وارد راهرو شد، بازوشو گرفتم. توی چشمای تیره

 _مواظب خودت باش!
 سرشو پایین آورد و به سرم نگاه کرد، بعد توی چشمام نگاه کرد. گفت:

خوای هر دفعه اینو بهم بگی. لبخند زد و دستاشو از دستم آزاد _پس می
 و در رو پشت سرشون بستن.کرد. بقیه هم دنبال ما داخل اومدن 

توی راهروی تاریک ایستاده بودیم و تنها صدایی که سکوت رو 
ی کایال کر شکست، صدای نفس کشیدنمون بود. اون صدا باید واسهمی

بود. اطراف رو نگاه کردم. یه راه پله سمت راستمون بود و توی کننده می
دنبال کرد. بعد بهم نگاه ها رو نگاه کردم. پاتر رد نگاهمو تاریکی باالی پله

 کرد، چشماش به تاریکی اطرافمون بود. 
 پاتر بهمون گفت:

 !جا صبر کنید_همین
ها رو دوتا یکی کرد و رو بده، پله بدون اینکه به کسی شانس انجام کاری

 ازشون باال رفت.
ها رو باز ایزیدور بدون هدف توی خونه راه رفت و در یکی از اتاق خواب

رو نگاه کردم، رد خونی که از زیر در جاری شده بود رو دیدم و  کرد. پایین
طرف در ببینم ترسیدم. ولی قبل از اینکه شانس از چیزی که ممکن بود اون

اینو داشته باشم چیزی بگم، ایزیدور داخل رفت. از دیدم پنهون شد، صبر 
ی کردم، هیچ صدایی از داخل نیومد، به دقت به سمت در رفتم و از کناره

در داخل رو نگاه کردم. ایزیدور داشت به یه جسد که روی شکم خوابیده 
های ساییده ی کهنه مانند با گوشهکرد. زیر جسد یه قالیچهبود، نگاه می

تابید. اتاق با ها به داخل اتاق میشده بود. یه نور شیری رنگ از پنجره
های کتابی ی تلخ و قفسههای راحتی مجهز شده بود. قهوهصندلی و مبل

ها از کتابایی بزرگ با جلد چرمی پر شده بودن. یه داخل اتاق بودن، قفسه
های کاغذ روش پخش و پال دستی بزرگ هم اونجا بود و ورقهمیز پیش



194 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 آشامخونارتش          

شده بودن. شومینه به دیوار وصل شده بود، و داخل شومینه تعداد زیادی 
به نظر سوختن و خیلی داغ سوز بودن که به رنگ قرمز میچوب نیم

رفت. به محض اینکه رسیدن، دود مارپیچی شکل توی دودکش باال میمی
نما داخل اتاق شدن، ایزیدور به سمتم برگشت. با کایال و اون دوتا گرگ

نفس زد و یه دستشو روی دهنش دیدن اون جسد روی زمین، کایال نفس
 گذاشت.
 پرسیدم:

 _حالت خوبه؟
روی  ی ولو شدهو از اون جنازهبه عالمت تایید سرشو تکون داد. چشمش

 داشت.زمین برنمی
 سث با اعتماد به نفس گفت:

 رسن.نما باشه. زخماش خیلی بد به نظر نمیتونه کار یه گرگ_این نمی
 زد و یه سیگار روشن کرده بود، گفت:پاتر توی اتاق قدم می

 گم زخماش خیلی بدن )زخماش عمیقن(.گم؟ من می_مرده، درست می
 کرد، گفت:که به جسد نگاه میر درحالیایزیدو

 _شاید غش کرده؟
 با نوک پوتینش به جسد ضربه زد، جسد رو چرخوند و گفت:

گی، واتسون. شاید ریون وود موقعی که داشته _آره شاید داری راست می
دستی برخورد کرده و همین باعث شده ی میز پیششده به گوشهرد می

 که نصف صورت و گلوش پاره شه.
 زمزمه کردم:

 _اون توسط یه ومپایرس کشته شده.
ای زانوهامو خم کردم تا زمین رو بررسی کنم. نوک انگشتامو روی قالیچه

که ریون وود روش افتاده بود، کشیدم و بعد روی بدنش حرکت دادم. 
صورتش از سمت چپ باالی سرش تا زیر گوشش پاره شده بود و 

ش زدن رو ببینم. زخم از زیر چونهیتونستم دندوناشو که بهم پوزخند ممی
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ای که ی ایجاد شده توی بدن جسد اندازهتا نافش کشیده شده بود. حفره
ی جسد از بدنش بیرون داد، چون دل و رودهترسیدم بو بده، بو نمیمی

آورده شده بود یا خورده شده بود. باال رو نگاه کردم، ایزیدور رو دیدم که 
 وشونده بود.دماغ و دهنشو با دستاش پ

 پاتر گفت:
 _خب؟

 کف دستمو روی چشمای باز ریون وود کشیدم و بستمشون و گفتم:
های _اون اینجا، توی اتاقش بهش حمله نشده، اون از یکی دیگه از اتاق

خیز اومده، شاید از آشپزخونه تا اینجا اومده، این خونه به این اتاق سینه
ک کرده اون مرده بوده. ریون ولی قاتلش فکر کرده وقتی ریون وود رو تر 

وود وقتی که ومپایرس از اونجا رفته بوده به اینجا اومده بوده. کسی که 
بهش حمله کرده بوده، راست دست بوده، و چیزی حدود شیش و یک 

ی کد فوت قد داشته ولی بیشتر از شیش و دو فوت نبوده. قاتل واسه
ه بوده که یه اخطار بهم اینجا نیومده بوده، اون به این دلیل اینجا اومد

خواسته که من بدونم، دوباره یه قدم ازمون جلوتره. اون بده، اون می
تونم ببینم که دونسته که ما میام اینجا تا ریون وود رو پیدا کنیم و میمی

 ی کد رو کجا پنهون کرده.ی دیگهریون وود نصفه
 کایال پرسید:

 دونی؟ی این چیزا رو از کجا می_همه
 زخند زد و گفت:سث پو

 کنه._خودش کشفش می
 بدون نگاه کردن به سث، گفتم:

تونه اینجا کشته شده باشه چون فقط یه ذره خون روی _ریون وود نمی
 ست و هیچ خونی روی دیوار و سقف نپاشیده شده.قالیچه

 پاتر گفت:
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_کارشناس عالی خون، خوشحالم که کالس آموزش ِسحر و جادو رو توی 
 ی پیچوندم.ی نظاممدرسه

 ی لبش آویزون بود.سیگارش از گوشه
 گفتم:

دن که خون زیادی ازش رفته، ولی _اندازه و شدت زخماش نشون می
شه. خون از جلوی در تا باالی راه پله اینجا به سختی خونی دیده می

ریخته شده. اگه اون اینجا کشته شده باشه، قاتل مطمئنا باید وقتی که از 
 د پا و اثر انگشتی از خودش به جا گذاشته باشه.خونه بیرون رفته ر

 ایزیدور گفت:
 _پس یعنی تا بیرون از خونه پرواز کرده؟

 سرمو تکون دادم و گفتم:
خیلی باریکه. نه، اون شاید هاش! اتاق خیلی کوچیکه و راهرو _طول بال

توی آشپزخونه کشته شده. طرف چپ صورت ریون وود پاره شده و 
رو بهش حمله ده که قاتل از روبهشت بدنش نشون میهای توی گوپارگی

 کرده و راست دست بوده.
 پاتر حرفمو قطع کرد:

ی بین اثرهای انگشتش _بذار حدس بزنم، قد قاتل رو با استفاده از فاصله
 فهمیدی؟

 گفتم:
گیری، ولی هیچ رد پایی اینجا نیست، یادت میاد؟ پس _داری یاد می

نویسن، اونو ردم پیامی رو روی دیوار میاالن به من دقت کن، وقتی م
ی خوبیه که ازش نویسن، پس این یه نشانهروی چشم خودشون میروبه

 قد کسی که این پیام رو نوشته رو فهمید. 
 کایال پرسید:
 _چه پیامی؟

 به دیواری که در اتاق روش سایه انداخته بود اشاره کردم و گفتم:
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 _اون پیام!
ن و به پیامی که با خون روی دیوار نوشته شده شون چرخیدیه دفعه، همه

 بود نگاه کردن.
 نفس زنان و با صدای بلند پیام رو خوند:کایال نفس

 م بیار! _کیرا، من قبل تو دکتر رو پیدا کردم؛ االن کد رو واسه
ی روی دیوار زل زده بودیم، طور که به کلمات با خون نوشته شدههمون

 ایزیدور پرسید:
 ؟ _معنیش چیه

 زمزمه کردم:
ی حرکتامو گه که همهش همون چیزیه که نوشته، داره بهم می_معنی

 دم.دونه که کد رو بهش میدونه و میمی
 کایال با چشمای خیره بهم نگاه کرد و پرسید:

 گم؟ کنی، درست می_تو این کار رو نمی
 گفتم:

 _نه از روی عمد. 
 الویزا پرسید:

وود رو توی آشپزخونه کشته، چرا پیام رو _ولی اگه این ومپایرس ریون 
 اینجا ننوشته؟ 

 گفتم:
دونه مغزم چطور گه که میجا، پشت در، داره بهم می_با نوشتن پیام این

گردم و از هیچ تالشی دریغ دونه که من خونه رو میکنه. قاتل میکار می
ون کنم. این استعداد منه؛ پس اون به این دلیل پیام رو پشت در پنهنمی

کنه، از اینکه کرد. پس اون به این روش منو از روش خودش آگاه می
شه بدون اینکه خودشو نشون بده. این روش ارتباطش با منه ناپدید می

 کنه اذیتم کنه. ولی نه ارتباط مستقیم؛ داره سعی می
 سث پوزخندی زد و گفت:
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رو کجا  تونی ببینی که ریون وود کد_اوکی! روانشناس کامل، تو گفتی می
 تونم ببینم. پهنون کرده، من که نمی

 گفتم:
خیز از تونست سینهبینی؛ اگه ریون وود میکنی، ولی نمی_چون نگاه می

آشپزخونه بیرون بره، چرا به طرف در ورودی نرفته و از کسی کمک 
نخواسته؟ این یه کار طبیعیه، درسته؟ ولی اون این کار رو نکرد. اون اینجا 

الیچه روی شکمش خوابید. یادت میاد که چطور دستاش از اومد و روی ق
هم باز شده بودن! جوری بودن که انگار آرزو داشت قبل از مرگش از یه 

 خواسته با بدنش مخفیش کنه.چیزی محافظت کنه؟ می
بینیدش؟ به طرف ی تا شده اشاره کردم، میبعد دوباره زانو زدم. به قالیچه
شن ولی گردن و صاف میا دوباره برمیهعقب خم شده و معموال گوشه

هاش صاف نشده، و اگه واقعا به دقت نگاه کنی، این قالیچه گوشه
ی جاها تاریکه؛ تونی ببینی که رنگ زمین زیر قالیچه دقیقا مثل بقیهمی

های زیادی اینجا بود، نباید رنگ زمین زیر قالیچه اگه قالیچه برای سال
 تر باشه؟روشن
 نگه داشتم و گفتم:ی فرش رو گوشه

 _ریون وود اخیرًا اینو اینجا گذاشته تا یه چیزی رو پنهون کنه.
 بعد قالیچه رو بلند کردم و یه دریچه توی زمین ظاهر شد. 

 
 پایان فصل سی و یک

 
******************* 

 و دو فصل سی
 

ی چوبی های پاتر به پایین زل زدم و توی تاریکی چندین پلهاز باالی شونه
 و دیدم.ر
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 زمزمه کردم:
 _کنجکاوم بدونم چی اون پایینه!

 پاتر زمزمه کرد:
  کنی؟_چرا داری زمزمه می

 ای باال انداختم و گفتم:شونه
 دونم._نمی

 دنبال پاتر توی تاریکی پایین رفتم.
. دستم رو هایی به دیوار متصل شده بودنطرف راستم یه دیوار بود و نرده

ت پایین حرکت کردم. وقتی بقیه هم دنبالمون روی نرده گذاشتم و به سم
ها، پاتر یهویی ها صدای جیرجیرشون بلند شد. توی انتهای پلهاومدن پله

ی یه لحظه ی پاتر برخورد کنم. واسهشونه وایستاد و نزدیک بود که به
سکوت شد، فقط سکوت بود و هیچ. بعد صدای کلیک شنیدم و دیدم که 

از سقف آویزان بود رو روشن کرد. بقیه هم پاتر چراغی که باال سرش 
 پشت سرم زیر نور ضعیف المپ توی اتاق ظاهر شدن.

هام روم یکه خوردم، هوای اطراف رو داخل ریهی روبهبا دیدن صحنه
خس مانند از گلوم بلند شد. روی هر کدوم از فرستادم و یه صدای خس

ده بود، توی هر دیوارهای سرداب )زیرزمین( از کف تا سقف قفسه وصل ش
ها به ردیف و مرتب تعداد زیادی تفنگ گذاشته بودن و زیر کدوم از قفسه
 درخشیدن.نور المپ می

 های تفنگ نزدیک شدم و زمزمه کردم : هی!به قفسه
تر شدم فهمیدم که این تفنگا مثل تفنگایی که موقع وقتی بهشون نزدیک

ید غربی )وسترن( دیده های سیاه سفخاطر اصرار پدرم توی فیلمبچگی به
تر بودن. مثل تفنگایی که تر و کشندهتر، قویبودم نبود. این تفنگا بزرگ

 اون افسرای پلیس باهاشون به ما شلیک کردن بودن.
 ها زل زده بود، پرسید:کایال به تفنگ

 _اینجا کجاست؟
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 گفتم:
 !زنم، یه بخشی از پایگاه نظامیهخونه، حدس می_یه نوع اسلحه

 اخم کرد و گفت: کایال
رسه، چرا این تفنگا انقدر ی عادی به نظر می_ولی اینجا مثل یه خونه

 زیادن؟
 ایزیدور گفت:

کرده که یه روزی الزمش کرده، فکر می_شاید هر کسی که اینجا زندگی می
 شه.می

 کایال پرسید:
 _بر علیه کی؟

 ای زد و گفت: _شاید خودمون.پاتر لبخند نصفه و نیمه
 .شون رو بردارهر جلو اومد و دست دراز کرد تا یکیایزیدو

 پاتر غرید:
 _دست نزن!

 ایزیدور فورا دستشو برداشت و توی جیب شلوارش فرو کرد.
 پاتر گفت:

 بازی نیستن._اونا اسباب
 ی اسحله ها زل زده بود.به قفسه

 سث گفت:
 _سخت نگیر پاتر.

 یکی از اسلحه ها رو برداشت و دوباره گفت:
 خیلی سنگینن. _اینا

 پاتر گفت:
 _اگه توی دستای آدِم اشتباهی باشن مرگبار هم خواهند بود.

 تفنگ رو از دست سث گرفت و گذاشتش سر جاش.
 سث گفت:
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وحش تا اون پسره، خواید برگردید به اون باغ_ببین، اگه تو و الویزا می
افظت چیزی نیاز دارید تا باهاش از خودتون محلوک رو نجات بدید، به یه

 .کنید
 پاتر گفت:

نماست محض رضای خدا، دیگه چی الزم _من یه ومپایرسم و اون یه گرگ
داریم تا از خودمون محافظت کنیم؟ به عالوه ما اینجا نیومدیم تا 

 خودمون رو مسلح کنیم، ما اینجاییم تا کد رو پیدا کنیم.
 کایال گفت:

 جوریه؟دونه این کد چه_اصال کسی می
 گفتم:
 ست...جواب ساده _نه یه

 الویزا گفت:
جوریه، این کارمون یه وقت تلف دونه که این کد چهکس نمی_اگه هیچ

 دونیم کجا رو باید...کردن واقعیه، منظورم اینه که ما حتی نمی
ولی قبل از اینکه بتونه حرفشو تموم کنه، صدایی مثل صدای چکش کل 

وی انبوهی از گرد و سرداب رو برداشت. چرخیدم و پاتر رو دیدم که ت
 زد.خاک گم شده بود و با یه دستش محکم به دیوار آجری ضربه می

 توی سرداب راه رفتم و پرسیدم:
 کنی؟کار داری می_چی

 پاتر گفت:
 _یه اتاق اینجا پشت این دیواره.

 پرسیدم:
 دونی؟_از کجا می
 ش به من نگاه کرد و گفت:از سر شونه
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تونه بعضی چیزا رو کشف کنه. اون می _اینجا تو تنها کسی نیستی که
ی آجر رو های قدیمی سیمان و اون تودههای نصفه استفاده شدهکیسه

 بینی؟می
 ی سرداب نگاه کردم و لبخند زدم.به گوشه

 پاتر با غرور گفت:
 _این دیوار اخیرا ساخته شده، دیدی عزیزم، یه قدم ازت جلوام! 

کرد. و دیدم که داشت خونریزی میگرد و خاک از بین رفت و دست پاتر ر
با دیدن خونش، شکمم در هم پیچید و گلوم خشک شد. به سختی تفم 

موقع بود که فهمیدم بوی رو قورت دادم و نگاهمو ازش گرفتم. همون
خوب خون زخم دست پاتر به دماغ ایزیدور خورده بود و داشت هوا رو بو 

وشوند؛ ولی این کایال کشید. متوجه نگاهم شد و دماغشو با دستش پمی
کرد. اونم مثل من و ایزیدور، چکیدن خون بود که بیشتر از همه نگرانم می

ش کرده بود. با نوک زبونش لبش رو پاتر رو دیده بود و همین دیوونه
 خیس کرد و شک داشتم که حتی متوجه کارش شده بوده باشه. 

ش توی دیوار پاتر دستشو تا بازوش توی دیوار فرو برد و خون روی دست
پنهون شد. ناگهان، چشمای کایال تکون خوردن و به اطرافش نگاه کرد 

 طوری بود که انگار از یه خواب بیدار شده بود.
 ازش پرسیدم:
 _حالت خوبه؟

 لبخند زد:
 _آره.  

دونستم که دونستم که اونم مثل ایزیدور حالش خوب نبود. میولی می
ش العادهاسی داشت. قرمزی فوقدیدن ناگهانی خون بازوی پاتر چه احس

و طرز جاری شدنش از مچ دست پاتر، چکیدن جریان ضخیمش روی 
ها بود که چیزی نخورده زمین غبارآلود بالیی سرم آورد که انگار هفته

ش باقی مونده بود بودم. عطشم اصال به شدت قبل نبود ولی بازم یه ذره
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شتم. پاتر سرشو به کرد که هنوزم به خون عطش داو بهم یادآوری می
کرد، به طرفی چرخوند و چشمای خیره و تاریکشو دیدم. به من نگاه نمی

طرف دیوار نظرشو به خودش جلب کرده رسید که یه چیزی اوننظر می
هاشو شنیدم، صدا طوری بود که انگار داشت یه چیزی بود. صدای پنجه

ن ناخن انداخت مثل صدای کشیده شدکرد و بهش چنگ میرو پاره می
روی یخ. بعد بدون اخطار پاتر عقب پرید و دیوار بعد اون پایین ریخت. 
آجرها روی زمین ریختن و گرد و خاک خیلی زیادی ازشون بلند شد. گرد 

و خاک توی چشم و گلوم رفت و چشمم سوزش گرفت، دهن و دماغمو با 
شد بازوی طور که گرد و خاک از آوار بلند میدستم پوشوندم. همون

ام که روی خون جاری شده ی پاتر رو دوباره دیدم. متوجه نگاه خیرهرهنهب
از آرنج تا مچش قفل شده بود، شد و با آستین کتش دستشو پوشوند، 

ای که توی پاره آجرهایی که سر راهش بود رو کنار زد و به سمت حفره
 دیوار ایجاد کرده بود رفت.

 پاتر گفت:
 _ یه چیزی اینجاست.

های آجر رو کنار زد و توی فضای خالی که ی تیکهموندهاقیش ببا شونه
 پیدا کرده بود ناپدید شد. 

شو باال انداخت. پاتر بعد از چند ثانیه به به کایال نگاه کردم، ابرو و شونه
سرداب برگشت و سه تا ظرف پر از یه مایع غلیظ و صورتی رنگ مایل به 

 قرمز رو با خودش آورد.  
 پاتر گفت:

 رسه که شما سه تا باید از اینا استفاده کنید.نظر می_ به 
شو از دستش گرفت و در بطری رو با ها رو به ما داد. کایال یکیبطری

دندونش باز کرد و به طرفی پرتش کرد، سرشو به سمت عقب خم کرد و 
ش از لبش چکید، با زبونش بطری الت سیزده رو سر کشید. چند قطره

 دهنشو پاک کرد. لبشو لیسید و با دستش 
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تونست عطشمونو درمان کنه. با مطمئن نبودم که خوردن الت سیزده می
شد. بهتر نبود که کامال خوردنش، فقط بخش کمی از عطشمون درمان می

شدیم؟ به کردیم و از دستش راحت میاین عطشو از بدنمون جدا می
بطری رو باز کرد. روم وایستاده بود نگاه کردم، به آرومی در بهایزیدور که رو

 تونم بگم که اونم مثل من از خوردنش مطمئن نبود.و می
 پاتر بهم نگاه کرد و گفت: 

وقت از بین کنی، ولی کیرا اون عطش هیچدونم داری به چی فکر می_می
ی ما ره. باید تا آخر عمرت باهاش دست و پنجه نرم کنی، همهنمی

 طوریم.همین
 نگاه کردم و پرسیدم: به بطری اون مایع صورتی رنگ

 افته؟موقع چه اتفاقی می_ولی اگه اثر الت سیزده تموم بشه چی، اون
 پاتر گفت:

ری تا وقتی که عطشت نشست کنه، ولی ری زیر زمین، به هالوز می_می
 فعال که توی هالوز نیستیم، بخورش!

