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   اول فصل

  

 وجود با و بود گرفته بر در را جا همه شب یکیتار. بودند زده خی ،یزییپا یها برگ شیپاها ریز. گذاشت قدم ١چمنزار درون به نایال

  . کرد ینم حس را سرما نایال. بود شده سردتر جنگل رفت، یم نیب از طوفان نکهیا

 وارد چشمش درون به بودند، ینامرئ انسان کی یبرا که نور زیر ذرات و شده گشاد چشمانش مردمک. داد ینم یتیاهم یکیتار به 

 . شدند یم

  .ندیبب کردند، یم مبارزه هم با کهنسال بلوط درخت ریز در که را یکریپ دو توانست یم وضوح به بایتقر

 تر قد بلند یگرید زا یکم. بود شده لیتبد آشفته امواج از ییایدر به باد دیشد یها تکان با که داشت یا رهیت پرپشت یموها یکی

  . است رنگ سبز چشمانش که دانست یم ینوع به ند،یبب را اش چهره توانست ینم نایال آنکه وجود با و بود

 شیها دندان یرو از غضب و خشم با لبانش. وانیح کی یموها شکل به بایتقر داشت، صاف و مرتب اما رهیت ییموها زین یگرید

  . بودند اهیس چشمانش. بود شده دوال یشکارچ همچون اش دهآسو شکوهمند بدن و بودند رفته عقب

 نبرد از ییها پژواک با چرا. بود آمده نجایا به لیدل چه به که کرده فراموش. کرد نگاه را ها آن حرکت، یب یا لحظه چند یبرا نایال

 ادیفر شدت همان به بایتقر ها آن ردد و نفرت خشم،ی  غوغا به بودن کینزد قدر نیا. بود شده دهیکش نجایا به ذهنش، در ها آن

 . بود خاموششان یها

  . بودند افتاده ریگ مرگبار یا مبارزه درون ها آن

 در بلندتر، قد با یکی آن چپ یبازو و داشتند یزیر خون و بودند یزخم دو هر .شهیم روزیپ یکی کدوم موندم: کرد فکر خود با

 به او خشم. دیکوب بلوط درخت دار گرهی  کنده به را گرشید دست لحظه همان در ودوج نیا با. بود گرفته قرار یعاد ریغ یا هیزاو

 فوق قدرت خشم، نیا دانست یم نیچن هم و بچشد را طعمش و کند حسش توانست یم آن، دنیشن بر عالوه نایال که بود یحد

  . است داده او به یا العاده

 با و بود خوانده فرا نجایا به را نایال او ذهن. بود دهید صدمه او بود؟ کرده فراموش چطور. بود آمده چرا