جوابی نداد و بعد در بطری رو با دستش کنار زد و بطری رو به لبش 
رسید که کرد و سر کشیدش. سرشو تکون داد و طوری به نظر می نزدیک

ی خورده بود، لبش رو با پشت دستش پاک کسانگار یه لیوان بزرگ وی
 کرد و گفت:

 _منتظر چی هستید؟
ای باال انداخت. بعد بطری الت سیزده رو ایزیدور به من نگاه کرد و شونه

 به لبش نزدیک کرد و سر کشیدش.
 اتر پس دادم، سرمو تکون دادم و گفتم:بطری رو به پ

ی مقابله با شم، یه راه دیگه واسهکس نمی_نه، من اسیر هیچ چیز یا هیچ
 کنم.عطشم پیدا می

 پاتر گفت:
 فهمی._کیرا، تو نمی
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 گفتم:
 _گفتم که نه، مشکلت چیه؟ کری؟

 ی توی دیوار رفتم.پاتر رو از راهم کنار زدم و داخل حفره
 

 و دوپایان فصل سی 
 

****************** 
 فصل سی و سه

 
ای چیزی زدم و امیدوار بودم که بتونم نشونهطور که کتابو ورق میهمون

 پیدا کنم، به کایال گفتم:
م _این کتاب همون کتاب داستانیه که موقعی که بیهوش بودم پدرت واسه

ثل کردم که کد توی این کتاب نوشته شده، ولی دقیقا مخوند. من فکر می
 بینم.وحش داشتم، چیزی توش نمیاون یکی کتابی که توی باغ

بعد یهو دیدمش، یه پیام رو روی روکش کتاب دیدم. کتاب رو توی دستم 
 جا کردم و روی صندلی راحتی نشستم و شروع کردم به خودن: جابه

 
 "سالم کیرا"

ی دوست خوبم دکتر هانت خونی بدون که عقیدهاگه داری این پیامو می
کنی درست کنی و این کتابو پیدا میوحش فرار میدرمورد اینکه تو از باغ
کردم ولی وقتم و خودم شخصا مالقاتت میبودم بود. من باید اینجا می

 بره تا پیدام کنن.دونم. خیلی وقت نمیکمه، می
جا توضیح بدم و امیدوارم که این بتونه کنم همه چیو همینپس سعی می

پیش داری کمکت کنه. من بعد از مالقات کردنت توی در سفری که در 
تونم بگم که حتی خودت عمارت هالووید فهمیدم که تو خاصی، ولی می

دونی چقدر خاصی؛ ولی آیا این ندونستنت منو متعجب کرد؟ نه. هم نمی
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دونستیم که تو هنوز از خیلی چیزا خبر من و دکتر لرد هانت دوتامون می
 ت توجیه نشدن.ن که هنوز واسهنداری، خیلی چیزا هست

ها رو دوستت لوک بیشاب توی رگو کوو یه سری از داستانای ومپایرس
موقع اون حتی اهمیت تو رو کنم اونت تعریف کرده ولی من فکر میواسه
کدوممون این موقع هیچکنم اوندونسته. صادقانه بگم، فکر نمینمی

سختی مواظبته و من باور دونم که لوک به دونستیم. میموضوع رو می
ها رو ازت پنهون کرده. اون دارم همین باعث شده که بعضی واقعیت

خواد که تو رو از گفت که ممکنه این موضوع باعث شه بترسی و نمی
ها هزاران دست بده. چیزایی که لوک بهت گفت درست بوده، ومپایرس

ها با هم نسانها و اکنن. در آغاز ومپایرسساله که زیر زمین زندگی می
کردن و مکمل همدیگه بودن ولی به محض روی سیاره زمین زندگی می

ها و اینکه تعدادمون زیاد شد و روی زمین پخش شدیم، ومپایرس
ها شروع کردن به جنگ و هزاران سال توی سیاره با هم جنگ انسان

 گن که خدایان از اینکهها میکردن تا باالخره آتش بس اعالم شد. افسانه
ای که بهشون داده شده بود رو نابود کردن ناراحت این دو نژاد سیاره

ها رو جدا کنن. اونا ها و انسانشدن و تصمیم گرفتن که ومپایرس
روی زمین تبعید کردن؛ شاید ها روبهها رو به زیر زمین و انسانومپایرس

ر! ولی ها رفتار بدی دارن شایدم نه، اگر نه که چه بهتفکر کنی که ومپایرس
ست باورکن کیرا هالوز خیلی قشنگه و خیلی پر رمز و رازه، یه دنیای معرکه

های منحصر به فرد خودشو داره. و به زیبایی باالی زمینه، ولی زیبایی
ها و رسید که انسانبس هزاران هزار سال طول کشید و به نظر میآتش

ش کرده بودن. ها همدیگه رو فراموش کرده بودن، در واقع فراموومپایرس
در نظر هر کدوم از این نژادها طوری بود که انگار اون یکی نژاد اصال 

وجود نداشت. ولی وقتی زمان گذشت، از یک نسل به نسل دیگه؛ یک 
گن اون اصال متولد مون. بعضیا می ومپایرس متولد شد به نام الیاس

بقیه فرق  ها بپیونده، باتونست به نژاد ومپایرسنشد، جوری بود که نمی
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های گن که اون توی غارها و تونلها می. افسانهداشت و عجیب بود
ها سرگردان و گرسنه بود و توی سرما به خودش هالوز گم شد. هفته

کنه که به روی زمین راه داره. لرزید تا اینکه تصادفا یه تونل پیدا میمی
االی دنیایی خاطر عجیب بودنش توی هالوز، یه دنیای جدید رو بالیاس به

که پیدا کرده بود  جایی که وقت کمی رو توش گذرونده بود پیدا کرد. اون
هایی که پنهانی روی زمین زندگی داشت و در طی سال رو مثل یه راز نگه

کرد فهمید که بیرون از هالوز مثل اون موجوداتی که روی زمین زندگی می
ش، موهای مشکی هارسه. مشکلش توی هالوز بالکنن به نظر میمی

هاش و دندونای نیشش بودن ولی اون دیگه توی هالوز نبود بدنش، پنجه
موندن که هاش میرفتن و فقط بالها از بین میو روی زمین اون نشونه

ی دنیای جدیدی که کشف کرده بود شده کرد. شیفتهاونا رو هم پنهون می
یتًا عاشق یه ی خودش ساخته بود و نهابود، یه زندگی جدید رو واسه

انسان مونث شد. اونا همدیگه رو عمیقًا دوست داشتن، تا وقتی که توی 
ی اون آشکار کرد. یه روز نحس یه اشتباه کرد، هویت واقعی خودشو واسه

دختره ازش چندشش شد و با دیدنش ترسید و نهایتًا ردش کرد. قلب 
ون مشتشو م شد، الیاسالیاس آزرده شد و داشت از ناامیدی دیوونه می

زد که اگه اون ی دختره فرو برد و قلبشو درآورد، داد میتوی سینه
ای نباید داشته باشه. تونه قلب دختره رو داشته باشه، هیچ مرد دیگهنمی

با اینکه دختره مرده بود و کنار پاش روی زمین افتاده بود، الیاس قلبشو 
. کنهمیکسی قلب دختره رو مال خودش نخورد تا مطمئن شه هیچ

خاطر گرفتن جون یه آدم و شکستن پیمان صلح موقع، خدایان بهاون
تنبیهش کردن، ولی الیاس تنها کسی که تنبیه شد نبود، کل نژاد 

ها تنبیه شدن. چون اون گوشت یک انسان رو خورده بود، ومپایرس
طور بود که همه به گوشت انسان ی ما تنبیه شدیم و تنبیه اینهمه

ردن. دچار شدن مردم هالوز به گوشت انسان آخرین تالش عطش پیدا ک
خدایان برای جلوگیری کردن از رفتن ما به روی زمین بود. اونایی که قلب 



208 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 آشامخونارتش          

شون تونن قبل از رفتن  به هالوز مدتی در برابر عطشپاکی دارن می
مقاومت کنن و اونایی که توی دلشون ترس و نفرت دارن فقط چند 

تونن قبل از رفتن به هالوز دووم بیارن؛ ولی ز میساعت، نهایتًا چند رو
خاطر رد شدنش از ی خدایان شکست خورد، چون نفرت الیاس بهنقشه

کردن رو تشویق کرد ی کسایی که مثل اون فکر میش بقیهطرف معشوقه
شد که اون تا روی زمین برن و از آدما تغذیه کنن و همین باعث می

آشاما شیوع ی خونی کشورها حملهیهآشاما ساخته بشن. توی بقخون
ها رو به یاد بیارن، به هالوز ها ومپایرسپیدا کردن. از ترس اینکه انسان

ها رو پیدا کنن و جنگ رو به هالوز بیارن، بزرگان و بیان تا ومپایرس
هایی مثل مورفی، لوک و پاتر رو فرستادن تا اون گذاران گروهقانون

 دا کنن و به هالوز برش گردونن.ی خون رو پیومپایرس تشنه
خاطر خوردن خونی که توی قلب شایعه شده که الیاس مون به

کس اسم و ش بود نامیرا شد و از اون روز پیر نشده. االن هیچمعشوقه
ها زندگی کردن ظاهرها و دونه چون در طول قرنشو نمیهویت واقعی

ن صلح های زیادی برای خودش ساخته. اون کسیه که پیماهویت
ها بسته شده رو در معرض ها و انسانپذیری که بین ومپایرسآسیب

ها و ده؛ ولی این موضوع اعالم شده که اگر انسانخطر قرار می
ها نتونن با صلح و دوستی با هم زندگی کنن، خدایان یه موجود ومپایرس

ی فرستن تا جنگ رو واسهنیمه انسان و نیمه ومپایرس رو روی زمین می
دن تا تصمیم بگیره که شه تموم کنه. خدایان به اون دورگه اجازه میهمی

تونه جون سالم به در ببره و کدوم نژاد هالک بشه؛ ولی اون کدوم نژاد می
ی دیگه هم همراهش میان تا شه، دو تا دورگهدورگه تنها فرستاده نمی

اش کنن، سفرشون سخت خواهد بود و با کلی جنگ و کمک و راهنمایی
کردی که کد کلی عدد و ر همراه خواهد بود. پس، اگه فکر میخط

های این کتاب پنهون شده، باید بگم اشتباه ست که توی صفحهکلمه
ای هستی که تصمیم کردی. کیرا، خود تو کد هستی! تو اون دورگهمی
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ها و . داستانگیره بین این دو نژاد کدوم زنده بمونه و کدوم هالک شهمی
طرفی و بین هر کدوم از گن که خدایان باور دارن که تو بیمیها افسانه

ی تو گذاشتن تا تصمیم نژادها تو بهترینی. کیرا، خدایان اینو به عهده
بگیری که کدوم نژاد باید زنده بمونه و کدوم هالک شه. اون ومپایرس 

وحش دونه و برای همین توی باغ)مرد نامرئی( این موضوع رو می
. اونا خواستن اون قسمت انسانت رو ازت بگیرن. اونا میت کردزندانی

خواستن کاری کنن که تو یه حیوون بشی، مثل یه حیوون فکر کنی و می
بینی که موجودای اون نژاد هیچی به گوشت انسان معتاد بشی پس می

شون رو خوان عطشهای که فقط میجز یه حیوون نیستن، حیوون
دونستیم که باید از اونا دورت کنیم تا یبرطرف کنن. منو دکتر هانت م
شو نجات بدی، اون خواست که تو دوتا بچهکامال نابودت نکردن. اون می

خواست ای که متولد شدن تا راهنمایی و کمکت کنن. اون نمیدوتا دورگه
که انسانیتشون از بین بره، انسان بودنشون تنها چیزی بود که از 

که عاشقش بود و در نهایت کشته شد؛  مادرشون باقی مونده بود، زنی
دادیم کنترل گفتیم و انجام میولی ما تحت نظر بودیم. هر چیزی که می

خواست بهت بگه که چه اتفاقی داشت شد. چندین بار دکتر هانت میمی
ت، قدرت بینایی ن. هانت از هدیهکردکار میافتاد و اونا داشتن چیمی
بینی که دونست که تو چیزایی رو مییت خبر داشت. اون مالعادهفوق

فهمی که قبال اونجا چه اتفاقی افتاده. اون باور داشت بینن و میبقیه نمی
فهمی، فقط چند نشونه که اگر بهت چندتا سرنخ بده موضوع رو می

کوچیک کافی بود تا حتی با اون وضعیت بدت همه چیو بفهمی. دکتر یه 
ر قسمتی از یه کتاب رو برای تو نقشه کشید و نقشه این بود که دکت

کنه. بارها و بارها اون بخونه، قسمتی که نقش اول داستان فرار می
 Peterکنه و پتر ربیت)از زندان فرار می (Toadفصالیی که آقای تود)

rabbit) ( آقای ام سی گریگورMcGregor) ت ده رو واسهرو فراری می
ی کنی فرار کنی. هانت خوند و امیدوار بود که تو وسوسه بشی و سع
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ی احساسی باهاش داشته خواست کتابیو انتخاب کنه که تو یه رابطهمی
کرد که پیام باشی و قبال اون کتاب رو دیده باشی و این بهت کمک می
موقع اون کتاب دکتر رو به یادت بیاد. اون امیدوار بود که اگه تو تا به اون

بگیری تا یه کاری کنی. برای  هرو دیده باشی و دیدنش باعث شه که انگیز
ت آورد. من باور نداشتم ولی اگه همین نیک یه کپی از اون کتاب رو واسه

خونی، پس یعنی از اونجا فرار کردی و به االن داری این پیام رو می
محض اینکه این کتابو دیدی برش داشتی، پس دوست و همکار عزیزم 

نت فهمید که تو کی هستی و لرد هانت درموردت اشتباه نکرده بوده. ها
ِای تو ما رو مات و مبهوت کرده بود. ما تا ِاناز هدفت آگاه شد. دی

موقع همچین چیزی ندیده بودیم. وقت ندارم بهت توضیح بدم که اون
انگیزی! ولی االن چی؟ اون چیو فهمیدیم، ولی باورم کن کیرا تو شگفت

دونی، طور که میدارن، ولی همونتو رو  ِایِانهایی از دیومپایرسا نمونه 
نما خراب دکتر هانت اون نمونه رو با استفاده از عفونت جای گاز اون گرگ

گن که دن و سعی میشون ادامه میها به تالشکرد. اون ومپایرس
طور که ای مثل تو، کایال و ایزیدور بسازن، ولی همونهای دیگهدورگه

میرن. خیلی وقت شن و مییدونی اونا مریض مخودتم به خوبی می
ست. به فایدهدن بیبره که بفهمن فریب خوردن و کاری که انجام مینمی

هالوز برو! اونجا در امانی. به دوستات، لوک و پاتر اجازه بده تا 
ات کنن. دنبال یکی از دوستای من بگرد، اسمش فیلیکس راهنمایی
کمکت کنه. متاسفم که تونه اون منتظرته و می  (Felix Coandaکوندائه)

تونم بهت کمک کنم، ولی خیلی زود برو به هالوز، اون زنده نیستم و نمی
گرده. هانت باور داشت که یه آدم نزدیک به تو خائنه ولی من دنبالت می

خواستم گفت و من نمیوقت باور نداشتم. مثل اینکه راست میهیچ
شی و ا کی دوست میباش که توی سفرت بحرفشو قبول کنم. کیرا، مراقب

ی این، این حرفو زدم چون اگه الیاس کیو دوست خواهی داشت! واسه
ای که قراره بین دو نژاد یکیو انتخاب کنه، مون بتونه کاری کنه که دورگه
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اش، دوستش داشته باشه، بعد اونو مثل دوستش، پدرش یا معشوقه
دن خودش ی اولش قلب تورو هم درمیاره و داخل بدقیقا مثل معشوقه

 گیری بین دو نژاد رو به دست بگیره.تونه قدرت تصمیمذاره و میمی
میرم. بنابراین تصمیم تو ای ندارم و مطمئنم خیلی زود میحرف دیگه

کنه. ذاره؛ ولی کیرا، این تصمیم تورو عوض میهیچ تاثیری روی من نمی
دورگه ی نژاد خودته. تو دیگه هر نژادی که انتخاب کنی تعیین کننده

نخواهی بود، یا یه ومپایرس خواهی بود یا یه انسان. کایال و ایزیدور هم 
مثل تو برای همیشه عوض خواهند شد. من نباید بهت بگم که کدوم نژاد 

بهتره. سرنوشت هر دو نژاد توی دستای توئه. انتخاب کردن اینکه کدوم 
 نژاد نابود بشه سخته، عاقالنه تصمیم بگیر، کیرا هادسون.

 
 دکتر ددیس ریون وود 

Doctor Thaddeus Ravenwood 
 

هایی که از شدت ترس، عصبانیت و شاید بیزاری به خودم لرزیدم، صفحه
 ش کردم.  وود توش نوشته بود رو چنگ زدم و مچالهریون

 پاتر پرسید: 
 _چی شده؟ چی توش نوشته شده بود؟

 بدون نگاه کردن بهش، دستمو دراز کردم و گفتم:
 رو بهم بده! _فندکت

 گفت:
 _چرا؟

رسید که گیج شده بود، بهش نگاه کردم و از حالت صورتش به نظر می
 گفتم:

 _فقط فندک رو بهم بده!
 جیبای شلوارشو گشت، فندکشو بهم داد و گفت:
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 _کیرا، چی توی اون نامه نوشته شده بود؟
به ها گرفتم و ی صفحهش گرفتم و با دستای لرزونم فندک رو گوشهنادیده

شد که کردم طوری میسوختنشون نگاه کردم؛ شاید اگه من نابودشون می
وقت نوشته نشده بودن و بار سنگین اون ها هیچانگار اون کلمه

 .شدمسئولیت از دوشم برداشته می
 کایال پرسید:
 شه؟_کد چی می

 کرد.ی کاغذ که روی زمین بودن نگاه میهای سوخته شدهبه تیکه
 سرش داد زدم:

 هیچ کدی وجود نداره!_
 از کارم پشیمون شدم.

 سث غرید:
 از اومدن اون همه راه به اینجا چی بود؟ _پس منظور اون لعنتی

ی تهدید بلند کردم مستقیم توی چشماش نگاه کردم و انگشتمو به نشونه
 و گفتم:

 ی تو یکی رو ندارم!_لطفًا دوباره شروع نکن، حوصله
 ی کاغذ رو لگد کرد و گفت:ته شدههای سوخایزیدور با پاش تیکه

 _کیرا، ولی تو گفتی ما به کد نیاز داریم!
 داد زدم:

وغریبی خود طور عجیب_چطوری بهتون بگم؟ هیچ کدی وجود نداره، به
 من کدم! 

ی دیگه صحبت کنم، به سرعت از آزمایشگاه تونستم حتی یه کلمهنمی
 رفتم و داخل اتاق شدم. ها باالبیرون اومدم و داخل سرداب رفتم، از پله

 ریون وود به پشت خوابیده بود. 
 نگاهش کردم و داد زدم:

 _چرا من؟
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ش رد شدم و از خونه بیرون زدم. آسمون تقریبا سیاه و ابری از روی جنازه
بارید. نفسم از دهنم با شدت کمی بیرون بود و برف با شدت بیشتری می

ه، کنار درختی که قبال دیده طرف حفاظ باغچمیومد، داخل برف رفتم. اون
 بودم یه چیز بزرگ رو دیدم که حرکت کرد.

 پرسیدم:
 _کی اونجاست؟

ها شد گفت که صدا از اون نزدیکییه صدای زوزه مانند اومد، ولی نمی
 میومد.

کوبید، به م میاون شیء دوباره حرکت کرد. قلبم به شدت توی سینه
شدم دیدم که چه کسی تر سمت درخت رفتم و به محض اینکه نزدیک

 پشت درخت پنهون شده بود
 زمزمه کردم:

 کنی؟کار می_نیک؟ اینجا چی
بدون هیچ حرفی با اون چشمای زرد و براقش بهم نگاه کرد و بعدش 

رفت، تا وقتی که اونجا رو ترک کرد توی چشماش زل زده بودم و خشکم 
 زده بود.

 
 پایان فصل سی و سه

 
******************** 

 سی و چهار فصل
 کسی از پشت سرم گفت:

 زنی؟_با کی داری حرف می
 چرخیدم و پاتر رو دیدم که پشت سرم وایستاده بود. گفتم:

 زنم.کس، حدس می_هیچ
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برگشتم و به داخل برف یعنی رد پاهای نیک نگاه کردم. یه دستشو روی 
 م گذاشت و پرسید:شونه

 _چی شده؟
 دستشو کنار زدم و گفتم:

 کم تنها باشم.یه _نیاز دارم
 پاتر گفت:

 های توی کتاب مربوطه؟_چرا؟ به نوشته
 به چشماش که به تاریکی ابرهای باال سرمون بودن نگاه کردم و گفتم:

 کم وقت الزم دارم._لطفا پاتر، وقت، یه
 گفت:

 _ولی ما وقت نداریم، من باید برم دنبال لوک و تو هم باید بری به...
 تم:حرفشو ادامه دادم و گف

 _هالوز. تو تنها کسی نیستی که بهم گفت باید برم به هالوز. 
 برف روی موهای سیاهشو تکوند، به آسمون نگاه کرد و گفت:

شه و با وجود این طوفان فکر نکنم هیچ کدوممون _خیلی زود شب می
بتونیم جایی بریم، چون امنیت نخواهیم داشت. از طرفی دیگر یه کاری رو 

 ی نجات لوک انجام بدم.واسه باید قبل از رفتن
 پرسیدم:

 _و اون کار چیه؟
ی اولین بار توی نگاه پاتر شک و تردید خیلی کمی دیدم ولی سعی واسه

 اش بگیرم.کردم نادیده
 بهم نگاه کرد و گفت:

خواد بقیه ازش باخبر _تو تنها کسی نیستی که یه رازهایی داره و نمی
 بشن.

یه توی راهرو جمع شده بودن. پشت چرخید و به سمت خونه برگشت. بق
 سرش داد زدم:
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 ری؟_کجا می
 داد زد:
طور که گفتم سفر کردن توی شب خطرناکه، به محض اینکه هوا _همون

 افتم.روشن بشه راه می
دنبالش رفتم و خودمو بهش رسوندم. پوتینام توی برف صدا ایجاد 

 کردن. بازوی پاتر رو گرفتم و گفتم:می
خوام توی این خونه بمونم، حداقل تا وقتی ریون وود می_اوکی، ولی من ن

 مونم.اینجاست نمی
 توی چشمام نگاه کرد و گفت:

 مونیم._توی فرودگاه می
بعدش رفت، راهشو از داخل برفی که حیاط رو پوشونده بود به سمت 

شد کشید. به بقیه که توی راهرو ی دور دیده میساختمونی که از فاصله
 یستاده بودن نگاه کردم، صداشون کردم و گفتم:نزدیک به هم وا

 _از این طرف!
به درهای بلند ساختمون رسیدیم. از هم جدا شدیم، نوار زرد و مشکی 

خورد. روی نوار ای توی هوا آویزون شده بود و تکون میپورهرنگ پاره
 نوشته شده بود: 

 "وارد نشوید!"
نوار رو پاره کرد و از خطرات زیست محیطی. پاتر بدون توجه به هشدار، 

 میان شکاف در حرکت کرد.
 قبل از اینکه دنبالش داخل برم، کایال بازوم رو گرفت و گفت:

گم؟ کجا روی _کیرا، اینجا همون جاییه که قبال زندانی بودیم، درست می
 بدن ما آزمایش انجام دادن؟

 موهای جلوی چشمم رو کنار زدم و بهش نگاه کردم و گفتم:
 م.کن_فکر می

 ایزیدور گفت:



216 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 آشامخونارتش          

 _واقعا ما باید بریم اون تو؟ نگاه کن، نوشته خطرات زیست محیطی.
 سعی کردم بهش اطمینان بدم و گفتم:

ها فکر دم. ومپایرس_ایزیدور این خطر ما رو تهدید نمی کنه، قول می
طور نیست. کشتشون ولی اینکنن که اینجا ویروسی هست که میمی

رو  DNAز پای زخمی من گرفت و فرمول این عفونتی هست که پدرت ا
سازن رو های زیادی که اونا دارن میباهاش باطل کرد. این عفونت دورگه

 کشه، نه ما رو!می
 کایال پرسید:

 _مطمئنی؟
 رسید که قانع نشده بود.نظر میبه

 گفتم:
 _مطمئنم.

 بعد، از شکاف در وارد ساختمون شدم.
ها مسافت داشت. رسید که مایلساختمون خیلی بزرگ بود و به نظر می

ها مستقیمًا از طرف زدن. پلههای اضطراری باالی سرمون سوسو میچراغ
راستم به سمت باال یعنی به سمت پاگرد کشیده شده بودن و دیوارهای 

ها و راهروهای مختلف اونجا داخلی فرودگاه رو تشکیل داده بودن و اتاق
 قرار دادن.

 پاتر پرسید:
 اینا به نظرت آشنا نمیان؟  کدوم از_هیچ

 زمزمه کردم:
 _نه االن. شما دوتا چی؟

کردن طور که به اطراف نگاه میبه ایزیدور و کایال نگاه کردم. همون
 دوتاشون سرشون رو تکون دادن. 

 جک سث و الویزا اومدن داخل و برف روی لباس و موهاشونو پاک کردن.
 سث از پاتر پرسید:
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 _یه راه انحرافی دیگه؟
 پاتر گفت:

 شه.باره و به زودی شب میی امشب، برف خیلی سنگین می_فقط واسه
 سث پرسید:

 _مطمئنی دلیلش فقط اینه؟
 پاتر بهش نگاه کرد و گفت:

تونیم یه جایی ای ممکنه داشته باشه؟ بیاید بریم ببینم می_چه دلیل دیگه
 رو پیدا کنیم تا شبو اونجا بخوابیم.

 .هم کردنردم و دیدم که یه نگاه معنادار بهبه سث و الویزا نگاه ک
درپیچ های پیچها و داخل راهروها و راهپاتر ما رو به سمت باالی پله

ها از دیوارا بیرون اومده بودن و از بعضیاشون بخار و راهنمایی کرد. لوله
های نئون های از المپدود کمی بیرون میومد. راهروها از باال با مجموعه

بودن و آب از سقف داخل ساختمون بیرون میومد و روی روشن شده 
 ریخت. ساختمون به سرعت متروک شده بود.دیوارها می

پاتر ناگهان وایستاد و به سمت دیوار چرخید. چندین دکمه که روی پانل 
کنار در نصب شده بودن رو فشار داد. چراغ پانل قرمز خاموش و روشن 

رو شیم. پاتر ی که پشت در بود روبهشد و بهمون جرأت داد تا با اون چیز 
هاش فرستاد، نفس عمیقی کشید، آستینشو باال داد و هوا رو داخل ریه

مشتشو توی پانل کوبید و خردش کرد، صدای جرقه زدن چیزی از پشت 
 پانل بلند شد و در خودش باز شد. 

 پاتر به سمت ما چرخید و گفت:
 _دنبالم بیاین.

وارد شدیم و در پشت سرمون بسته شد.  مونبعد خودش وارد شد. همه
اطراف رو نگاه کردم، اتاقی که توش بودیم مستطیل شکل بود. دوتا پنجره 

شدن که مثل یه لیوان ها به جایی ختم میروی دیوار بلندش بودن، پنجره
 بزرگ پر از آب شده بود. 
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جره پاتر بهم نگاه کرد، ابروشو باال انداخت و بعد ما رو به سمت اولین پن
مون کنار شیشه رفتیم و دیدم که یه آب تاریکی راهنمایی کرد، همه

طرف بود. فورا با وحشت به عقب پریدم، مجبور بودم جیغم رو خفه اون
طرف پنجره یه چیز سفید رنگی شناور بود. اول فکر کردم که یه کنم. اون

ش انسان بود با دوتا دست و دوتا پا ولی نه، این صورتش بود و همه چی
ریخت از ایزیدور بود. سر این ی از شکل افتاده و بیعجیب بود. یه نسخه

دورگه، حدودا شبیه ایزیدور بود، ولی سرش معیوب، پف کرده، دراز و کش 
ی اومده بود؛ دوتا چشم سیاه داشت که کج و معوج شده بودن و کاسه

 چشمش گود رفته بود. دهنش بزرگ و باز بود مثل این بود که دهنش جر
خورده بود؛ ولی اینا با اون بند نافی که دور سرش پیچ خورده بود قابل 

مقایسه نبودن. بند به سمت باال پیچ خورده بود و به پانل داخل آب که با 
 چند تا المپ روشن شدن بود چسبیده بود.

 سث پرسید:
 _این چیه؟

ست دونی لبش بود. ایزیدور میکرد و یه لبخند گوشهبه ایزیدور نگاه می
که سث از سر لجبازی از این موضوع خوشحال شده بود و به سختی 

 تر شد و زمزمه کرد:کرد. ایزیدور به پنجره نزدیکتحملش می
 کنم که نفهمیدی، این یه نسخه از منه._تعجب می

طرف شیشه ی اونترسید که نکنه اون دورگهطوری زمزمه کرد که انگار می
 بیدار شه. 

 با صدای بلند گفتم:
فایده شون برای درست کردن یه دورگه ی تالش بی_این باید نتیجه

 ایزیدور باشه.  DNAاز
اون طرِف شیشه، جایی که اون دورگه شناور بود رو نگاه کردم؛ به فکش 

کردم که این کارش مثل شد نگاه کردم، فکر نمیکه توی آب باز و بسته می
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امیدوارم بودم که نباشه، ی موجودات جهان از روی عمد بوده باشه، بقیه
 وجه رنج نکشه.  امیدوار بودم که مرده باشه و به هیچ

پاتر ساکت بود، روشو برگردوند، از پنجره دور شد و به طرف پنجره دوم 
لم مثل قبلی یه اتاق پر از آب بود و داخلش یه دختر شبیه رفت. این یکی

خواب بود.  رسید کهانسان شناور بود. بهش نگاه کردم، به نظر می
ای فهمیدن اینکه چه کسی داخل آب شناور بود کار سختی نبود. اون نمونه

 ان اِی من بود و حدود هشت سال سن داشت.از دی
 با دیدن اون دختر پشت شیشه شروع به لرزیدن کردم.  

 پاتر پرسید:
 _چی شده؟

به آرومی دستمو با نوک انگشتاش نوازش کرد. دستشو کنار زدم، به دختر 
 پشت شیشه اشاره کردم و داد زدم:

 _اون منم! اون بچگِی منه!
 کایال بهم نگاه کرد و گفت:

 _چی؟
کرد، سرشو به ی بد فرم نگاه میحواس به اون دورگهایزیدور هنوزم بی

ی دونستم که اونم مثل من با دیدن یه نسخهطرفی خم کرده بود. می
 هم ریخته بود. دیگه از خودش به

 ه نظر میومد، بهم گفت:حرکت بسث بی
 _پس این بچگی توئه؟ بانمکی!

 پاتر گفت:
 بینی کیرا از این موضوع ناراحته؟_بیخیال شو، سث! نمی
 سث لبخند زد و گفت:

 کردم._فقط داشتم خالقیت اون ومپایرس رو تحسین می
 به لویزا چشمک زد. داد زدم:
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چی که هست،  رحمیه! این موجود هرگی خالقیت؟ این بی_تو به این می
ست؛ احتماال احساس و عاطفه داره. اون ومپایرس زنده بوده یا زنده

 چطور به خودش اجازه داده این کارو با اون دختر و من بکنه!
 پاتر گفت:

 ی کایال که ایزیدور توی اتاق صومعه کشتشه._اون مثل همون نمونه
 یهو کایال گفت:

 کنی؟_کایال چی؟ پاتر، درمورد چی صحبت می
 پاتر بهش توضیح داد:

ای _ببخشید، فراموش کردیم بهت بگیم، ما به یه صومعه رفتیم، یه دورگه
 تر بود و... اونجا بود که شبیه تو بود، ولی موهاش از تو کوتاه

 داد زدم:
 پاتر! تو اصال ظرافت طبع داری؟

 پاتر جواب داد:
تونی تا آخر سالشه تو نمی 16_اون دختر باید حقیقت رو بدونه، اون االن 

 عمرش ازش محافظت کنی. 
 کایال گفت:

 زنید؟_درمورد چی حرف می
 ی توی آب اشاره کردم و گفتم:به اون دختر هشت ساله
بینی، من شبیه اون دخترم؛ ولی چیزی که مهمه _اون دختر رو اونجا می

اینه که اون من نیستم. اون چیزیه که اون ومپایرس تالش کرده از 
 سازه. ای من باندی

 کایال گفت:
 هم هست که شبیه من باشه؟ _پس یعنی کسی

 خواست حقیقت رو از توی چشمام بخونه.می
 گفتم:
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دونه دیگه از من یا تو تونن یه_آره، ولی اونا هر چقدر هم تالش کنن، نمی
 فایده و به درد نخورن.همتاییم، اونا فقط چندتا کپی بیبسازن، ما بی

 هو الویزا داد زد:یک
 ست!_زنده

بار ترسو توی صداش حس کردم، ولی شاید دوباره این برای اولین
خاطر تنفرم نسبت بهش بود. نگاه درخشنده و زرد رنگشو احساسم به

تر بود و توی آب شناور دنبال کردم و چشمم به دختری که از من جوون
 کرد. بابود افتاد. اون دختر چشماشو باز کرد و داشت به من نگاه می

رسید ولی چشماش عین من نظر میاینکه حدودا همه جوره شبیه من به
ای مایل به زرد نبود؛ ولی مثل چشمای من سرد و تیره بود. پوستش قهوه

خاطر گذروندن مدت زیادی داخل آب ها سفید بود و بهمثل پوست مرده
های دریایی های پریچروک شده بود. موهای سیاه و براقش مثل باله

پراکنده شده بود. پاهاشو تکون داد و به سمت شیشه شنا کرد.  توی آب
موقع بود که فهمیدم تنها پاهاش نبودن که کمکش کردن توی آب همون

تر از بال( بودن که از پشتش رشد کرده حرکت کنه، بلکه دوتا باله )کوچیک
بودن. یکی از دستاشو بلند کرد و به آرومی روی شیشه ضربه زد، صدای 

آور ایجاد کرد. طوری که اخناش روی شیشه یه صدای چندشکشیدن ن
ی نگاهش شده بودم، به سمت شیشه قدم برداشتم. دوتامون انگار شیفته

رسید که دماغمون همدیگه دماغمون رو روی شیشه گذاشتیم و به نظر می
رو لمس کردن و یه موج ناراحتی عجیب رو درونم احساس کردم. دلم به 

حال خودم سوخت، ولی آیا من و اون یکی  حالش سوخت، دلم به
خواست لبخند بزنه ولی لبش به سمت بودیم؟ دهنشو باز کرد انگار که می

رحمانه زد. دندونای از تیغ تیزترش رو دیدم باال چرخید و یه نیشخند بی
هاش بیرون زده بودن... بعد ، بدون هیچ اخطاری شروع کرد به که از لثه

خواست شیشه رو با سرش انگار که میکوبیدن سرش توی شیشه، 
 بشکونه.
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 کایال به سرعت به سمت عقب رفت، از شیشه دور شد و جیغ زد:
 ست! _زنده

 پاتر سرشو تکون داد و گفت:
 ای نداره._مثل ما زنده نیست؛ هیچ احساس و عاطفه

 تونست چشماشو از شیشه بگیره، در همون حالت گفت:کایال نمی
 مطمئن باشی؟تونی انقدر _چطور می
 پاتر گفت:

_برو سرتو مثل این بکوب تو یه جایی و ببین که چه حسی داری! اون 
 فقط وجود داره، ولی دیگه حتی وجود هم نداره.

چندین دکمه که به اتاق پر از آب وصل بودن و روی دیوار نصب شده 
ها رو فشار داد، آب داخل مخزن خالی بودن رو زد. به محض اینکه دکمه

ل خالی شدن آب داخل وان حموم بود. اون دختر احساس خطر شد، مث
زد. هاش چنگ میکرد و شروع کرد به جیغ و داد زدن و آب رو با پنجه

های آب از مخزن خالی شدن، اون دختر روی وقتی که آخرین قطره
بار بریده بریده نفس کشید، پهلوش افتاد، زانوهاشو بغل کرد و چندین

صدا شد. پاتر چرخید و از پنجره دور و بی حرکتچشماشو بست و بی
تونستم تحملش کنم یا خودمو تحمل کنم، شد، منم دنبالش رفتم. نمی

گفتم که اون من نیستم، اون یه حاال هر چی... توی ذهنم، به خودم می
ست که توی آزمایشگاه درست شده، مثل رمان الخلقهموجود عجیب

ه یه موجود بدون روح بود دقیقا فرانکن اشتاین از ماری شلی، دختری ک
د که ی توی صومعه. پاتر کار خوبی کرمثل اون موجود جهش یافته

من یا هر کدوم از شو ازش گرفت. اون حق نداشت زندگی کنه، ولی زندگی
ما که قرار بود این تصمیم رو بگیریم دقیقًا به چه عنوانی باید این تصمیم 

به ما داد تا نقش خدا رو بازی گرفتیم؟ چه کسی این قدرت رو رو می
گرفتمش فکر کردم، باید کنیم؟ و بعد به تصمیمی که به زودی باید می

 کردم تا جیغ نزنم.خودمو کنترل می
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که به در اتاق رسیدیم، کایال، جک و الویزا هم دنبال ما اومدن. همین
پشت سرمو نگاه کردم و ایزیدور رو دیدم که هنوز کنار شیشه وایستاده 

ی کمی با شیشه داشت، کرد. فاصلهد و به پسر شناور توی آب نگاه میبو
کرد داد و انگار که تالش میدستشو روی شیشه گذاشته بود و فشارش می

تا با اون موجود اون طرف شیشه ارتباط برقرار کنه. در کمال تعجب، پاتر 
 ی مخزن کهبه سمت ایزیدور برگشت. به آرومی دستشو بلند کرد و دکمه

ی ایزیدور روی دیوار وصل شده بود رو فشار داد. بعد دستشو روی شونه
که اونا رفتن، چند اش کرد، همینگذاشت و به سمت بیرون راهنمایی

 قطره اشک رو روی صورت ایزیدور دیدم.
 

 و چهار پایان فصل سی
 

****************** 
 فصل سی و پنج

زنم یه زمانی پرسنل می ای که حدسمون توی تاالر بزرگ غذاخوریهمه
ی کردن، ساکن شدیم. من و کایال باقی موندهساختمون ازش استفاده می

ای که از سوپر مارکت آورده بودم رو باز کردیم، به نظر کنسروهای میوه
رسید که از اون موقع خیلی گذشته. خیلی چیزا عوض شده بودن، می

بکشن. هر چقدر سعی کردن که از همه چیز دست ذهنم و قلبم تالش می
ی ریون وود فکر نکنم، بیشتر ذهنم درگیرش کردم که درمورد نامهمی
تونستم درموردش فکر کنم تصمیمی بود که به شد. تنها چیزی که میمی

 ی من گذاشته شده بود.عهده
"من نباید بهت بگم که کدوم نژاد بهتره!" "سرنوشت هر دو نژاد توی 

اینکه کدوم نژاد نابود بشه سخته، عاقالنه  دستای توئه!" "انتخاب کردن
 تصمیم بگیر، کیرا هادسون!"
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شدن، مثل یه چرخ و فلک خراب این کلمات پیوسته توی ذهنم تکرار می
کردم که آیا شد. به این فکر میچرخید و متوقف نمیش میشده که همه

سوزوندن اون نامه، سرنوشت رو مثل خاکستری که توسط باد پخش 
 کرد یا نه؟ابود میشه نمی

خورد؛ به دیوار ایزیدور تنها پشت یکی از میزا نشسته بود. چیزی نمی
رو دست گرفته بود  13روش خیره شده بود. پاتر یه بطری الت سفید روبه

ای که ایزیدور روش نشسته بود رو به خوردش. پاتر صندلیو داشت می
 .حالت موندجلو و عقب حرکت داد، ولی ایزیدور بازم توی همون 

 پاتر گفت:
 _باید قوی باشی، بچه! ولی ایزیدور!

خواست برم پیشش روش خیره شده بود. دلم میطور به دیوار روبههمون
خواستم به کایال هم بگم؛ ولی ی ریون وود بهش بگم، میو درمورد نامه

تونستم درمورد اهمیت دونستم که وقت خوبی نبود. چطور میمی
که حتی خودمم واقعا اقالنه صحبت کنم درحالیخودمون باهاشون ع

 کردم ودونستم؟ نه، باید صبر میشو نمینتیجه
داشتم تا وقتی که حداقل خودم باهاش کنار همه چیو توی دلم نگه می

 میومدم. 
ی میوه رو برداشتم و به از سر جام بلند شدم، یکی از کنسروهای باز شده 

شکل قالب درآوردم و داخل قوطی فرو طرفش رفتم. دوتا از انگشتامو به 
ی چسبناک و هاللی شکل هلو رو برداشتم، داخل دهنم بردم، یه تیکه

 گذاشتمش و گفتم:
تونن تاریکی رو روشن دونی، با اینکه اینا اونقدر براقن که حتی می_می

 کنن )یعنی اینکه خیلی کهنه شدن(، ولی طعم خوبی دارن.
 ایزیدور هیچ توجهی بهم نکرد.

 گفتم:
 _ایزیدور ...
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 هو گفت:یک
 _اونا حق نداشتن!

 صداش آروم ولی محکم بود.
 گفتم:

 _ببخشید؟
 ایزیدور گفت:

_فیلیپس و بقیه حق نداشتن که منو عمل جراحی کنن، آزمایشم کنن و 
ام رو کپی کنن. اونکه هیچ، حتی یه موجود بدریخت ازم درست ایاندی

 کردن.
 گفتم:

دونم که گفتن این حرف چیزی رو تامون آوردن. میسه_اونا این بال رو سر 
 کنه؛ ولی خب، مجبور نیستی تنهایی باهاش کنار بیای.عوض نمی
 زمزمه کرد:

 خوان؟_چی از جون ما می
رسید که عمیقًا توی فکر داشت، به نظر میچشمشو از روی دیوار برنمی

 بود.
 گفتم:

دونستی. این مرد، الیاس ی_ما خاصیم، ایزیدور، ولی خودت اینو از قبل م
مون، فکر کنم اسمش الیاس مون باشه یا قبال اسمش این بوده، 

های خاصمون رو تونه مارو کپی کنه، قابلیتهرحال، باور داره که میبه
دونم گردی. میبگیره و کنترلش کنه. مهم اینه که تو دیگه به اونجا برنمی

ی بدریخت مثل یه مجسمه سخته، ولی به این فکر کن که اون دورگه فقط
 از توئه و یه شباهت خیلی کمی با تو داره، و دقیقا خود تو نیست. 

 چرخید تا بهم نگاه کنه، گفت:
 جوری درموردش فکر نکرده بودم._شاید! تا حاال این

 گفتم:
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_ایزیدور، من یه چیزی رو توی این سفر یاد گرفتم و اون اینه که هر 
تونی بکنی اینه که با خودت صادق که می اتفاقی که بیفته، تنها کاری

 تونی چیزی بیشتر از این باشی.وقت نمیباشی، تو هیچ
 لبخند کوچیکی زد و گفت:

 _مرسی کیرا!
 پرسیدم:

 ی چی؟_واسه
 گفت:

 های هلو کجاست؟ی اینکه کنارمی؛ خب اون تیکه_ واسه
 قوطی رو به طرفش گرفتم و پرسیدم:

 _عطشت در چه حاله؟
 هلو داخل دهنش گذاشت و گفت:یه تیکه 

_خوبم، اون الت سیزدهی که پاتر توی اون خونه بهم داد، عطشمو کم 
 کرد. خودت چی؟

 الکی گفتم:
 کنم._تحملش می

به بطری الت سیزدهی که پاتر روی میز گذاشته بود نگاه کردم و ادامه 
 دادم:
 گفت یا نه.دونم پاتر درست می_نمی

 پرسید:
 _در چه موردی؟

 م:گفت
 _درمورد اینکه مجبوریم تا آخر عمر الت سیزده بخوریم.

 ایزیدور گفت:
 گفت._خب، اون حداقل یه چیزی رو درست می

 با کنجکاوی پرسیدم:
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 _و اون چی بود؟
 گفت:

کنه تا از کسی که کنه، کمک می_وقتایی که عصبانی هستی کمکت می
 اذیتت کرده متنفر باشی. 

ها نشسته بود و یه سیگار روی یکی از صندلی برگشتم و به پاتر نگاه کردم،
 روی لبش بود، از ایزیدور پرسیدم:

 جوری فهمیدیش؟_چه
 گفت:

ش بیرون نکشم تسلیم _چون تا وقتی که قلب فیلیپس رو از سینه
 شم!نمی

جورایی رسید، یهش مثل قدیم جوون به نظر نمیبهش نگاه کردم، قیافه
شد؛ ولی اش درد و رنج دیده میی آبیرسید، توی چشماپیرتر به نظر می

کردم و بیشتر از درد و رنج، نفرت توی نگاهش بود. احساس خستگی می
ی ریون وود یاد گرفته خواستم تنها باشم تا درمورد هر چیزی که از نامهمی

بودم فکر کنم، بقیه رو توی تاالر بزرگ غذاخوری تنها گذاشتم و رفتم دنبال 
کرد و احساس کوفتگی ونجا بخوابم. کل بدنم درد میجایی بگردم تا شبو ا

 کشید.داشتم و سرم با شدت کمی تیر می
رفتم خاطرات طوری که راه میرفتم و همینهدف توی راهروها راه میبی

روحش مثل برق از جلوی اون ساختمون و دیوارهای سفید و کف بی
هر کدوم از  روی چند اتاق وایستادم، روی درشدن. روبهچشمام رد می
ای شکل نصب شده بود، دقیقًا مثل اون دری که ی دایرهاتاقا یه پنجره

موقع که از پنجره به ایزیدور نگاه توی رویام دیده بودم بود. دوباره اون
کرد رو ی وحشتزده و ترسیده به من نگاه میکردم و اونم با یه قیافهمی

 یادم اومد. 
 زد:ایزیدور داد می
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کرد و با یه صدای ضعیف کن! باید از اینجا بریم. التماس می_کیرا! کمکم 
زد. انگار که هنوزم صداش توی راهرو های که از ته چاه درمیومد داد می

 شد.اکو می اون ساختمون متروکه
دونم چرا ولی یکی از روی یکی از درا وایستاده بودم، نمیطور روبههمین

خاب کردم، بازش کردم و داخل رفتم. م آشناتر بود رو انتاون درا که واسه
یه تخت کنار دیوار بود و پتوی روی تخت کنار زده شده بود. یه صندلی 
اونجا بود، صندلی برعکس روی زمین گذاشته شده بود. دیدن صندلی 

م کتاب باعث شد فکر کنم دکتر هانت قبال اونجا نشسته بود و واسه
ل متوجه چیزی زیر تخت حاخوند. صندلی رو برگردونم و در همونمی

شدم. خم شدم و برش داشتم. به کتاب توی دستم نگاه کردم و 
( Peter Rabbitدونستم که باید بخندم یا گریه کنم. کتاب پتر ربیت )نمی

هاشو ورق زدم و به عکسای آقای ام سی گریگور بود. صفحه
(McGregor ) داد و دنبال پتر نگاه کردم که داشت سالحشو تکون می

 دوید.می
 بلند زمزمه کردم:

 _ادامه بده پتر، بدو! نذار بگیردت!
کتاب رو بستم، و روی تختی که خودم یه زمانی روش خوابیده بودم 

آور م عذابدونستم که دوباره خوابیدن توی اون اتاق واسهگذاشتمش. می
بود برای همین از اتاق بیرون اومدم و در رو پشت سرم بستم و رفتم تا 

ها پایین اومدم و به ی استراحت بگردم. از پلهیه جای دیگه واسهدنبال 
ی دیگه رفتم، خودمو توی یه راهرو دیگه پیدا کردم. مثل یه طبقه

ام چند تا در وجود داشتن. راهروهای قبلی که رفته بودم داخل اون یکی
یکی از درها رو هل دادم و بازش کردم. یه اتاق باریک بود، یه تخت 

داخل اتاق بود. هیچ تشکی اونجا نبود ولی یه دونه بالشت  کوچیک هم
روم دو تا بود. داخل رفتم و در رو پشت سرم بستم. روی دیوار روبه

شون نیمه باز بود، کامال ی فلزی کوچیک نصب شده بودن. دِر یکیقفسه
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بازش کردم. خالی بود ولی یه عکس رنگ و رو رفته روی درش وصل شده 
 ی خندون رو بغل گرفته بود.وم جوون بود که یه بچهبود، عکس یه خان

 با صدای بلند پرسیدم:
 _اون کیه؟

 کسی پرسید:
 _روی قفسه چی نوشته؟

 .سرمو بلند کردم و پاتر رو دیدم که توی چهارچوب در وایستاده بود
 پرسیدم:

 کنی؟کار می_اینجا چی
ودم چون اش جا خوردم. یکم از کارش عصبانی باز ظاهر شدن ناگهانی

خواستم تنها باشم، ولی از یه طرف هم خوشحال بودم. در قفسه رو می
 بستم و اسمی که روی در استنسیل شده بود رو خوندم. نوشته بود: "کوندا

(Coanda)  اسم رو شناختم، اسم همون فردی بود که ریون وود بهم گفت
 توی هالوز دنبالش بگردم. به پاتر گفتم:

 _کوندا کیه؟ 
 د:جواب دا

 ست. چطور؟ مشکلی هست؟_فکر کنم صاحب اون قفسه
ای باال انداختم وود حرف بزنم، شونهی ریونهنوز آماده نبودم درمورد نامه

 و گفتم:
 _نه، مشکلی نیست. 

 در رو پشت سرش بست و به سمتم اومد:
 کنم که مشکلی داری._من فکر می

 ای رو نگاه کردم و پرسیدم:طرف دیگه
 همچین فکری کنی؟_چی باعث شده 

 مو گرفت، به آرومی صورتم رو به سمت خودش چرخوند و گفت:چونه
 _کیرا، لطفًا باهام حرف بزن!
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 داد زدم:
 کنی؟تونی به جوک تبدیلش _چرا، مثال می

 دستشو از روی صورتم کنار زد و گفت:
 _این عادالنه نیست، تو عوض شدی. 

 پوزخندی زدم و گفتم:
 ؟_من عوض شدم؟ خودت چی
 یه سیگار روشن کرد و گفت:

 _من چی؟
 گفتم:

 _تو همیشه یه آدم اخمو و عجیب و غریبی.
 لبخندی زد و گفت:

خاطر کردم که تو یه گاو عصبانی هستی، چون بهجوریه؟ منم فکر می_این
 احساسی که درموردم داشتی باهام دعوا کردی.

 خودم رو روی تخت انداختم و گفتم:
گیری وقت هیچ چیزی رو جدی نمیاینه! تو هیچ _ببین، منظور من دقیقا
آشاما یا تهدید کاری بکشه، مثل از بین بردن خونتا وقتی که کار به کتک

 نماها.کردن گرگ
 لبخندش محو شد و گفت:

گیرم، کیرا؛ اگه فقط کل روز رو دور خودم _من خیلی چیزا رو جدی می
 تفاوتم. نیست که بیاش این کنم، معنیچرخم و گریه و زاری نمینمی

 گفتم:
جوری ی پلیس رفتار کردی، نباید اون_ببین چطوری با کایال توی اداره

 کردی.رفتار می
 دود سیگارشو از دماغش بیرون فرستاد و داد زد:

_گوش بده، تپلی، تو متوجهش نشدی ولی ما توی یه دردسر جدی 
کنی. این نمیافتادیم، با به نرمی رفتار کردن با اون دختر بهش لطف 
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شه! اگه وضعیتی که ما توش هستیم داره به جای اینکه بهتر بشه بدتر می
 ده، یا حتی بدتر.محکم نباشه خودشو به کشتن می

 گفتم:
 تونه بدتر از این باشه؟_چی می

 داد زد:
 _اینکه تو رو به کشتن بده.

 غریدم:
 تونم مراقب خودم باشم!_من می

 محکم بود، گفت: تر بود ولی هنوزمصداش آروم
 _نه تا وقتی که مواظب اونی و بعدشم فقط تو نیستی ایزیدور هم هست. 

 غریدم:
 _پس حداقل اسم ایزیدور رو بلدی.

 پاتر گفت:
_اسمشو بلدم ولی حاضر نیستم اسمشو حک شده روی سنگ قبرش 

شو نداشته ببینم. باورکن کیرا، این دقیقا همون اتفاقیه که اگر کسی عرضه
افته. یا عیسی مسیح، اون پسر ش میا سرشو بیرون بکشه واسهباشه ت

چرخه و توی بهت و حیرته. اون خیلی با کمانش هر روز سرگردان می
ی خوبی داره، ولی کمانش در برابر اتفاقی که قراره بیفته بهش رابطه

ی اتفاقات پیش رو آماده بشه، من کنه. اون پسر باید واسهکمکی نمی
ذارم تا خودش یا هر نشینم و دست روی دست نمیجوری نمیهمین

 ای رو به کشتن بده.کس دیگه
 گفتم:

 _پس تو احساسات هم داری.
 غرید:

 کنی که من دقیقا چه احساسی دارم!_احساسات؟! تو اصال تصورشم نمی
 داد زدم:
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 _خب پس بهم بگو!
 چشماش تیره شدن و داد زد:

ارم، اوکی؟! خیلی زیاد _دوستت دارم! خوشحال شدی االن؟ دوستت د
کنه! م میده! این احساس داره دیوونهدوستت دارم، اونقدری که آزارم می

ای که نقش خانوم مارپل رو توی درختای رگد کوو بازی من تو رو از لحظه
تونم بگم که تو عاشق لوک بودی، هی، چرا که کردی دوست دارم؛ ولی می

ام. من ایینه، من فقط نیروی اجارهنه؟ اون بهتر از منه، درسته؟ منظورم ا
ونم به خودم کمکی بکنم، کشم؛ ولی نمیتفقط بقیه رو از دردسر بیرون می

وقت همچین احساسی نداشتم. من توی اتاقک نگهبانی تا به حال هیچ
دونی چیه؟ اون بوسیدمت و اون کارم یه وانمود مزخرف و لعنتی بود. می

م بود، اون بوسه باعث شد که ذهن اترین اشتباه زندگیکارم بزرگ
خود بشه! متاسفم اگه اوقات اون پسره رو تلخ کردم ازم از خود بیبوسه

جوری دست روی یا با دختره خیلی مالیم رفتار نکردم، ولی من همین
تونی آب دماغشون ت ریسک کنی و تو میذارم تا تو با زندگیدست نمی

 رو پاک کنی!
نفس زدن افتاده د از اون همه پرخاشگری به نفسبه پاتر نگاه کردم، بع

بود. وقتی که حرفش تموم شد سیگارشو پرت کرد و یکی دیگه روشن کرد 
 و نشست. گفتم:

 کردم که..._پاتر، من فکر نمی
 تکونی به من داد  و گفت:

گفتم. به عالوه، با اولین طلوع _اه، فراموشش کن؛ نباید چیزی می
. قبال یه بار نجاتش دادم، اون رو میارم تا با تو رم دنبال لوکخورشید می

 بینی.وقت دوباره منو نمیبیاد به هالوز و بعدش دیگه هیچ
 پرسیدم: 

 _یعنی چی؟
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خواست فکر کردن به اینکه منو ترک کنه باعث شد احساس کنم قلبم می
 وایسته.

 اون گفت:
بت به لوک دونم چه احساسی نسگیرم، می_من سر راه تو و لوک قرار نمی

 داری.
 گفتم:

 _لوک دوست منه...
 

 داد زد:
_و مورفی هم دوست من بود، ولی شما دوتا با هم توی دریاچه شنا 

 کردید.
 داد زدم:

 _تو از این موضوع خبر داری؟
 گفت:

تون رو تو تا بزنی، جاسوسیخواد اون شلوار مد روز فرانسوی_آره ولی نمی
 گشتم تا باهاش آتیش روشن کنم. کردم، داشتم دنبال یه چیزی مینمی

 ترسیدم، پرسیدم:از عصبانیتش می
 _چرا قبال بهم نگفتی؟

 گفت:
خاطر جاسوسی کنی که من یه آدم منحرفم که به_چی، یعنی واقعا فکر می

 کردن اونجا اومدم...
 حرفشو قطع کردم و گفتم:

سی به _نه، منظورم این نبود، منظورم این بود که چرا نگفتی که چه احسا
 من داری؟

 پکی به سیگارش زد و گفت:



234 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 آشامخونارتش          

بینه باید عنوان کسی که همه چیو می_واقعا الزم بود چیزی بگم، کیرا؟ به
خاطر اینکه ازم خواهش بینی. من چند دفعه بهبگم هیچ چیزی رو نمی

ی( ایزیدور رو نجات دادم؟ تو جور توهین: الشهکرده بودی بیکن )یه
ی اون شدنشو دوست دارم و فداکاری واسه تیکهدونی که من تیکهمی

هدف من برای خوشگذرونی نیست. چندبار از دردسر نجاتت دادم؟ یا 
آشام بهم شلیک عیسی مسیح، موقعی که افسرهای پلیس آدمکش خون

کرد کردن روی کاپوت ماشینی که با سرعت باال و غیرمجاز حرکت میمی
فهمیدی کردم تا میباید می ایوایستادم رو فراموش کردی؟ چه کار دیگه

کردم که بیرون آوردن ماشینت از توی برف چقدر دوستت دارم؟ فکر می
 شد که قصدمو بفهمی ولی تو یه نفهم واقعی بودی!باعث می

 به سمتش رفتم و گفتم:
 وقت نخواستم..._متاسفم، من هیچ

 تر شده بود، گفت:صداش آروم
 خوام. تو نمی_کیرا، من عذرخواهی

 ی چشماش نگاه کردم و پرسیدم:تو
 خوای؟_چی می

 نیشخندی زد و گفت:
 دی.خوام بدونم همیشه توی اون آیپد لعنتی چی گوش می_می

 آیپدم رو از جیبم درآوردم، بهش دادم و گفتم:
 اندازی؟_چرا خودت یه نگاهی نمی

 ها رو با انگشتش باال و پایین کرد، لبخند زد و گفت:لیست آهنگ
 کنی که؟ت، فکر نمیدارم فکر کنی که من زرتی شدم مرد زندگی_انتظار ن

 لبخند زدم و گفتم:
 _نه.

 پاتر گفت:
 _اوه، اوکی. این چطوره؟
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تونستیم آهنگی که انتخاب هدفون رو از آیپد جدا کرد و هر دومون می
که آهنگ دقیقا کرده بود رو بشنویم. آیپد رو روی قفسه گذاشت م، همین

 Brunoاز برونو مارس )  (Just the way you areی)طور که هستهمون
Mars)  شروع شد، پاتر منو بین بازوهاش گرفت. صدای آهنگ اتاق

رفتیم و کوچیک رو پر کرده بود. به آرومی با هم جلو و عقب می
به متن آهنگی که انتخاب کرده بود گوش  بوسید.رقصیدیم. منو نمیمی

ش. با صدای آهنگ چرخیدیم و دمیوسکردم، چشمامو بستم و ب
چرخیدیم و احساس بودن توی یه مهمونی رقص به جای یه فرودگاه رو 

شد که احساس کنم همراه پاتر توی بغل هم یه آهنگ باعث میداشتم.
جای دیگه هستیم. اون احساس هیجان، نگرانی و ترس دوباره مثل هر 

یچید ولی وقت که باهم بودیم وجودم رو فرا گرفت. شکمم در هم پ
م ی سینهخاطر عطشم نبود. قلبم به شدت توی قفسهدفعه بهاین
 د و زمزمه کرد:یوسکوبید. صورتمو بمی

خوامش، کیرا، اون چیزی همیشه _اون چیزی که من واقعا می
 خواستمش فقط تویی.می

شد و توی اون لحظه احساس خوشحالی طور پخش میآهنگ همون
رفت اون نم بره، چون باور داشتم اگر میخواستم ولش کداشتم. نمی

 رفت.احساس خوشحالی هم باهاش می
 وار پرسید: توی تاریکی با صدایی زمزمه

 _خب، رازت چی بود؟
 دونستم منظورش چی بود پرسیدم:با اینکه دقیقا می

 _منظورت چیه؟
 با نوک انگشتاش موهامو نوازش کرد و پرسید:

 ؟_چی توی اون کتاب نوشته شده بود
 پرسیدم:

 _تا حاال اسم الیاس مون رو شنیدی؟
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کرد که چه جوابی بده ، چند لحظه ساکت موند، مثل اینکه داشت فکر می
 بعد گفت:

_اون داستان فقط یه داستان خیالیه، ریون وود باور داره که اون پشت 
 این همه ماجراهاست؟!

 گفتم:
 _آره.

 زمزمه کرد:
واقعیه. داستان الیاس مون یه  _ولی این مثل اینه که بگی بابانوئل

هاشون تعریف ها برای بچهحکایته، یه حکایت ترسناک که ومپایرس
 کنن، فقط همین.می

 زمزمه کردم:
 دونی؟ها رو می_تو داستان دورگه

 گفت:
 م تعریف نکردن._نه، این یکیو واسه

ی ریون وود روی هم بودیم درمورد نامهطور که توی تاریکی روبههمون
 گفتم. در آخر، پاتر چند لحظه ساکت موند و بعدش گفت: بهش

کنم این داستان دونم چقدر از اینا درستن، ولی من فکر می_کیرا، من نمی
داره. من چندین و چند داستان مختلف درمورد جنگایی که یه دروغ شاخ

آدما هزاران سال پیش داشتن شنیدم، ولی تا به حال چنین داستانی 
ها بگیره ها و انسانای باید تصمیمی بین ومپایرسدورگه ی اینکهدرباره

شه که همین االن کنه؟ چی میجوری کار مینشنیدم؛ خب این دقیقا چه
شه اگه انگشتتو به سمتی بگیری و بگی "من انتخاب کنی؟ چی می

افته؟ ها بمیرن" خب اگه تو اینو بگی چه اتفاقی میخوام که ومپایرسمی
 دونم.نمی

 گفتم:
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کاری جور امتحان وجود داره، یه_شاید اونقدرا هم راحت نیست، شاید یه
 وجود داره که باید قبلش انجام بدم.

 جواب داد:
ی لباس بالماسکه اول بشی؟ _مثل چی؟ هزار متر بدوی؟ توی مسابقه

ی این چیزا گم همهفکتر برنده شی؟ اگه از من بپرسی میتوی ایکس
 مزخرفاتن.

 گفتم:
 جوری باشه که خیلی ناجوره._اگه این

 اون گفت:
 _کیرا، استاتلر و والدورف فقط دوتا پیرمرد دیوونه بودن...

 پرسیدم:
 _کی؟
 گفت:

 شناسی؟_هانت و ریون وود، استاتلر و والدورف رو می
 پرسیدم:
 ان؟_اینا کی

 جواب داد:
_دوتا پیرمرد که توی نمایش ماپت بودن، ریون وود و هانت هم مثل اون 

 بودن. تا دیوونهدو
 گفتم:

 _هانت دیوونه نبود.
 پاتر زمزمه کرد:

وقت چرا پسرش رو ول کرد؟ چرا دخترشو به اون مدرسه _نبود؟ اون
جوری ناله و زاری فرستاد تا اذیت بشه؟ چرا اونا رو آزمایش کرد تا این

 کنن؟ اون دوتا خیلی قوی نبودن.
 گفتم:
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 دا کنه.کرد که یه درمان پی_اون داشت تالش می
 گفت:

 تر بوده.ش مهمای واسه_خب این یعنی اینکه کارش از هر چیز دیگه
 پافشاری کردم:

 _ولی اون بهم کمک کرد فرار کنم.
 پاتر گفت:

_اوه آره، فراموش کردم، یه داستان بچگانه درمورد چندتا وزغ با لباس 
ار از جنس مخالف چیزیه که نیاز داری تا فرار کنی. آره آره اون قسمت فر

 زندانت رو نگفتم. 
چرخیدم، به پشت خوابیدم و به تاریکی نگاه کردم. از گفتن موضوع به 
پاتر و اعتماد کردن بهش خوشحال بودم. اون دید مختص به خودشو 
نسبت به موضوع داشت، دیدی که فقط مخصوص خودش بود، هنوز 

دن یا مطمئن نبودم از این که هانت و ریون وود حقیقت رو بهم گفته بو
خواستم وقتی به هالوز برم دنبال این نه! حقیقت هر چیزی که بود، می

فیلیکس کوندا بگردم. بعد از همه، این اتاقی که توش خوابیده بودم یه 
قفسه با این اسم داشت. سرم که روی بالشت بود رو به سمت پاتر 

 چرخوندم و گفتم:
 _تو چی؟ راز تو چیه؟

 گفت:
 ه باشم._مطمئن نیستم رازی داشت

 بازوشو فشردم و گفتم:
 _چرا داری.

 گفت:
 تونم بهت بگم.فهمی، االن نمی_فردا می
 پرسیدم:

 گی؟_چرا االن نمی
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 ذاری انجامش بدم._ چون اگه بفهمی نمی
 زمزمه کردم:

 ترسونی._داری منو می
 منو در بر گرفت و با صدایی آروم گفت:

ه لطفی به یه دوست _چیزی نیست که بخوای ازش بترسی. فقط دارم ی
 کنم.قدیمی می

 زمزمه کردم:
_ربطی به سث و الویزا داره؟ تو گفتی که سث با من به هالوز نمیاد و 

 گرده.وحش برنمیالویزا با تو و لوک از باغ
 شه._ تا فردا صبرکن! همه چیز مشخص می 

 گفتم:
 دونی..._خودت می

بخوام بیشتر از اون  تر از اونی بودم کهای کشیدم، خیلی خستهخمیازه
پیچش کنم. چشامو بستم و صدای یکنواخت ضربان قلبش باعث سوال

 شد خوابم ببره. توی عالم خواب و بیداری بودم که پاتر زمزمه کرد:
 _دوستت دارم کیرا، توهم منو دوست داری؟ 

 زمزمه کردم:
 _من اجازه ندارم عاشق بشم، ریون وود...

 
 پایان فصل سی و پنج

 
********************* 

 فصل سی و شش
 

پای راستم رو توی دستم گرفتم و از درد نالیدم. تاریک بود، بیرون بودم. 
طرف دشت ببینم. تونستم ساختمونی که ازش فرار کرده بودمو اونمی
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الی گیاهان اطرافم تونستم صدای پای کسانی رو بشنوم که البهمی
نماها، دارن فشردن. گرگدویدن و دندونای تیزشون رو روی هم میمی

دنبالم میان! به پام نگاه کردم و یه زخم عمیق و بزرگ رو دیدم که از قوزک 
پام تا زانوم کشیده شده بود. خونی که ازش جاری شده بود توی تاریکی 

ای رنگ و فلزی مانند توی بریدگی درخشید. یه چیز نقرهبه رنگ سیاه می
های خاردار خاطر گیر افتادن بین سیمهشد، سیم خاردار بود، پام بدیده می

کردم تا خار رو ازش بیرون زخمی شده بود و باید زخم رو بیشتر باز می
بیارم. با نگاه کردن به اون سوراخ عمیق که دردش توی کل بدنم پخش 
شده بود،  شکمم در هم پیچید و تقریبا جلوگیری کردن از اشتیاقم برای 

 استفراغ کردن غیرممکن بود.
دای زوزه اومد و صدها چشم زرد و درخشنده توی تاریکی ظاهر شدن. ص

ای که بود انگشتامو توی چمن بلند فرو کردم و سعی کردم تا به هر سختی
چرخیدم صدها جفت چشم از اونا دور بشم ولی به هر طرفی که می

سوخت و داشتم طور از درد میدیدم. پام همونشیطانی توی تاریکی می
شدم. به پام نگاه کردم و دعا کردم که دردش خوب شه. میگیج و منگ 

ای رو روی خودم های فلزیتونستم نگاهی ماه میتوی نور خیره کننده
های بلند به سمتم قدم برداشت. ببینم. بعد یه چیز بزرگ و قدرتمند با گام

ی بزرگ و سیاه داشت و ساعد دستش خیلی بزرگ بود. چندین بار یه کله
شید و بعد شروع به بزرگ شدن کرد. بهش زل زدم و بعد خرناسه ک

اش بلند ایفهمیدم که هر چیزی که بود بزرگ نشد بلکه روی پاهای عضله
پیکر و سیاهش رو باز کرد. شروع کرد با دو تا شد و دوتا بال بزرگ و غول

 ش و غرش کردن. مشت محکمش کوبیدن به سینه
 اون مال منه!های کثیف. _فرار کنید! با شمام گرگ

های اطراف که شروع کرد به زوزه کشیدن رو تونستم صدای گرگمی
بشنوم. بعضیاشون کمتر از بقیه شجاع بودن و از بین گیاهان و چمنا فرار 

 جا موندن.کردن ولی بقیه همون
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 یکی از گرگ ها با عصبانیت گفت:
 _اون مال ماست!

ی تمندشو به نشانهاون جانور جلوی من نمایان شد و دست بزرگ و قدر
 تهدید توی هوا تکون داد و نعره کشید:

 گم فرار کنید! اون مال منه!_دارم بهتون می
شدن، بعد از طور که دور مینماها از ما دور شدن و همونآخرین گرگ

 ها اون موجود غرید:گرگ
 _به ساختمون برگردید و هیچ ردپایی باقی نذارید!

سرتاپای وجودم رو فرا گرفته بود. بعد  گیج و منگ شده بودم و درد پام
احساس کردم که کسی محکم و با خشونت بلندم کرد و منو محکم در 

برابر کلی موهای بلند و زبر نگه داشت. قبل از اینکه کامال تاریکی وجودمو 
روم ظاهر فرا بگیره چشمامو باز کردم و صورت ترسناک یه ومپایرس روبه

 .شد
 ی صدام خفه شد توسط... خواستم جیغ بزنم ولمی

لوالهای در چرخیدن و در به آرومی بسته شد. روی پهلوم چرخیدم و 
انتظار داشتم پاتر رو ببینم ولی وقتی من خواب بودم اون مخفیانه از اتاق 

ها و لباسامو پوشیدم. به رفته بود. با عجله از تخت پایین اومدم و چکمه
در بیرون رو نگاه کردم، پاتر رو  کم باز کردم و از شکافآرومی در رو یه

کرد. بدون هیچ صدایی بیرون دیدم که داشت داخل راهرو حرکت می
 رفتم و در رو پشت سرم بستم. 

پاتر چند قدم جلو رفت و من خودم رو به قسمتی از دیوار که روش سایه 
افتاده بود فشردم و بدون سروصدا تعقیبش کردم. با هدف و اطمینان راه 

رفت و وقتی که اونجا دونست که کجا داشت مینگار دقیقا میرفت، امی
کار کنه. آیا این همون رازی بود که ازش صحبت کرده بود؟ رفت دقیقا چی

 خواستم بفهمم.اگه آره، رازش چی بود؟ می
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ی وسیع ها پایین رفت و داخل یه محوطهتوی سایه، دیدم که پاتر از پله
اه بود، شد. پشت درهای بزرگ و ی همکف فرودگو باز که توی طبقه

طور کشویی وایستاد، انگار که منتظر بود کسی رو مالقات کنه. درها همون
کم باز بودن و آسمون شب و سطح ماه تنها چیزی که بود که توی یه

رسید که بارش برف بعد از مدتی دیدم. به نظر میخارج از فرودگاه می
 متوقف شده بود.

ها رو پایین اومدم، داخل پاگرد کوچیک از پلهپاورچین پاورچین نصفی 
ی راه دوال شدم و سعی کردم تا حد ممکن خودمو ها شدم توی نصفهپله

ی تر از خودم سایهکوچیک کنم. چند دقیقه صبر کردم و دیدم که پایین
دونستم که اون سایه متعلق به چه بلندی روی زمین فرودگاه افتاد. می

ی روستایی متروکه جاسوسی مورفی رو توی خونهکسی بود، قبال وقتی که 
کرده بودم دیده بودمش. سث به پاتر نزدیک شد. اول هیچ حرفی نزدن و 
فقط به همدیگه نگاه کردن. پاتر شروع کرد به حرف زدن، خیلی دور بودم 

کاش االن کایال گفتن. آرزو کردم که ایتا بتونم بشنوم که چی داشتن می
دونستم که وقت کافی برای گشتن دنبالش نداشتم. همراهم بود، ولی می

به سمت جلو رفتم شدم، ولی از ترس دیده شدن خیلی جلو نرفتم. تالش 
کم از بار یهگن. هر چند وقت یکهم میکردم که بفهمم چی دارن به

شنیدم ولی این کافی نبود تا به درستی بفهمم که وگوشون رو میگفت
. با اینکه صداشون هیچ تن و احساسی کنندرمورد چه چیزی صحبت می

تونستم ببینم که صحبتشون داغ نداشت، با حرکت دست و سرشون می
جای وپا توی داالن باالی سرشون رفتم و وقتی که یهبود. چهار دست

تونستم مطمئن رو پیدا کردم که احتمال دیده شدن نداشت وایستادم. می
 صداشون رو بشونم. 

 سث گفت:
مانع اومدن من به هالوز بشی، من و الویزا بیشتر از تو و  تونی_تو نمی

 دوستات در معرض خطریم.
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 پاتر داد زد:
 ی پنهون شدن پیدا کن.جای دیگه رو واسه_خب پس یه

 سث غرید:
تونم از دونی که ما نمیای نیست، شهر مسدود شده! می_هیچ جای دیگه
 اینجا فرار کنیم. 
 پاتر جواب داد:

فطرت، تو لیاقت در امان بودن توی هالوز ت؛ قاتل پست_مشکل من نیس
 رو نداری.

 سث گفت:
 ندادم. _من اون زن رو نکشتم، من اونا رو شکنجه

 پاتر گفت:
_مثل اینکه فراموش کردی که مچتو در حین انجام دوازدهمین جرمت 

ات به طرز ی قتل گرفتم، روی بدنش خم شده بودی و پوزهیعنی صحنه
 ود.  فجیعی خونی ب

 سث لبخند زد و گفت:
 _مورفی این موضوع رو باور نداشت.

خاطر شنیدن تونستم عصبانیت پاتر بهاز جایی که پنهون شده بودم، می
 تر شد و گفت:اسم مورفی رو ببینم. یه قدم به سث نزدیک

تونی گول بزنی. تو _شاید تونسته باشی مورفی رو گول بزنی ولی منو نمی
سوءاستفاده کردی. مورفی دختراشو از دست داده بود،  از اون مرد عزادار

وقت از تو کمک کرد، هیچکرد، اگه درست فکر میاون درست فکر نمی
 گرفت. نمی

وار توی چشماش و لبخند شیطانی که روی لباش سث با اون نگاه دیوانه
 بودن به پاتر نگاه کرد و گفت:

 _مورفی منو باور داشت. اون بهم اعتماد کرد.
 اتر غرید:پ
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_آره، و ببین که اعتمادش به کجا فرستادتش. تو گولش زدی به سمت 
اش و اونم قلبشو درآورد! من مثل مورفی بهت اعتماد فیلیپس فرستادی

دم کیرا با تو به هالوز بیاد، کنی که من اجازه میکنم. تو واقعا فکر مینمی
 بری. ها لذت میچهای که از کشتن زنا و بایبا تویی که یه قاتل زنجیره
 سث نیشخند زد و گفت:

 تونی جلوی منو بگیری.ای نداری پاتر، تو نمیی دیگه_چاره
 های باالیی پیرهنشو باز کرد و گفت:پاتر دکمه

ی خودت اینجا ای نداری. همین االن با اراده_نه، این تویی که هیچ چاره
کنی یا ا میکنی و یه جای دیگه رو برای پنهون شدن پیدرو ترک می

 ری(.وقت نمیکشمت و هیچری )منظور اینه که میوقت نمیهیچ
 سث گفت:

 ترسونی..._تو منو نمی
گیری بیرون رفت و پاتر بدون هیچ اخطاری با سرعت باورنکردنی و نفس

قدر سریع بود و دست به سمت گلوی سث خیز برداشت. سث هم همون
 چشمای هم زل زده بودن. پاتر رو محکم گرفت. دوتاشون با خشم به 

 پاتر گفت:
 تونه جلو بره._فقط یکی از ما می

 سث گفت:
 _و اون فرد من خواهم بود.

ش ها و بدون عملی شدن خواستهدونست که سث به این راحتیپاتر می
شه. پاتر دستش رو از دست سث بیرون کشید و دو طرف تسلیم نمی

قب خم کرد و بدنش انداخت. پشتش رو قوس داد و سرشو به ع
هاشو روی صورتش کشید و هاش رو باز کرد. سث بدون وقفه پنجهبال

اش که زیر گوشت صورتش ی گرگیگوشت صورتش رو پاره کرد و قیافه
پنهون شده بود ظاهر شد. کاله کپ بیسبال، کت بلند و شلوار جینش به 
طرفی پرت شدن. مثل این بود که انگار ذهن همو خوندن، دوتاشون در 
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رض یک ثانیه به هوا پریدن. پاتر غرید و سث زوزه کشید و به سمت ع
همدیگه هجوم بردن و با هم درگیر شدن. وقتی که پاتر موهای بلند و 

سیاه سث رو با ناخناش از بدنش کند و موی بدن سث توی هوا پخش 
ی عمیقی کشید که مثل صدای . سث زوزهشد، ترسیدم و به عقب رفتم

ش به سمت پاتر های به عقب برگشتهود. با اون لبرعد و برق بلند ب
 حمله کرد و دندونش رو داخل بدن اون فرو کرد. 

کردن قدرت و سرعت دوتاشون یکسان بودن و هر کدومشون سعی می
شو اش رو عقب برد و بعد پنجهاون یکی رو پاره کنن. پاتر دست عضالنی

 پیکر سث فرو برد. ی غولمستقیم توی کله
آور و ترسناک بلند شد و سث به سرعت توی هوا عقب ی چندشیه صدا
 پرید. 

های سیاه کرد و بدنش داخل سایهپاتر توی هوا به سرعت حرکت می 
 مبهم شده بود به سث هشدار داد که: 

 “تونی بیشتر از این پیش بری.تو نمی”
 سث روی چهارتا پاش روی زمین فرودگاه وایستاد و غرید: 

 “تونم؟ ی ولی من نمیتونچرا تو می”
 رفت داد زد: طور که توی هوا به سمت سث میپاتر همون

 “دونم تو یه قاتلی و به مورفی خیانت کردی و گولش زدی.چون من می”
 سث تا حدی که توانش بود داد زد: 

 “ میری.اگه هیچ حرف حسابی نداشته باشی، تو هم مثل مورفی می”
های بزرگ و هجوم برد و با پنجهبعد ناگهان به سرعت به سمت جلو 

 سیاهش هوا رو چنگ زد.
 

نما پاتر یه لحظه توی هوا سکندری خورد و سث گیرش انداخت، اون گرگ
سایید، به سرعت جلو اومد، دهنش باز بود و دندوناشو روی هم می

تر بود و جا خالی داد. از خواست به پاتر ضربه بزنه که پاتر از اون سریعمی
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ومد و روی سطح درخشان زمین فرودگاه غلت خورد. روی پاش هوا فرود ا
وایستاد. سث به سمتش رفت و دوباره باهم جنگیدن. جنگیدن و 

زدن که جنگیدن. همدیگه رو با چنان سرعت و وحشیگری کتک می
ی هلیکوپتر در حال پرواز مبهم های چرخندهتصویرشون مثل تصویر بال

شدن و دن و به سمت هم حمله ور میزشده بود. وقتی که همدیگه رو می
کوبیدن، صدای ناخن و دندوناشون که همدیگه رو همدیگه رو زمین می

 شد.کردن توسط دیوارهای فلزی فرودگاه اکو میپاره می
های جک روی زمین فرودگاه کشیده شدن و جرقه زدن. چشماش پنجه

ب هل داد و برق زدن و دوباره با سرعت به سمت جلو اومد. پاتر رو به عق
پاتر توی هوا به طرفی پرت شد و محکم به دیوار کناری فرودگاه کوبیده 

حرکت موند و بعد روی زمین افتاد و شکل بدنش شد. پاتر یه لحظه بی
 روی دیوار افتاد. 

ی وقتی که پاتر دادزنان جلو اومد و به اون گرگ، با خشونت به وسیله
رازای فرودگاه به جون هم هاش ضربه زد، سث غلتی خورد. در دپنجه

 های بیشتری ظاهر شدن.خاطر جنگیدنشون جرقهافتادن و به
 سث غرید:

 تونی برنده شی!_تو نمی
 پاتر داد زد:

 تونی!_تو هم نمی
 سث دوباره به طرف پاتر چنگ انداخت و غرید:

 میریم!_پس دوتامون می
تیر )تیر  هاش مثلروش باشه، بالپاتر به هوا پرید تا مستقیم روبه

مخصوص کمان( پشتش باز شده بودن. دستاشونو به سرعت توی هوا 
ی پاتر کردن. خون از سینهدادن و همدیگه رو تیکه پاره میتکون می

جاری شده بود، دوتا دستمو روی دهنم گذاشتم تا خودمو کنترل کنم که 
ه جنگیدن، انگار کجیغ نزنم. دستای همدیگه رو گرفته بودن و با کله می
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خویی خواستن صورت همدیگه رو پاره و تیکه تیکه کنن. با درندهمی
زدن. حرکاتشون دقیقا مثل هم و هماهنگ بودن، و همدیگه رو کتک می

 من ترسیدم که شاید سث راست گفته باشه و دوتاشون بمیرن.
از اونجایی که پنهون شده بودم، زانو زدم و به سث که ناگهان دم 

تکون داد و باهاش از پشت به پاتر ضربه زد، نگاه  وارپیکرشو شالقغول
کردم. یه صدای قرچ قرچ مانند اومد، بعد پاتر روی زمین افتاد. وقتی که 

سث جلو اومد دستشو دراز کرد، سث دندونای مثل تیغشو به نمایش 
رسید کرد. به پاتر نگاه کردم و به نظر میگذاشت و دندون قروچه میمی

هاش کج به آرومی، دستشو پایین آورد، شونه خورده بود.که شکست
خواستم سرش داد بزنم و بگم بلند شو، شدن و سرش روی زمین افتاد. می

کردم که خفه شدم. بعد، بجنگ، ولی گلوم خشک شده بود و احساس می
در نهایت تعجب، به سختی حرکت کرد، به حالت نشسته دراومد و 

خم کرد، انگار که گردنشو در  پاهاش رو جلوش دراز کرد. سرشو به عقب
 اختیار سث قرار داد تا گازش بگیره.

داد که این کار سث چندین لحظه قبل از جلو اومدن صبر کرد، احتمال می
مونده بود، سرش به طور باقیپاتر یه نوع کلک یا حقه باشه. پاتر همون

عقب خم بود، و گردنشو در اختیار سث قرار داده بود. سث نهایتا به 
کرد. سابید و خرخر میمت جلو قدم برداشت، دندوناشو روی هم میس

قبل از اینکه حتی شانس اینو داشته باشم که بفهمم که چه اتفاقی افتاد، 
نما رو قاپید و نگهش داشت و محکم به سمت ی بزرگ اون گرگپاتر کله

راست پیچش داد و سث رو توی هوا چرخوند. قبل از اینکه سث شانس 
العملی در برابر اتفاقی که افتاد نشون ته باشه که از خودش عکساینو داش

شو محکم نگه داشت. سث سعی کرد بده، پاتر روی زمین پرتش کرد و کله
غرش کنه، ولی تنها صدایی که ازش در اومد، صدای سرفه کردن بود، پاتر 

پروند، دستشو تنگ دور گلوش انداخته بود. سث با پاهای عقبش لگد می
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کشید و صدای خراشیدن ناخوناش روی زمین هاشو روی زمین میپنجه
 ی لبش آویزون بود.اش از گوشهبلند شد، زبون بزرگ و گوشتی

 های سث غرید:پاتر توی یکی از گوش
_تو به کشتن دوستم مورفی کمک کردی و اگه بذارم زنده بمونی، کیرا رو 

 کشی.هم می
داد و ن تقالهاش رو انجام میتر کرد، سث آخریی دستشو تنگپاتر حلقه

 زد.وپا میوحشیانه دست
یه صدای خفه از سث بلند شد و شروع کرد به بستن چشماش، و دقیقا  

وقتی که فکر کردم مرد، یه چیز بزرگ و خاکستری رنگ از شکاف درهای 
باز فرودگاه داخل پرید. پایینو نگاه کردم و با دیدن نیک که باالی سر پاتر 

 ی زمین خفت کرده بود وایستاده بود، نفسم بند اومد.که سث رو رو
 داد زد:

کردم. من _من اون زن رو کشتم، من بودم که تو و دوستاتو تعقیب می
ی اون زنا رو عذاب داد و قتل عامشون کرد بودم، نه اون کسی که همه

 جک سث!
 

 پایان فصل سی و شش
 

******************* 
 فصل سی و هفت

 پاتر غرید:
ی دستشو دور گردن اون کنی؟ هنوز حلقهمورد چی صحبت می_در

 نمای در حال مرگ باز نکرده بود. ادامه داد:گرگ
 _تو دیگه از کدوم جهنمی پیدات شد؟

 اونم مثل پاتر غرید:
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ها شدم نه _اسمم نیک سث هستش و من بودم که مرتکب اون قتل
 پدرم.

 پاتر غرید:
 کنم!_باور نمی

دستش جاری شده بود و خون این بریدگیا کل های خون از بریدگی
 بدنش رو خونی کرده بود.

 نیک گفت:
_واقعیته، جک سث پدر منه. اون فهمید که من اون زنو کشتم. سعی کرد 

موقع تونستم خودمو کنترل کنم، اونکه جلومو بگیره ولی من نمی
ه زن شب به بار رفتم و با یتونستم. پدرم یه شب منو تعقیب کرد، اوننمی

آشنا شدم، با هم به آپارتمان اون رفتیم. به اتاقش رفتیم، پوستی که روی 
خواست مو بهش نشون دادم. میبدنم بود رو برداشتم و اون روی دیگه

خواست جیغ بزنه ولی بهم نگاه جیغ بزنه، از توی چشماش خوندم که می
وت کرد و منم با نگاهم تونستم کنترلش کنم. توسط نگاهم مات و مبه

تونستم هر کاری که دلم موقع میشده بود و به خلسه فرو رفت و اون
دونست که تو خواست بکنم، و باور کن همین کارم کردم؛ ولی پدرم میمی

شب دونست که همونگشتی تا دستگیرم کنی و میداشتی دنبالم می
کنی. اون قبل از شما پیش من اومد و بهم گفت که برم و پیدام می

مونه تا وقتی که تو، مورفی و لوک اونجا رفتید من اونجا می خودش جای
ها سرزنش کرد، ولی من خاطر اون قتلاون رو مقصر بدونید. پدرم منو به

تنبیه نشدم. پدرم منو مجازات کرد، منو توی حالت گرک بودن گیر 
خواست که من دوباره انداخت تا وقتی که خودمو اصالح کنم. اون نمی

بدم و کاری کنم که توی خلسه فرو بره و بعد بکشمش. اون زنی رو فریب 
تونم دیگه زنی رو فریب دونست که اگه توی حالت گرگ باشم نمیمی

 بدم. 
 پاتر گفت:
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گی؟ دستای سث از حرکت وایستادن. _از کجا مطمئن باشم که دروغ نمی
 ادامه داد:

 فطرته!  _هر کسی که پسر سث باشه یه دروغگوی پست
 کسی گفت:

_درسته، جک پسرشو مجازات کرد و این کارش باعث که توی هالوز 
زندانی بشه. پایینو نگاه کردم، الویزا رو دیدم که روی زمین فرودگاه به 

هاش به سمت پاتر قدم برداشت. موهای بلند و بلوندش روی شونه
 زدن.  خورد و چشماش مثل کریستال برق میزیبایی موج می

 پاتر گفت:
 ر این گرگی؟_پس تو ماد

 فرمش لبخند زد و گفت:الویزا با اون لبای خوش
_من مادرش نیستم، مادر نیک وقتی که نیک خیلی کوچیک بود، مرد. من 

 ی جک هستم، همین. هقوشعم
ی دستشو دور گردن پاتر به چشمای الویزا زل زد، و بعد به آرومی حلقه

حیوان بزرگ رو با پاش کنار سث باز کرد. بلند شد، به نیک نگاه کرد و اون 
 زد. 

 نیک غرید:
_پدر، بلند شو، پدر. این دفعه کار درست رو کردم. صورت جک رو با اون 

 زبون بزرگش لیسید.
غل مانند از گلوی سث بلند شد و آهسته کمی سرشو باال یه صدای غل

 آورد. نیک دوباره صورت پدرش رو لیسید و گفت:
 خاطر تو کردم.م ببینی که کار درست رو بهخوا_پدر، بیدار شو، لطفا، می
هاش فرستادن و همزمان ش به داخل ریهشروع کرد هوا رو با پوزه

پهلوهای نیرومندش شروع کردن به باال و پایین رفتن. پاتر ایستاده بود و 
کرد و بعد به الویزا نگاه کرد. بعد، سث بلند شد و به اون گرگ نگاه می
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هاش فرستاد و ی خورد. هوا رو به داخل ریهروی چهار دست و پاش غلت
 به پسرش نگاه کرد.

 سث گفت:
 کنی؟کار میپسر، اینجا چی

 نیک با صدایی مالیم گفت:
 _اومدم تا نجاتت بدم. 

 سث گفت:
خوام دوباره ببینمت. االنم برو از جلوی وقت نمی_من بهت گفتم که هیچ

 چشمام دور شو.
 و اضافه کرد: با چشمای زردش به پاتر نگاه کرد

رسه که دوستت مورفی، همه چیو درمورد من درست _به نظر می
 گفت. می

پاتر بدون هیچ حرفی مستقیما به سمت الویزا رفت. الویزا به روی پاتر 
رسید و لبخند زد و چشماش درخشیدن. صورت پاتر خشمگین به نظر می

ی که اگر حس، تیره و تاریک بودن. بعد، خیلی سریع به سرعتچشماش بی
دادم، پاتر دستشو باال آورد و داخل زدم صحنه رو از دست میپلک می

ها ی این اتفاقی الویزا فرو برد و قلبشو بیرون کشید. همهی سینهقفسه
قدر زیاد بود که موقع درآوردن قلب خیلی سریع افتادن، سرعت پاتر این

خواست چیزی لویزا میالویزا هنوز هم لبخند الویزا بر لبش بود. انگار که ا
رنگ بگه، ولی تنها چیزی که از دهنش در اومد فوران خون غلیظ و سیاه

 بود. الویزا به سمت جلو افتاد و با صورت به زمین فرودگاه کوبیده شد.
کوبید، پاتر به سمت جک برگشت. قلب الویزا هنوزم توی مشت پاتر می

 قلب رو در برابر صورت بزرگ سث گرفت و گفت:
ید تو اون زن رو نکشته باشی، ولی تو کمک کردی که قلب کسی که _شا

 دوستش داشتم رو دربیارن.
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روی سث روی زمین انداخت، به چشمای سث بعد، قلب الویزا رو روبه
 نگاه کرد و گفت:

 حساب شدیم._فکر کنم بی
ی ریون وود توی دیدم رو باور کنم و کلمات نامهتونستم چیزی که مینمی

 ار شدن:ذهنم تکر
 ش فرو برد و قلبشو بیرون کشید......الیاس مون مشتش رو داخل سینه

 ی داالن بودم، جیغ زدم:توی کناره
 کار کردی؟ _نه! پاتر، چی

چیزی از بیرون اومدن اون کلمات از دهنم نگذشته بود که ایزیدور و کایال 
 ها پایین اومدن و کایال گفت:دوان دوان از پله

 افته؟ه می_چه اتفاقی دار
ش عقب رو نگاه کرد و منو که توی داالن باالی سرش پاتر از سر شونه

وایستاده بودم نگاه کرد. در مدت زمانی کمتر از یک لحظه، به سمتم پرواز 
 کرد.

 داد زدم:
 کار کردی؟_چی

 توی چشمام نگاه کرد و گفت:
_تو دیشب از من پرسیدی که آیا احساس هم دارم. مورفی دوست من 

کنی که من د، مثل پدرم بود و خیلی دوستش داشتم. تو واقعا فکر میبو
 گیرم؟انتقام مرگشو نمی

 گفتم:
 _ولی تو قلبشو بیرون کشیدی.

 هنوزم از چیزی که دیده بودم توی شوک بودم.
 با قاطعیت گفت:

 _و اونا هم قلب مورفی رو بیرون کشیدن.
 بودن. بهش گفتم:عاطفه روح و بیتوی چشماش نگاه کردم، چشماش بی
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 ترسونی._تو منو می
پلک زدم تا اشکایی که توی چشمام حلقه زده بودن رو کنار بزنم. پاتر 

 تر اومد و گفت:نزدیک
 دم با لوک برگردم._االن مستقیما به هالوز برو و منتظر من بمون. قول می

 مو بوسید و همزمان توی گوشم زمزمه کرد:به طرفم خم شد، گونه
 که باید ازش بترسی من نیستم، تپلی. _اون چیزی

روی سث فرود اومد. ها پرش زد و روی زمین روبهپاتر چرخید، از باالی پله
به طرف جلو خم شد، چیزی بهش گفت، قاطعانه و با جدیت از بین 

دم بیرون رفت. از سر شکاف درای فرودگاه قدم برداشت و زیر نور سپیده
 تم:م به کایال نگاه کردم و گفشونه

 _شنیدی چی به جک سث گفت؟
 کایال بهم نگاه کرد و به عالمت آره سر تکون داد. سرش داد زدم:

 _چی گفت؟
 کایال گفت:

ی یک سر سوزن به _اگه موقعی که خودش رفته دنبال لوک، سث به اندازه
ست که پاتر قلب سث رو با دندوناش بیرون تو آسیب بزنه اون موقعه

 کرد.کشه و... کایال توقف می
 ملتمسانه گفتم:

 _و چی؟
 به خودش لرزید و گفت:
 خوره.ست که قلب جک سث رو می_پاتر گفت که اون موقعه

 
 پایان فصل سی و هفت

 
******************* 

 فصل سی و هشت
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ی همکف رفتم. ها پایین اومدم و به سمت طبقهرفت، از پلهسرم گیج می
پایین اومدن. بدن الویزا یه  کایال و ایزیدور هم نزدیک به من پشت سرم

طرف افتاده بود و استخری از خون غلیظش روی زمین پخش شده بود. 
اش به شکل نماییی گرگای رو نگاه کردم. سث داشت از قیافهطرف دیگه

داد. دست و پاهاش جوری کش میومدن که اش تغییر شکل میانسانی
سید که انگار داشت رانگار از بتونه درست شدن و سرش جوری به نظر می

رفت. وقتی که تغییر شکلش تموم شد، به پسرش داخل بدنش فرو می
 نگاه کرد.

با خشم و دندونای روی هم فشرده گفت: _کسی ازت نخواست بیای 
 اینجا.

 سگ گمشده واق واق کرد: نیک مثل یه توله
 تو نجات دادم. _ولی من زندگی

 سث گفت:
 شماری رو گرفتی._و مال کسای بی

 نیک ناگهان با خشم گفت:
 طور، تو هم صدها آدم رو به قتل رسوندی._تو هم همین

 سث داد زد:
های زیادی، من سعی کردم خودمو اصالح کنم، سعی ی سال_ولی نه واسه

 ها رو لغو کنم.پکردم مجازات الیکنترو
 ایزیدور یهو گفت:

 ی نشون دادنش داری.آور واسهرسه یه راه خنده_به نظر می
 سث به طرفش چرخید و گفت:
 _و معنی این حرفت چیه، پسر؟

 ایزیدور گفت:
ها به مورفی کردی، اون دوست ما بود و به تو _خیانتی که زیر کوهستان

 اعتماد داشت.
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ای ایستاده بود. سث به الویزا که به ایزیدور محکم در برابر قاتل زنجیره
 روی شکمش روی زمین افتاده بود نگاه کرد و گفت:

 رسه که تاوانش رو هم دادم.نظر می_و به
 خورد و گفت:نیک جلو اومد، دم بزرگش پشتش تکون می

_ولی من عوض شدم، بابا... من فقط جون تورو نجات ندادم، بلکه به کیرا 
 و دوستاش هم کمک کردم از زندان فرار کنن.  

 به سث گفتم:
جیبی به همدیگه طور عکنم ما یه_درسته، پسرت بهم کمک کرد، فکر می

کمک کردیم. ما دوتامون با هم در برابر عطشمون برای گوشت انسان 
خواست منو بکشه، باور تونست هر وقت که میجنگیدیم. نیک میمی

جای ی کشتنم داشت؛ ولی این کار رو نکرد. بهکن، اون فرصت کافی واسه
مراقبت و  کشتنم، به منو دوستام کمک کرد و حتی وقتی که قرار کردم، ازم

 کنم االن وقتشه که مجازاتش رو تموم کنی.کرد. فکر میمحافظت می
 سث داد زد:

 کار نکنم!کار کنم و چی_به من نگو که باید با پسرم چی
های تف از دهنش بیرون پرید. به سمتم اومد، چشماش توی حدقه

ی سوزان چرخیدن. قبل از اینکه بتونه بهم ش مثل دوتا سیارهگودرفته
 برسه کایال سد راهش شد و گفت:

کردم، من شنیدم که پاتر قبل از اینکه _اگه من جای تو بودم این کارو نمی
 نما!اینجا رو ترک کنه چی بهت گفت. پس برو عقب، گرگ

 ای زد و گفت:رحمانهسث لبخند بی
 ترسونه._پاتر منو نمی

 ایزیدور اومد تا پیش خواهرش وایسته و گفت:
شک معلومه که پاتر تو رو ترسونده. از حرفات معلوم نیست _اوه، نه؟ بی

 زنه!ت داد میترسیدی ولی از قیافه
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ی کوتاه فکر کردم که سث به ایزیدور نگاه کرد، و برای چند لحظه
شون دربیان. کایال بدون های گود رفتهخواستن از حدقهچشماش می

 اینکه مهلت جواب دادن بهش بده، به سرعت گفت:
تونی به دونم، جک سث، تو دوتا انتخاب داری. یا مییی که من می_تا جا

ت رو بگیری، و یک زیر هر سنگی که ازش اومدی برگردی یا جلوی ه*وس
دم، فقط یه آسیب راست دنبال کیرا به هالوز بری، چون بهت قول می

کوچیک کافیه تا دیگه مجبور نباشی منتظر پاتر بمونی که برگرده و قلبتو 
زنمت! کایال توی سایه، نزدیک صورت الغر و نحیف سث خودم می بخوره،

معلق بود. سث بدون هیچ حرفی لبخندی زد و چرخید تا راهشو بکشه 
تونستم باور کنم که کایال و ایزیدور انقدر عوض شدن. با این بره. نمی

گفت، شاید تنها چیزی که الزم داشتن این بود که وجود پاتر درست می
اقت بشن. هر چقدر که بال سرشون اومده بود، باعث شده محکم و پر ط

رسید که دوتاشون دونم. به نظر میبود که عوض شن. خوب شد؟ نمی
ی مقابله با هرچیزی که سر راهمون بود آماده بودن. نیک دنبال واسه

رفت، گفت: _پدر، لطفا، ی پاش راه میپرش زد، انگار که روی پاشنه
 مجازاتمو تموم کن. 

 سرش داد زد:سث 
وقت! من تورو سرزنش کردم، من کاریو کردم که هر پدری _نه ! هیچ

 ده، ولی تو االن خودت مسئول خودتی.ی پسرش انجام میواسه
 نیک غرید:

_ولی من فقط جون تو رو نجات ندادم، یه خبری دارم، خبری که همه چیو 
 کنه.همین امروز تموم می

 م و گفتم:با شنیدن این حرف به طرف نیک رفت
 زنی؟_چه خبری؟ درمورد چی حرف می

 گفت:
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ی این مسائله یه اشتباه انجام داده. در _مرد نامرئی، کسی که پشت همه
خواسته بر روی بنایی که جا به یه مکان سر زده. مینزدیکی همین

شون رو علیه آدما رو عملی کنن، سازنش تا حملهها دارن میومپایرس
 نظارت کنه.

حال سرجاش وایستاد و کایال به سرعت جلو اومدن و سث بی ایزیدور و
 به پسرش نگاه کرد.

 پرسیدم:
 دونی؟_از کجا می

 به پدرش و بعد به من نگاه کرد و گفت:
ش آماده کنن رو هایی که اومده بودن راه رو واسه_دوتا از ومپایرس

هم بود. شکنجه دادم و ازشون اعتراف گرفتم. متاسفم بابا، ولی این تنها را
 مجبور بودم بکشمشون. 

 سث خرخر کرد، به پسرش نگاه کرد و گفت:
 دونی؟_ادامه بده، دیگه چی می

 نیک گفت:
خواد بره، و دونم که کجا می_هیچی، فقط اینکه داره میاد باالی زمین. می

 این یه شانسه تا بگیریمش و همین امروز همه چیو تموم کنیم.
 پرسیدم:

 است؟ی زمین کج_این قطعه
 نیک گفت:

 _حدود دو مایل دورتر از اینجا، بین دو تا کوه واقع شده.
 گفتم:

 _ما باید صبر کنیم تا پاتر برگرده.
 نیک بهم نگاه کرد و گفت:

 شه، ما فقط یه شانس داریم.وقت خیلی دیر می_اون
 گفتم:
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 دونم..._نمی
 سث به کایال نگاه کرد و گفت:

کنم ت کردن گلومو پاره کنه، فکر میخاطر صحب_اگه قرار نیست کسی به
ی پر لیوان رو گه. ما باید االن بریم و کارو تموم کنیم. نیمهنیک درست می

شه و شما دیگه مجبور نیستید من باره همه چی تموم مینگاه کنید، یک
 یا کسی مثل من رو دوباره ببینید.

 ایزیدور گفت:
گه. کنم درست میفکر می_متنفرم از اینکه باهاش موافق باشم، ولی من 

ما باید بریم، شاید این تنها شانسمون باشه که بتونیم این مرد نامرئی رو 
 شکست بدیم. 

 گفتم:
 _الیاس مون.
 کایال پرسید:

 _کی؟
 بهشون نگاه کردم و گفتم:

کنن یا نه رو _این اسم واقعیشه، االنم هنوز با اون اسم صداش می
 مونه.دونم، ولی اسم واقعیش الیاس نمی

 کایال پرسید:
 دونی؟_از کجا می

 گفتم:
 ی ریون وود نوشته شده بود._توی نامه

 ایزیدور گفت:
 _ریون وود غیر از این دیگه چی نوشته بود؟

 گم.سعی کردم موضوع رو عوض کنم، گفتم: _بعدا بهت می
 به نیک نگاه کردم و ادامه دادم:
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ریم؟ به یاد داشته باش ها ببره تا به این مکان بین کوه_چقدر وقت می
که هوای بیرون طوفانیه و ما توی نور روز و فضای باز در معرض خطر 

 ها قرار داریم. ی ومپایرسحمله
 نیک گفت:

 _ما مجبور نیستیم از روی زمین سفر کنیم.
 کایال پرسید:

 _چطوری بریم؟
 غرید:

ه _یه تونلی هست که مستقیما از این ساختمون به اون قطعه زمین کشید
شده. به سمت سث چرخید و اضافه کرد: _ببین، پدر، این دفعه 

 کنم.ت نمیسرافکنده
 به نظر رسید که پوزخند زد و گفت:

 _ببینم.
های که توی دیسک با شنیدن حرفای نیک که به تونل اشاره کرد، نقشه

کامپیوتر دیده بودم رو بیاد آوردم، یه تونل از ساختمون کشیده شده بود 
ل توی نقشه معلوم نبود. به شکاف در نگاه کردم، امیدوار بودم ولی ته تون

تونستم پاتر رو هنگام بیرون رفتن از فرودگاه ببینم، ولی تنها که شاید می
تونستم ببینم برف بود. پاتر بهم گفت که مستقیما به هالوز چیزی که می

و ی زمینی ددونست که الیاس مون قرار بود از قطعهبرم، ولی اون نمی
ورتر از اینجا بازدید کنه. اگه پاتر اینجا بود، فرصت حمله به مایل اون

 داد.پذیر بود رو از دست نمیالیاس مون موقعی که آسیب
 به بقیه نگاه کردم و گفتم:

 _اوکی، پس منتظر چی هستیم؟ بزنید بریم.
 

 پایان فصل سی و هشت
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******************** 
 و نه فصل سی

کوه سنگی داخل سرداب زیر فرودگاه پنهون شده بود. یه ورودی تونل زیر 
نردبانی بود که توی تاریکی محض کشیده شده بود، تاریکی محض 

کرد، ولی بقیه حتی اگر دستاشونو در برابر ی من ایجاد نمیمشکلی واسه
تونستن ببیننش. ایزیدور چندتا مشعل از توی گرفتن نمیصورتشون می

 ا کرد و بین ما توزیعش کرد.کارگاه پشت فرودگاه پید
طور که نیک ی پایین رفتم. هموننردبان رو نگه داشتم و به داخل چاله

قدری ارتفاع داشت تا بتونیم سر گفته بود تهش یه تونل بود. سقفش اون
پا وایستیم، سث مجبور بود قوز کرده به سمت جلو راه بره تا سرش به 

 سقف برخورد نکنه. 
رفتیم نور روی دیوارهای تونل پخش نور مشعل میطور که دنبال همون

های آب به خوبی صدای دویدن موشا پیش ی قطرهشده بود. صدای چکه
پامون اطراف رو برداشته بود. خیلی دور نشده بودیم که نیک یکی از 

هاش گرفت و جویدش و قورتش داد. با شنیدن ها رو بین آروارهموش
های قدرتمند نیک موش بین آرواره صدای قرچ قرچ و جویدن استخوانای

 پوستم مور مور شد.
ی ی سر سوزن رو در فاصلهتونستم یه نور کم، به اندازهبعد از مدتی می

دوری ببینم. با دیدن نور ته تونل سرعت گرفتیم و بعد به ته تونل 
رسیدیم. یه نردبان دیگه سر راهمون بود، مشعالمون رو خاموش کردیم و 

رفتیم. خودمون رو در کنار یه ردیف درخت پیدا کردیم. بین  از نردبان باال
های پایهی بزرگ و باز رو بین کوهتونستم یه ناحیهدرختا پنهون شدیم، می

ها زمین زیر ی سرپوشیده نبود و نورافکندوتا کوه ببینم. اون ناحیه
آسمون رو به تاریکی رو پر کرده بودن. برف همه جا اومده بود و همه جا 

 و پر کرده بود .ر
 ی یه درخت بزرگ چمباتمه زدیم. پرسید:کایال بازومو چنگ زد و کنار تنه
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 _االن چی؟
تونستم سنگایی رو ببینم که با دقت به دور دست نگاه کردم، می

 هایی رو روی زمین ناهموار ایجاد کرده بودن. گفتم:برجستگی
 _بیاید راهمون رو به طرف اون سنگا بکشیم.

 تری بندازیم.ی پنهون شدنه تا بتونیم نگاه دقیقواسهجای خوبی 
بارید و امیدوار بودم وقتی که به طرف سنگا و زمین باز برف سنگینی می

 کم ما رو از دید پنهون کنه.رفتیم برف بتونه یهمی
 به بقیه نگاه کردم و پرسیدم:

 _حاضرید؟
باد به داخل درختا  هرچند که زیر درختا پناه گرفته بودیم، بازم رگبار برف و

لرزیدن و به من نگاه کرد. بقیه نشسته بودن، از سرما مینفوذ می
کردن. سث کاله بیسبالش رو تا روی چشماش پایین کشیده بود و می

ای و سفید شده بود و سایبان کالهش سفید شده بود. خز بدن نیک نقره
 تشخیص اینکه کدوم کتش بود و کدوم برف سخت بود.

 طرفشون برگشتم و گفتم: دوباره به
 _زود باشید، بزنید بریم.

خاطر سرما لباسامون رو به خودمون چسبونده وزید، بهجا میباد همه
ی باز و بدون درخت بودیم، چمباتمه زدیم و راهمون رو به طرف منطقه

کشیدیم و به طرف سنگا راه افتادیم. بعد از وقتی که انگار تا ابد طول 
حس بودن و جدیدمون رسیدیم. دستام کرخت و بی کشید، به مخفیگاه

تونستم رنگشون بنفش شده بود. تا به حال انقدر سردم نشده بود و نمی
هم خوردن دندونام بشم. ابرهای باالی سرمون سیاه مانع لرزیدن و به

و روز رو به شب بارید کردن، ازشون برف میبودن، توی آسمون حرکت می
 کردن.تبدیل می

کردیم و با ناباوری به اون چیزی که ی سنگ پنهانی نگاه میهاهاز گوش
کنان به لخآشام لخها بود زل زده بودیم. صدها خونی بین کوهتوی دره
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دیدیم بلکه در خوردن. ما فقط خون آشام نمیسمت جلو و عقب وول می
شماری ومپایرس که کمال تعجب، ردیف ردیف انسان و تعداد انگشت

ی بزرگ و عظیم داخل زمین بودن رو از مخفیگاهمون، یه چالهمواظبشون 
هایی بود که پر دیدیم. همه جای اطراف این چاله کامیوندر مرکز دره می

کردن. از سنگ، قلوه سنگ و خاک بودن و اونا رو به جلو و عقب حمل می
ها رو ببینم که پاهاشون رو به هم غل و زنجیر کرده تونستم انسانمی

هم پیوسته یه گروه بزرگ رو تشکیل دادن بودن. با زنجیرهای به بودن و
خورد. ضعیف، خسته و رنگ پریده به نظر سن بعضیاشون به ده سال می

باری رسیدن و انگار که دچار سوءتغذیه شده بودن؛ انگار که از آخرینمی
 ها گذشته بود.که غذا خورده یا استراحت کرده بودن مدت

ستم ببینم ردیف ردیف مردم بودن که با زنجیرهای تونتا جایی که می
هایی پیکر به هم غل و زنجیر شده بودن و بدون دقت و توجه سنگغول

کردن. به بعضیاشون که از که دور چاله رو اشغال کرده بودن رو حمل می
افتادن و نای دوباره بلند شدن رو نداشتن فرط خستگی روی زمین می

شون رفت و ا دیدن این صحنه به طرف یکینگاه کردم. یه ومپایرس ب
 آشاما پرتش کرد تا بخورنش.بلندش کرد و به سمت خون

 ایزیدور با تلخی گفت:
رسه یکی دیگه رو پیدا کردن تا باهاش کارهای کثیف انجام _به نظر می

 بدن.
کایال از مخفیگاهمون حرکتی به خودش داد، بازوشو چنگ زدم و زمزمه 

 کردم:
 شی!یده می_نه کایال، د

 غرید:
 خوام یه نگاه بندازم، همین._فقط می

مون پارک شده بود، بهش یه ردیف کامیون از نوع نظامی در نزدیکی
 هشدار دادم:
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 ریم، ولی مراقب باش!تر می_باشه، نزدیک
خیز های نظامی حرکت کردیم، تقریبا سینهچمباتمه زده به سمت کامیون

ها، زیرش رفتیم. از اونجا ی از کامیونبه سمتش رفته و با رسیدن به یک
هایی که از آشامتونستم پاهای خونخیلی بهشون نزدیک بودیم، می

ام مثل چکش کردن رو ببینم. با قلبی که توی سینهکنارمون عبور می
سری زنجیر بودن که از یه نوع کوبید، از زیر کامیون بهشون زل زدم. یهمی

ه با ارتفاع زیادی باالی مرکز چاله وصل قرقره آویزون شده بودن و قرقر
ته یکی از این  های فلزی بزرگی وصل شده بودنشده بود. به زنجیرا آبزن

ی قرقره به ی زنجیرا به وسیلهزنجیرا داخل چاله ناپدید شده بود و بقیه
فکر چرخونده های بییک چرخ بزرگ فلزی که به آرومی توسط انسان

دادن ی که اون آدما اطراف چاله هلش میشد، وصل شده بودن. چرخمی
کردن بچرخوننش، ولی خیلی سنگین بود. با اینکه ده نفری سعی می

اونقدر سنگین بود که زیر فشار وزنش چشماشون داشت از حدقه 
 درمیومد.

به محض اینکه چرخ رو چرخوندن، بیشتر آبزنا همزمان با باال اومدن بقیه 
ر از خاک و سنگ بودن و وقتی که به سطح داخل چاله افتادن. اون آبزنا پ

گشتن. زمین رسیدن سر و ته شدن، خالی شدن و دوباره به جای قبلی بر
ریختن. اون ماشینا های سنگ رو با بیل توی کامیون میآدما توده

کشیدن و همراه بارشون توی آسمون شب و برف راهشون رو به طرفی می
 شدن.در حال بارش ناپدید می

شو روی طور که به زور خودشو زیر کامیون جا داده بود و پوزهنیک همون
 هاش گذاشته بود، زمزمه کرد:پنجه

ی عمیق و پهن رو داخل زمین گفتم. اونا دارن یه چاله_دیدید درست می
کنن تا ومپایرسا بتونن در عرض چند دقیقه توی کل کشور پخش حفر می

 شن.
 ایزیدور گفت:
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 کنم!_باور نمی
 سث گفت:

کنم که چشمات چیزی زنن پسر. گرچه، حتی باور نمی_چشمات گولت نمی
 رو ببینن.

بعد، قبل از اینکه بفهمم چه اتفاقی افتاد، کایال از زیر کامیون به بیرون 
 تونستم، گفتم:تر از هر چیزی که میخزید. با صدایی آروم
 ری؟!_کایال! کجا داری می

 گفت:
 _این مردمو نجات بدم!

 گفتم:
 کار اینجا نیومدیم...ی اینا واسه_م

 ولی اون رفته بود. با احساس ناامیدی، از خودم پرسیدم:
 _چرا من؟!

نفوذ پاتر روی کایال بیشتر از من بود. ولی پاتر االن اینجا نبود تا کارا رو 
کار سر و سامون بده. چند لحظه اونجا موندم و درمورد اینکه باید چی

تم کایال رو تنها بذارم؛ پس از زیر کامیون بیرون تونسکنم، فکر کردم. نمی
 خزیدم و دنبالش رفتم. 

چهار دست و پا یکی از ماشینای نظامی رو دور زدم و کایال رو پیدا کردم 
که روی کاپوت یکی از ماشینا نشسته بود و به جایی زل زده بود. به 

دم. ش بهش نگاه کرآرومی از پشت سرش روی کاپوت رفتم و از سر شونه
 ام و هلم داد. ی سینهفورا چرخید و دستشو گذاشت روی قفسه

 گفت:
 آشام داره میاد! بیا پایین!_یه خون

پیکر دوال شدیم، خودمون رو جمع کنار الستیک یکی از ماشینای غول
آشام بدون دیدنمون از اونجا رد شه. کردم که اون خونکردیم و دعا می

م ست سرد و استخوانی روی شونهچشمامو بستم و منتظر اومدن یه د
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آشام، کایال دوباره سر پا شدم؛ ولی نیومد. به محض رد شدن اون خون
ی سنگا عبور کردیم، فقط چند قدم از چرخ وایستاد. از بین ماشینا و توده

شد، دور بودیم. عظیمی که پیوسته توسط اون مردم چرخونده می
پیکر بیرون یه دندون غول روی یه سنگ عظیم که از داخل زمین مثلروبه

 اومده بود توقف کردیم.
 زمزمه کردم:

خوای به این مردم کمک کنی، ولی این کار دونم که می_کایال، می
 دیوونگیه.

 از باالی سنگ به مردم نگاه کرد و گفت:
 کنم._یه فکری درموردش می

برگشتم و پشت سرمونو نگاه کردم و بقیه رو دیدم که هنوز زیر کامیون 
 نهون شده بودن.پ

 گفتم:
دونیم چطور باید از اینجا بریم، چه برسه به اینکه _کایال، ما حتی نمی

 بخوایم این همه آدم نیمه جون رو نجات بدیم!
ولی کایال جوابی نداد. دوباره سر پا شد و سنگ رو دور زد. قوز کردم و 

مثل یه خرچنگ با سرعت به سمت چرخ حرکت کردم. کایال پیش یه پسر 
 الغر که حدودا سیزده ساله بود رفت و به آرومی بازوشو گرفت. 

 خطاب به پسر زمزمه کرد:
 _هی!

طور سرش رو پایین انداخته همون العملی نشون نداداون پسر هیچ عکس
 داد.بود و بدون توجه چرخ رو هل می

 کایال ملتمسانه گفت:
 خوای؟خوای از اینجا بری؟ نمی_می

کرد تا اون پسر رو به حرف بیاره امیدانه تالش میبا دیدن کایال که نا
 گفت:داد و میناراحت شدم. کایال اون پسر رو پیوسته تکون می
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 تونیم نجاتت بدیم._لطفًا! منو دوستام می
 ش گذاشتم و گفتم:تر شدم، به آرومی دستمو روی شونهبه کایال نزدیک

بالیی که سرش آوردن، تونه حرفاتو بشنوه. نگاش کن، هر _کایال، اون نمی
 گیر شده.اون دیگه یه آدم عادی نیست... یه آدم گوشه

 کایال دستمو کنار زد و گفت:
 خوام به این مردم کمک کنم._من می

 گفتم:
 _ولی کایال...

قبل از اینکه بتونم حرفمو تموم کنم، اون پسر صحبت کرد، صداش خیلی 
 ضعیف بود، ولی حرف زد.

 کایال پرسید:
 ؟!_چی گفتی
 پسره گفت:
 _کمکم کن.

ی کمک خم شد و یه سنگ که کل های اون پسر واسهکایال با شنیدن گریه
مشتش رو پر کرد برداشت، سنگ رو باالی سرش گرفت و قصد داشت که 

زنجیری که پسره رو باهاش زندانی کرده بودن رو بشکنه. دستشو پایین 
رد کنه گرفتم و آورد، مچ دستشو قبل اینکه سنگ به زنجیر فلزی برخو

 مانعش شدم. کایال بهم نگاه کرد و تالش کرد تا دستشو آزاد کنه.
 هشدار دادم:

 _نه کایال!
 چشماش توی چشمام قفل شدن و گفت:

 خوام این پسر رو آزاد کنم._ولم کن! می
 گفتم:

 _االن وقت خوبی نیست...
 دوباره تالش کرد تا دستشو از دستم بیرون بکشه و گفت:
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 _ولم کن!
 التماسش کردم:

شی که _کایال، اگه االن سعی کنی این پسر رو آزاد کنی، باعث می
وقت از اینجا بیرون کدوم از ما هیچومپایرسا پیدامون کنن و هیچ

ش اینجا اومدیم رو انجام بدیم، بیا الیاس ریم. بیا فقط کاری که واسهنمی
دیم... ما جات میمون رو پیدا کنیم و بعد برمی.گردیم و این پسر رو هم ن

 شونو نجات بدیم.تونیم برگردیم و همهمی
العملی نشون بده، کسی از پشت سرم بازومو قبل از اینکه کایال عکس

 گرفت. چرخیدم و یه ومپایرس رو دیدم که فقط چند اینچ ازم دور بود.
 با صدای گوشخراشی گفت:

 تونید دست از کار کردن بکشید؟_کی به شما گفت که می
پاهامون نگاه کرد و دید که ما غل و زنجیر نشدیم، با نهایت توان داد به 
 زد:

 _مزاحما... مزاحما!
ی ومپایرسا که صداشو شنیدن رو با سرعت اطراف رو نگاه کردم و بقیه

کردن رو متوقف کردن و به ما دیدم، اون ومپایرسا هر کاری که داشتن می
رو توی سر اون ومپایرس نگاه کردن. کایال سنگی که نگه داشته بود 

انگیزی روی زمین افتاد و سر جاش از کوبید، اون ومپایرس با صدای نفرت
 هوش رفت.

 کایال به پسره گفت:
 دم!گردم، قول می_برمی

 کایال به سمتم چرخید و گفت:
 _بیا دوباره شروع کنیم!

ن موند تا بیاآشاما و ومپایرسا میموند و منتظر خوناگه کایال اونجا می
 کردم.شون کنه تعجب نمیجلو و تیکه پاره
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رفتن دوید. چرخ رو دور زد و کنار آبزنای خالی که به سمت قرقره باال می
سطح شد، داخلش پرید. برگشت و بهم به محض اینکه با یکی از آبزنا هم

 نگاه کرد و داد زد:
 خوای از اینجا بری بیرون!کردم که می_فکر می

آشام رو دیدم که داشتن به اه کردم، یه گروه خونم عقبو نگاز سر شونه
دویدن، چشمای سوزانشون قرمز رنگ بودن و بزاقشون از سمتم می

شون آویزون شده بود. نیازی به تشویق کردن کایال نداشتم، دندونای نیش
ترین سرعتی که در توانم بود به سمت آبزنی از ترس چرخیدم و با بیش
ی چاله ولی آبزن شروع به باال رفتن کرد و از لبهکه کایال توش بود دویدم. 

 دور شد. 
 کایال دستشو به بیرون از آبزن دراز کرد و داد زد:

 _زود باش کیرا، بدو!
ی چاله رسیدم و دست کایال رو گرفتم، دستشو محکم دور مچ دستم به لبه

رفت از طور که آبزن باال میحلقه کرد و منو داخل آبزن کشید. همون
آشاما رو دیدم که داخل آبزنایی که با ش پایین رو نگاه کردم، خونلبه

آشاما از فرو نکردن پریدن، انگار که خونی کمی پشت ما بودن میفاصله
 دندوناشون داخل بدنمون ناراحت بودن.

 آشاما اشاره کردم و داد زدم:به خون
 _دارن میان!

ها زدم که ومپایرسآژیر خطر با فاصله از ما به صدا در اومد، و حدس 
ای که اطراف چاله اتفاق داشتن به الیاس مون اخطار ویرانی و آشفتگی

دادن. آبزنی که پشتمون بود شیش پا دورتر ازمون بود، افتاده بود رو می
آشامی که به سختی تر شن، چهار خونتونستن نزدیکبا اینکه نمی

دستاشونو  خواستن به ما برسن.داخلش رفته بودن با ناامیدی می
ی آبزنی که منو کایال داخلش بودیم رو دادن و گوشهوار تکون میدیوانه

 زدن.چنگ می
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 گفتن:با ناله می
 _گشنمه! 

ی وان رو بگیره و کل وزنشو روی آشاما موفق شد که گوشهیکی از خون
آشاما کشیده شدیم. اون انداخت. وان کج شد و به اجبار به سمت خون

آشام نداخت و موفق شد پامو بگیره. اون خونبه سمت پام چنگ ا
رفتم. به کایال نگاه کرد و من داخل وان جلو و عقب میوحشیانه تقال می

ی وان رو بگیره تا مثل من به سمت کردم، موفق شده بود اون یکی لبه
 عقب و جلو پرت نشه.

داد و منو به خودش آشام به کشیدنم ادامه میهمون.طور که اون خون
 کرد، داد زدم:تر میکنزدی

 _دست از سرم بردار! 
داخل چاله، بین دوتا وان رو نگاه کردم و جیغ زدم. با اینکه فقط حدود 

بیست پا از سطح زمین سنگی فاصله داشتیم، توی هوا معلق بودم و 
رسید، چرخید. چاله خیلی عمیق و تاریک به نظر میزمین دور سرم می
تونستم ببینم، فقط سید. ته چاله رو نمیری زمین میانگار که تا هسته

تاریکی بود. همه جای دیوارهای گودال رو داربست زده بودن و آدما 
دونستم که اگه کردن. میروشون وایستاده بودن و دیوار رو حفر می

آشامی که منو به سمت وار به خونمردم، دیوانهافتادم مطمئنا میمی
حساس کردم که کایال بازومو گرفت و زدم، بعد اکشید لگد میخودش می

طرز ناجوری مثل بازی شروع کرد به کشیدن من به سمت خودش. به
  طناب کشی بود و منم نقش طناب رو داشتم.

 داد زدم:
 _کایال، بکش!

 آشاما داد زد:میان صدای آژیر و جیغ خون
 کشم!_دارم می
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آشام ضربه ندوباره لگد انداختم و با پام مستقیما توی صورت اون خو 
زدم. سرش به سمت عقب خم شد و بعد دوباره به سمت جلو حرکت کرد. 

ی خیلی زده شده رسید و یه زخم بخیهش خیلی متناقض به نظر میقیافه
بد داشت که دماغش رو به باالی سرش وصل کرده بود؛ انگار که کسی 

 هم بخیه بزنه.شو بهسعی کرده بود که کله
موفق شدم خودمو آزاد کنم. کایال منو داخل وان فلزی بعد از کلی لگد زدن 

 کشید،  از حال رفتم و روی کف وان افتادم
 داد زد:

 _بلندشو کیرا! االن وقت استراحت کردن نیست.
ای که داشت از آشام دیگهباالی سرمو نگاه کردم و دیدم که کایال به خون

کرد. از د، اشاره میهم وصل کرده بود باال میومزنجیری که دوتا وان رو به
 خودم پرسیدم:

 شن؟"وقت تسلیم نمی"اونا هیچ
آشام موفق شد وان رو بگیره و خودشو باال بکشه و داخل بیاد. سر خون

منو کایال داد زد و آب دهنش توی صورتمون پاشید. به سمت عقب 
ی وان رو بگیره و داخلش بمونه. هلش دادم، ولی موفق شد لبه

رفت و به طرفمون اومد. به محض اینکه این کارو کرد، رومون قرار گروبه
وان به طور خطرناکی مثل یه پوتین کوچیک توی دریای توفانی چپ و 

 راست شد. بعد یه فکری به ذهنم خطور کرد.
 داد زدم:

 _کایال، سفت بچسپ!
ی وان رو گرفتم، وان شروع به جلو و عقب شدن به محض اینکه کناره

 کرد. 
تر از قبل تکون دادم. تر و سریعخورد و وان رو سختو میآشام تلوتلخون

ی وان رو گرفته بود م به کایال نگاه کردم و دیدم که محکم کنارهاز سر شونه
و پوست بند انگشتاش به رنگ سفید دراومده بودن. با مطمئن شدن از 
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تر از اون چیزی که این موضوع که کایال در امان بود، وان رو محکم
طور آشام همونتم تکون دادم و به سمت عقب کشیدمش. خونتونسمی

کرد تعادلشو حفظ کنه. وان رو خورد و با ناامیدی تالش میتلوتلو می
دوباره و دوباره تکون دادم، با اینکه شب زیادی سرد بود و برف همه جا 

 بارید، عرق از کنار ابرو و چشمام جاری شده بود. می
ت به سمت چپ سکندری خورد نگاه کردم، با آشام که به شدبه اون خون

پام بهش لگد زدم و از وان بیرون انداختمش. اون خون.آشام دستاشو 
ی وان ناپدید شد. وقتی که داشت توی وحشیانه تکون داد، بعد از لبه

افتاد به سقوط و چرخشش توی آسمون نگاه کردم. چرخید و چاله می
آسمون باشه، چاله خیلی عمیق  خواست تا ابد تویچرخید؛ انگار که می

بود. قبل از اینکه حتی به ته چاله برخورد کنه، از معرض دیدم ناپدید شد 
و داخل تاریکی فرو رفت. بعد یه صدای جیغ شنیدم. پشت سرمو نگاه 

کردم، دو تا ومپایرس رو دیدم که به هوا پرواز کرده بودن و تالش 
سمت جلو خیز برداشتم و سعی کردن کایال رو از وان بیرون بکشن. به می

کردم به کایال برسم، وقتی که ایزیدور به آسمون پرید و به سمت 
خواهرش حرکت کرد صدای غرش اومد و از شدت بلندی صدا، آسمون 

 خواست پاره شه.می
ایزیدور کمانش رو کشید، یه تیر خالص کرد و به سر اون ومپایرسا برخورد 

سا بی.جون و عاری از زندگی توی هوا چرخ کرد،  کمتر از یه دقیقه، ومپایر
افتادن. ایزیدور به خواهرش چشمکی زد ی عمیق میزدن و داخل چالهمی

ای که به هوا پریده بودن رو شکار های دیگهو دوباره رفت تا ومپایرس
 کنه.

ی قرقره رسیدیم و وان شروع به پایین رفتن کرد. به باالترین نقطه
ی داخل وان پشت سرمون آشفته و پر شور به هموندهای باقیآشامخون

شه خواست آمادهپریدن و یکی از اونا بلند شد، انگار که میهوا می
 ی شش پایی بینمون رو بپره.فاصله
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ی وان سرک کشیدم و پایین رو نگاه کردم، حدود بیست فوت با از لبه
ی از سطح زمین فاصله داشتیم. یه نگاه سریع به پشت سرم انداختم، یک

چرخیدم و به کایال نگاه کردم، توی وان آشاما به طرفمون پرید. خون
هاشو باز کرده بود. دستشو دور کمرم حلقه کرد و داد وایستاده بود و بال

 زد:
 _بپر!

ی وان پریدیم و توی هوا اوج گرفتیم. بعد هم به آرومی با همدیگه از لبه
 روی زمین فرود اومدیم. 

 از کایال پرسیدم:
 چرا قبال این کار رو نکردی؟!_

 پوزخندی زد و گفت:
 داد.آشاما بیشتر حال می_اردنگی زدن به خون
داد. در کمتر از یک لحظه، بود جواب کایال رو میاگه االن پاتر اینجا می

هایی که قبال پشتشون پناه گرفته بودیم کایال مستقیما به سمت کامیون
زیر کامیون فرو برد، خطاب  برگشت. با سرعت پشت سرش رفتم. سرشو

 به نیک و سث گفت:
 دادم._من اگه جای شما دوتا بودم اون زیر لم نمی

 سث پوزخندی زد و گفت:
 دادی؟_چرا لم نمی

 کایال جواب داد:
 خوام این ماشین رو حرکت بدم!_چون می

کنار کامیون رفت و ازش باال رفت در اتاقک راننده رو کشید، بازش کرد و 
 هاش پوشوند و گفت:ن نشست. نیک گوشش رو با پنجهپشت فرمو

 _این صدای چیه؟!
به محض اینکه موتور کامیون روشن شد و صدای موتورهاش بلند شد، 

 گفتم:
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 مون رو خراب کرد._فکر کنم کایال پناهگاه
ها رو حفر فکری که داشتن سنگبیل و گلنک رو از دو تا از آدمای بی

 که کنارم فرود اومد نگاه کردم و گفتم:کردن گرفتم، به ایزیدور می
 _سوار کامیون شو!

نیک از مخفیگاهش بیرون پرید و سث هم دنبال اون بیرون اومد. از سر 
آشام رو ببینیم که با سرعتی باور تونستم تعداد زیادی خونش میشونه

 نکردنی به سمت ما میومدن. 
 داد زدم:

 _پشت سرتو نگاه کن!
یکرش حدودا توی صورتم خورد. سث عقب رو نگاه پنیک چرخید، ُدم غول

آشامایی که در حال نزدیک شدن بودن رو دید. با چند حرکت کرد و خون
سریع یه تیکه گوشت رو از بدنش پاره کرد. در کمتر از چند لحظه، اون 

موجود الغر اندام تنها کسی نبود که داشت به طرفم میومد، بلکه یه گرگ 
هوا پرید و دندونای بزرگش رو داخل بدن  پیکر هم بود که بهغول

ترین خون.آشام فرو کرد. چرخیدم و به سمت کامیون پشت سرم نزدیک
روم قلبم توی دهنم اومد. توی ی روبهرفتم، ایستادم و با دیدن صحنه

ی چاله، یه کامیون دیگه رو دیدم. مادرم، فیلیپس و اسپارکی طرف دیگه
دیگه هم سوار کامیون بود. سرش با یه سوار اون کامیون بودن ولی یکی 

 کاله بلند پوشونده شده بود که صورتش رو پنهون کرده بود.
 نفس زنان گفتم:نفس

 _الیاس مون!
 بیل و کلنگ رو داخل کامیون پرت کردم، و سوار شدم.

 در حین اینکه کایال پشت فرمون نشسته بود، ازش پرسیدم:
 _بلدی اینو برونی؟ 
 تو بلدی؟پرسید: نه! چطور، 

 ایزیدور سرش داد زد:
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 ش پس چرا سوارش شدی؟دونی چطوری برونی_اگه نمی
 کایال پرسید:

 تونه سخت باشه؟_چقدر می
 دنده رو عوض کرد و پاشو روی پدال فشرد.

ی جلوی کامیون به سرعت به سمت جلو حرکت کرد و محکم به شیشه
 کامیون کوبیده شدم، سرم به شیشه کوبیده شد.

 :داد زدم
 _قراره مارو بکشی؟!

 کایال داد زد:
 _محکم بشینید!

پاش رو محکم روی پدال گاز فشرد و با سرعت زیادی به سمت جلو 
 حرکت کردیم.

 حین اومدن صدای موتور کامیون، داد زدم:
کنم منظورش کم محکم باش، فکر نمی_کایال، وقتی که پاتر بهت گفت یه
 این بود که خودتو به کشتن بدی!

 ر داد زد:ایزیدو
 ری؟_کجا داری می

 ی ماشینی که الیاس مون سوارش بود اشاره کردم و داد زدم:به شیشه
 _دنبال اون کامیون! 

ای هدایت کرد و شروع به رفتن به سمت کایال کامیون رو به طرف دیگه
ی چاله بود، کرد. کایال بیشتر زور داد و ی بزرگی که در طرف دیگهدروازه
آور و پیچوند و کامیون تکون خورد و یه صدای چندشی دنده رو دسته

 اعصاب خردکن ایجاد کرد.
با دیدن ما که در حال نزدیک شدن بودیم، دوتا ومپایرس نگهبان در 

رفتن تا ببندنش و مانع خروج ما بشن. کایال  خروجی به طرف دروازه
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تر ی در حال بسته شدن نزدیکتر پدال گاز رو فشرد و ما به دروازهمحکم
 شدیم.

تر شدیم، اون دوتا ومپایرس به کامیونی که الیاس به محض اینکه نزدیک
مون داخلش بود اجازه دادن که به داخلش حرکت کنه، بعد شروع به 

رسید تر از اونی به نظر میبستن دروازه کردن. االن شکاف خیلی کوچیک
 که یه کامیون بتونه از داخلش حرکت کنه.

 ایزیدور داد زد:
 شیم. یال، موفق نمی_کا

 طور به سمت جلو سرعت گرفتیم.ولی همون
 داد زدم:

 _کایال، کامیون رو متوقف کن!
 رفتیم.ی در حال بسته شدن میتر به سمت دروازهتر و سریعسریع

 ایزیدور دستاشو روی چشماش گذاشت و داد زد:
 _کایال...!

د شد، از صدای بلندی مثل صدای خراشیده شدن فلز و جرقه زدن بلن
ی دروازه رد شدیم و زیر آسمون شب بیرون موندهداخل شکاف باقی

 خندید.  رفتیم. با ناباوری به کایال نگاه کردم و اون هرهر به خودش می
 ایزیدور داد زد:

 ای!_تو دیوونه
 و همزمان با اون، ما هم شروع کردیم به خندیدن.

 
 پایان فصل سی و نه

 
***************** 

 لفصل چه
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کردیم، یه صدای جیرجیر مانند از زیر آسمون شب با سرعت حرکت می
زدن بلند ی ماشین، وقتی که برف رو کنار میهای شیشهکنپاکبرف
ای شدیم و قسمت عقبی کامیون روی زده و لغزندهی یخشد. وارد جادهمی

رومون مثل های عقب کامیون روبهخورد. چراغی لغزنده تاب میجاده
تندی به سمت جلو و  ها بهزغال داغ و سوزان، قرمز بودن. نورافکن دوتا

موقع طور میومد و تا به اونکردن. صدای آژیر خطر همونعقب حرکت می
انقدر احساس سرزندگی نکرده بودم. بعد صدای کوبیدن چیزی از پشت 

ی کامیون بود که با حرکت ای توی اتاقک رانندهکامیون اومد. یه دریچه
تونستم قسمت باربند کامیون رو شد و با استفاده ازش مییی باز میکشو

ببینم. بازش کردم و یه دست سفید و مردنی از پشت کامیون داخل اومد 
 و به صورتم چنگ انداخت.

 رو به کایال داد زدم:
 آشاما رو هم با خودمون آوردیم!_خون

ز داخل اومده ی بارسید کایال متوجه اون دستی که از دریچهبه نظر می
خورد، نشده بود. ایزیدور جا خالی داد و بود و وحشیانه بین ما موج می

داد زد. کایال سریعا نگاهی بهش انداخت، نگاهشو از جاده گرفت و 
 کامیون به طرفی کج شد و بعد کامیون خودش راست شد.

آشام رو مهار کنم، مشتش به سختی دریچه رو بستم تا مشت اون خون
گیر کرد. یه جیغ دردناک کشید و دستشو توی تاریکی عقب  الی دریچه

م چرخیدم و کشید. دریچه رو محکم کردم و کامل بستمش و روی صندلی
به محض اینکه چرخیدم، یه چیزی توی آینه بغل کامیون به طرفم 

آشام از کنار کامیون آویزون شده بود منعکس شد. بهش زل زدم، یه خون
 اقک راننده میومدو کم کم داشت به طرف ات

 از بین صدای مداوم موتور ماشین و آژیر خطر داد زدم:
ی کامیون آویزون شده و داره به طرفمون هآشام از کنار_کایال یه خون

 میاد!
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 کایال داد زد:
 _محکم بشینید!

فرمون ماشین رو از چپ به راست چرخوند، ماشین رو خیلی محکم روی 
 تش کرد.جاده حرکت داد و به طرفی هدای

کردم که رانندگی چرخیدم تا به آینه بغل ماشین نگاه کنم، دعا می
آشام رو نفله کرده باشه؛ ولی از چیزی که ی کایال اون خونناشیانه

 رسید. م بود و داشت بهم میی کناریترسیدم سرم اومد، نزدیک پنجرهمی
عقب  های کثیفش به طرفی چند اینچی از صورتم جیغ زد. لبدر فاصله

ی ای رنگش که از لثهخم شده بودن و دندونای نیش زرد مایل به قهوه
 کرد. ش بیرون زده بودن رو نمایان میخونی

دستمو به سمت کف کامیون، بین پاهام دراز کردم و بیلی رو که موقع 
فرارم آورده بودمو برداشتم. محکم با دو تا دستم نگهش داشتم و باهاش 

 آشام ضربه زدم. نپشت سر هم به اون خو
 دوباره و دوباره جیغ زد و بیل رو توی سرش کوبیدم. 

طور به هدایت کردن کامیون از طرفی به طرف دیگه ادامه کایال همون
کردیم. اون طور با سرعت به سمت جلو حرکت میداد. همونمی

آشام رو دوباره و دوباره زدم، پاش لیز خورد. از کنار کامیون مثل یه خون
بادک آویزون شده بود و متاسفانه تونست کامیون رو با دستاش نگه باد

م ظاهر شد. وقتی که تیر به پوست داره. بعد تیرکمون ایزیدور از سر شونه
آشام برخورد کرد، سرش به سمت عقب ی بین دوتا چشم اون خونبرآمده

 پرت شد. 
افتاد. وقتی های کامیون بار جیغ زد و از کنارم رفت، زیر چرخبرای آخرین
 های ماشین روی بدنش رفت، ماشین لرزید.که الستیک

آشام از تامون با نهایت توان داد زدیم. یه خونسر جام نشستم و بعد سه
ی جلوی ماشین پرید. صورت اینم روی سقف اتاقک راننده روی شیشه

های مثل بقیه زشت و وحشتناک بود، صورتش یه جور ناجوری بود و رگ
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رنگ ازش بیرون زده بودن. با چشای سوزانش به ما سه تا  بنفش و آبی
نگاه کرد و پوزخند زد. زبونش بین لباش لول خورد و محکم و کشیده روی 

 ی ماشین کشیدش.شیشه
 کایال داد زد:

 _خیلی زمخته.
 پاشو روی پدال گاز فشار داد.

آشام از جلوی ماشین به داخل کامیون به سمت جلو تلوتلو خورد، خون
تر روی پدال گاز ضربه زد و اریکی شب پرت شد. کایال با پاش محکمت

 سرعت کامیون به سمت جلو بیشتر شد.
هو روی یه ناهمواری کرد و یککامیون جلویی به سمت جلو حرکت می

روی زمین رفت، ناهمواری زمین کامیونی که الیاس مون داخلش بود رو 
ونجا بود و حتی فکر دونستم که مامانم هم اداخل خودش کشید. می

ترسوند؛ ولی من باید به خودم تلقین اش منو میکردن به دیدن دوباره
 های توی اونوقت مادر من نبوده. اونم مثل دورگهکردم که اون هیچمی

 ی سنگدل بود.ساختمون فقط یه مسجمه
پیکر رو دیدم که روی زمین افتاده بودن. جلوتر، دو تا سنگ گرانیت غول

بودم که کایال اونا رو دیده باشه. کامیون جلویی جوری سنگا رو مطمئن ن
دور زد که دوتا از الستیکاش از زمین بلند شدن. کایال به سمتشون 

 رفت، تصمیم نداشت از سرعتش کم کنه. می
 ایزیدور داد زد:

 دار!کنیم! کایال، کامیون رو نگه_کایال ما این کار رو نمی
ن نشسته بود، به اون سنگای جلو رومون کایال مصمم و صاف پشت فرمو

 فشرد.زل زده بود و پاشو محکم روی پدال گاز می
 داد زدم:

 _کایال... ترمز کن!
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تر سنگای جلومون نمایان شدن و با گذشت هر لحضه نزدیک و نزدیک
 شدن.می

کردم االنه که مستقیم بکوبیم به سنگا، ایزیدور خم دقیقا وقتی که فکر می
رو چرخوند، این کارش باعث شد که قسمت عقبی کامیون شد و فرمون 

لیز بخوره. کامیون یه دور توی هوا ملق زد و روی زمین غلت خورد، بعد 
 همه چیز وارونه شد و به سقف اتاقک راننده کوبیده شدم. 

سرم گیج خورد، همه چیز جلوی چشمام تار و تیره شدن و سرم به شدت 
در خروجی ماشین رو باالتر از خودم دیدم.  درد گرفت. باال رو نگاه کردم و

تونستم تشخیص بدم که صدا از ی کسی اومد، اول نمیصدای آه و ناله
کرد، ایزیدور زیر کم فهمیدم صدای ایزیدور بود که ناله میکجا میومد. کم

 من افتاده بود.  
ی باال رفتن استفاده خودمو باال کشیدم، از پشتی صندلی و داشبورد واسه

 ردم. خم شدم، بازوی ایزیدور رو گرفتم و فشارش دادم. ک
 التماس وار داد زدم:

 _ایزیدور، باید حرکت کنیم!
روی صورتم بود نگاه کردم و یه ی جلوی کامیون که مستقیم روبهبه شیشه

دویدن. دورتادور اتاقک آشام رو دیدم که به طرف کامیون میصف خون
گشتم ولی اونجا نبود. بازوی ایزیدور ال میراننده رو نگاه کردم، دنبال کای

 رو دوباره فشار دادم و داد زدم:
 _بلند شو!

ایزیدور نالید و چشماشو باز کرد. بیل و کلنگ رو چنگ زدم و برشون 
ی داشتم، پامو روی داشبورد فشار دادم. مثل مامورهای نظامی از پنجره

موقع بود که همونکناری کامیون بیرون پریدم، و توی برف غلت خوردم. 
دونستم که بنزین از آور و قوی بنزین دماغمو پر کرد. میبوی خفقان

ماشین به بیرون سرایت کرده بود، چرخیدم تا ایزیدور رو ببینم. سرشو از 
 ی کناری ماشین بیرون آورد.پنجره
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 داد زدم:
 _عجله کن!

 ترسوند. هر لحظه ممکن بود که کامیون منفجر بشه و این منو می
ی کامیون بیاد بیرون، ولی کرد که به هر سختی که شده از پنجرهسعی می
 بعد گفت:

 _کیرا، گیر کردم!
یه چیزی از باالی سرم به سرعت فرود اومد، اونقدر سرعت داشت که 
تصویرش مبهم شده بود. کایال بود، ایزیدور رو از کامیون بیرون آورد، 

های خودشو باز ایزیدور بالبازوهاش رو گرفت و توی آسمون اوج گرفت. 
 کرد و باهم به سمت زمین پرواز کردن.

 وقتی که کنارم فرود اومدن پرسیدم:
 کنید؟_شما هم بوی بنزین رو احساس می

 ایزیدور هوا رو بو کشید و گفت:
 کنم!_آره، منم احساس می

 داد زدم:
 _پس بدوئید!

 شروع به دویدن داخل برفا کردم.
ها با نور دویدم، نورافکنتونستم میچیزی که می تر و تندتر از اونسخت

گرفتن. ناگهان، صدای مهیب انفجار سفید رنگشون رد هر قدمم رو می
چیزی رو شنیدم، صدا طوری بود که انگار آسمون تیکه تیکه شد. کامیون 

های نارنجی و قرمز آتش ازش بلند شد، پشت سرم منفجر شد و شعله
ناخواسته از روی زمین بلند شده و خیلی خاطر شدت زیاد انفجار، به

محکم به طرف جلو پرتاب و به زمین کوبیده شدم و طاق باز روی زمین 
هایی که از کامیون بلند شده بود افتادم. کایال و ایزیدور از باالی شعله

شیرجه زدن، آتش کامیون شدت گرفته بود و به یک تیکه فلز از شکل 
جلوی چشمام گرفتم تا سپری مقابل افتاده تبدیل شده بود. دستمو 



281 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 آشامخونارتش          

های درخشان و قرمز رنگ و گرمای زیاد آتش ایجاد کنم. چند شعله
پریدن، دویدن االن آشفته باال و پایین میآشامی که به طرفمون میخون

رفتن؛ ولی بازم لباساشون آتش گرفته بودن و داشتن از بین می
 ت به طرف ما میومدن.هم وجود داشتن که به سرع ایآشامای دیگهخون

آشاما نزدیکم تونستم ببینم هیچ راه فراری نداشتم. خونبلند شدم، می
تونستم نور چراغای عقب اون یکی کامیون رو ببینم که داشت بودن و می
ی شد. برای محافظت از خودم در برابر حملهی دور ناپدید میتوی فاصله

با نوک انگشتام صلیب آشاما، دستمو داخل جیب کتم فرو کردم و خون
 مورفی رو لمس کردم.

یادش بخیر.... جیم مورفی! با خودم لبخند زدم و صلیب رو بیرون کشیدم. 
شدن رو آشامایی که داشتن نزدیک میمقابل خودم گرفتمش و خون

باهاش نابود کردم. تاثیر زیادی نداشت ولی باعث شد وقت بیشتری 
ی لند شدن. شب پر از صدای زوزهآشاما به هوا بداشته باشم. بعد، خون

آشاما خیز برداشتن. با نیک و جک سث شد. جک و نیک به سمت خون
زدن و مثل مترسکی که آشاما ضربه میهای غول پیکرشون به خونپنجه

شه، به طرفی پرتشون شه و پرت میتوسط تندباد از جا کنده می
شد کشون میکردن و هر چیزی که نزدیکردن. نیک و جک خرخر میمی

 گرفتن.آشاما رو گاز میدست و پای خون
قدر خوشحال نشده بودم. موقع از دیدن جک سث اینتا به اون

آشامای بیشتری از پشتم ظاهر شدن، به اطراف چرخیدم و صلیب رو خون
رسیدن، آشاما ترسیده به نظر میدادم. خونجلوم توی هوا تکون می

رفتن تا در برابر صلیب از خودشون گدستاشونو در برابر صورتشون می
نماها این شانس رو هم ازشون موقع اون گرگمحافظت کنن و همون

گرفتن. به سرعت به سمت جلو میومدن، دهنشون رو باز کرده بودن و می
پریدن و با زبونشون رو بیرون از دهنشون آورده بودن. به هوا می

ایزیدور و کایال از باالی سر کردن. تیکه میآشاما رو تیکههاشون خونپنجه
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کردن و با حرکتای تند و سرتاسری با خون آشاما با سرعت حرکت می
آشاما ضربه کردن. به سرعت با مشت به خونهاشون نابودشون میپنجه

آشاما رو هم ی بدن خونموندهکردن، باقیزدن و از وسط نصفشون میمی
شد، دنبال ارشون تموم میکردن. وقتی که کتوی تاریکی به طرفی پرت می

گشتن. به سمت عقب قدم برداشتم ولی چشمم دشامای بیشتری میخون
کم به سث و نیک که داشتن آشاما برنداشتم، سعی کردم که کمرو از خون

هاشونو کردن، نزدیک شم. خون پوزههاشونو نابود میآخرین قربانی
شون آویزون های کوچک چسبناک گوشت از سبیالپوشونده بود و تکه
آشام از ناکجاآباد به هوا پرید و روی کمر نیک فرود بود. بعد، یه خون

اومد. دندوناشو داخل گلوی نیک فرو برد و نیک از سر درد عربده کشید. 
چرخیدن. هر  خون از گردن نیک بیرون جهید و چشمای زردش توی حدقه

جدا کنه، آشام رو از خودش کرد که اون خونچقدر بیشتر نیک سعی می
بیشتر نیک رو با ناخوناش نگه میداشت. با صلیبی که محکم توی مشتم 

ی گرفته بودم به سمت جلو دویدم و دقیقا مثل موقعی که داخل اداره
 جا شدم. هم زدن صدها متر جابهپلیس بودم، در یک چشم به

آشام فشار دادم. به هوا پریدم، صلیب رو روی پیشونی اون خون
دوناشو از گردن نیک بیرون کشیده و جیغ گوشخراشی موقع دنهمون

کشید، صورتش رو توی دستاش گرفت، بین انگشتاش شروع به 
فروپاشیدن کرد. چرخیدم، نیک رو دیدم که توی برفا روی زمین افتاده 

جهید قرمز رنگ خاطر خونی که از گردنش بیرون میبود، برفای اطراف به
 شده بودن.

 م:به سمتش دویدم، داد زد
 _نیک؟!

زانو زدم، دستمو روی گردن نیک گذاشتم تا شاید خونش بند بیاد، ولی 
ش باعث مرگش دونستم که خونریزیخون روی انگشتام پاشید. می
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شه. زبونش توی دهنش چرخید و یه صدای خفه از ته گلوش بلند می
 شد. چشماشو چرخوند تا بهم نگاه کنه و گفت:

 جبران کنم، واقعا سعی کردم..._کیرا، من سعی کردم اشتباهمو 
 گفتم:

 _ششش...
 موی پهلوش رو نوازش کردم. 

 نیک گفت:
 _به پدرم بگو متاسفم...

طور که توی برفا مثل سکوت کرد، انگار که اتفاق عجیبی افتاد. همون
ها لم داده بود، بدنش شروع به تغییر شکل کرد، موی ضخیم و مرده
بود شروع به از بین رفتن کرد. ای رنگی که بدنش رو پوشونده نقره

ی بزرگش ناپدید شد و جاشو به صورت یه پسر گردنش متمایل شد و پوزه
وحش بهم گفته بود، طور که خودش توی باغجوون داد؛ دقیقا همون

موهای بلوند و صورت زیبا و معصومی داشت. پوست کمرش که االن 
طور باور بلند و به هاشو پوشونده بود رو نوازش کردم، مثل پدرش قدمهره

هاش از روی پوستش ی سینه و ستون مهرهای الغر بود. قفسهنکردنی
شدن. موهای طالیی و خوشگلش رو با نوک انگشتام از روی دیده می

 ابروش کنار زدم. 
 ای زد و گفت:بهم نگاه کرد، لبخند زورکی

 _کیرا، آخرش آزاد شدم.
 صدا شد.حرکت و بیبعد چشماشو بست و بی

ای اومد. پشت سرم رو نگاه کردم و جک از پشت سرم صدای داد کر کننده
اش بلند شده بود. توی تاریکی شب سث رو دیدم که روی دوتا پای عقبی

 آور داشت.زوزه کشید انگار که یه درد رنج
 داد زد:

 _چه بالیی سر پسرم آوردن!
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ک اومد. جون نیبعد دوباره روی چهارتا پاش وایستاد و به سمت بدن بی
 صورت پسرش رو لیس زد و داد زد:

_پسرم، پسر عزیزم، چه بالیی سرت آوردن! خدای من، نیک اونا تو رو 
 کشتن.  

خاطر مرگ نیک رو دوباره نگاه کردم. صورت ش بهالعمل غیرمنتظرهعکس
ها بود رو با زبون بلند و صورتی رنگش لیسید و نیک که حاال مثل انسان

 گفت:
 پسرم!_خیلی متاسفم 

 کرد، گفت:جک مثل سگی که دفعات زیادی کتک زده شده باشه ناله می
ی نجاتم کردی خاطر کاری که واسهکردم. به_باید مجازاتت رو تموم می

 کردم، ولی قلبم خیلی پر از نفرت بود و نتونستم بهت بگم.بهت افتخار می
کشید، اونقدر اش بلند شد، خیلی بلند زوزه بعد دوباره روی دوتا پای عقبی

 خواست پاره شه. داد زد:ی گوشم میبلند زوزه کشید که پرده
 _چه بالیی سر پسر مظلومم آوردن!

اش فرود اومد، این کارش باعث شد برفای روی روی دو تا پای جلویی
 زمین به هوا بلند شن، به سمتم اومد و داد زد:

 _این الیاس مون کجاست؟!
 بود.  صداش به بلندی صدای رعد و برق

 گفتم:
 طرف رفتن._از اون

مستقیم به طرفی که کامیون رو دیده بودم اشاره کردم. بدون هیچ حرف 
 ای، توی تاریکی شب به سرعت به طرفی که اشاره کردم حرکت کرد.  دیگه

 داد زدم:
 _صبر کن منم بیام!

کرد، دستام مثل به سرعت دنبالش رفتم. برف زیر پام قرچ قرچ می
خوردن. جلو رو نگاه کردم و روی گرفتن کامیونی م تکون میپیستون کنار
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که الیاس مون داخلش بود تمرکز کردم، کامیونی که عامل این همه درد 
داخلش نشسته بود. به مادرم که کنار الیاس مون نشسته بود فکر کردم و 

ی پدرم هم درد گرفت. بهش قول خاطرش درد گرفت. قلبم واسهقلبم به
کنم و حتی مامانم رو پیدا کردم ولی بعدش مامانمو پیدا می داده بودم که

م به سرعت جوشید و قلبم توی سینهاز دستش دادم. خون توی رگام می
خاطر تر! بهتر... سریعتر... سریعکوبید، به دویدنم ادامه دادم، سریعمی

زدم و رد پام توی سرعت زیادم پاهام تار شده بودن، برف رو شخم می
ی دوری افتاد. جلوتر، نور چراغای عقبی کامیون رو توی فاصلهیبرف م

درخشیدن. یکی دیگه رو دیدم که به سرعت دیدم، نور قرمز چراغا می
رفت، سث بود. به سرعت بیشتری به سمت جلو سمت کامیون می

رفت و انگار که دویدم، اونقدری سرعت داشتم که پام داخل برف فرو نمی
دیدم که به کامیون دویدم. سث رو جلوتر میمیداشتم روی سطح برف 

پیکرش رو محکم به کنار کامیون کوبید. کامیون کج شد ی غولرسید و کله
 و الستیکاش از روی زمین بلند شدن.

 
 40فصل

دوباره به کامیون ضربه زد و کامیون لغزید و راننده کنترل کامیون رو،  
سمت کامیون رفتم و با هر تر به تر و سریعحدودًا از دست داد. سریع

شدم. انگار که دیگه پاهام روی زمین تر میتر و نزدیکضربان قلبم نزدیک
داشتم. پایین رو نگاه کردم و داد زدم، واقعًا نبودن و روی هوا گام برمی

پاهام دیگه روی زمین نبودن، بلکه حدود شش فوت از زمین فاصله 
و دو تا بال رو دیدم که از کمرم م عقب رو نگاه کردم داشتم. از سر شونه

هام دو طرفم باز شده بودن، سیاه و بیرون زده بودن و موج میخوردن. بال
بودن، اونقدر درخشنده که انگار روشون اکلیل پاشیده شده بود.  درخشنده
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اون انگشتای سیاه استخوانی نوک هر بال وجود داشتن، انگشتا هوا رو 
کار منو به سمت جلو هدایت میکردن. چنگ میزدن و انگار که با این 

متوجه شدم که اگه سرمو به سمت باال خم کنم و دستامو اطرافم قرار بدم 
اوج میگیرم. پایین رو نگاه کردم، اون کامیون رو دیدم که توی برفا حرکت 

کرد و کرد و میلغزید. سث هنوز هم با سرعت کنار کامیون حرکت میمی
 بدن بزرگش رو بهش میکوبید. 

اطرافم موجی از هوا رو حس کردم. سمت راستم رو نگاه کردم و ایزیدور 
 کرد. چپ رو نگاه کردم و کایال رو دیدم. رو دیدم که کنارم پرواز می

وزید؛ کایال میان صدای هو هوی باد داد زد: بارید و باد میبرف می
 رسی، کیرا! شگفت انگیزی!خوشگل به نظر می

دونستم که چه احساسی ظر میرسم، حتی نمیدونستم که چطور به ننمی
ی جدید بود و حرکت دارم ولی توانایی پرواز کردن توی آسمون یه تجربه

کردم. سرمو پایین آوردم های بدنم احساس میآدرنالین رو توی کل اندام
 و فورًا شروع به فرود اومدن کردم. 

ای ی خشن و قیافهایزیدور داد زد: بزن بریم کارشو تموم کنیم! بعد با نگاه
 جدی و مصمم به سرعت تیر به سمت کامیون رفت.  

بینمت، تمساح! به سمت چپ کج شد و کایال لبخند زد و داد زد: بعدًا می
 بعد به سمت پایین پرواز کرد.

 بینمت، کروکودیل!! به سرعت دنبالش رفتم.داد زدم: بعدا می 
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کشتی پشتم موج میزدن، هام مثل دوتا بادبان غول پیکر همونطور که بال
به سمت زمین برگشتم. روی کامیون شیرجه زدم و به محض اینکه اینکارو 

کردم، فیلیپس و مامانم رو دیدم که از پشت کامیون بیرون اومدن و به 
هوا پرواز کردن. رفتن مامانم رو نگاه کردم، دلم میخواست که برم 

ه باشه، کایال داد زد: دنبالش. کایال باید قباًل احساسم رو حس کرده بود
 میگیرمش. بعد کایال دنبالش رفت. 

ایزیدور توی هوا پشتک بارو زد، منو نگاه کرد و سرشو تکون داد و دنبال 
فیلیپس پرواز کرد. دستام رو خم شده دو طرفم نگه داشتم، کامیون رو 
هدفم قرار دادم و به سمت پایین به طرفش شیرجه زدم.وقتی که فقط 

نما از پشت کامیون بیرون پرید و فاصله داشتم، یه گرگ یک قدم باهاش
هایی که پوشیده از برف بودن رفت. به سث که به سرعت به سمت دشت

 بدون تلف کردن وقت به دنبال اسپارکی رفت نگاه کردم. 

فقط من و الیاس مون موندیم، الیاس مون هنوزم توی کامیون بود. هوای 
ه سرعت به سمت عقب کامیون رفتم. هام کشیدم و بسرد رو داخل ریه

دستمو به سمت جلو دراز کردم، سقف رو چنگ زدم و داخل رفتم، تاریک 
ای کز کرده بود. نشست، بود، ولی توی تاریکی یه چیزی رو دیدم که گوشه

به سمت جلو خم شد، روی صندلی که توی درازای کامیون بود نشست  و 
 صورتش با نقاب پوشونده شده بود. 

کوبید و حتی ممکن بود منفجر بشه. به به سرعت توی سینم می قلبم
الیاس مون نزدیک شدم. جلوش وایسادم. به آرومی سرشو باال آورد تا 

 بهم نگاه کنه.
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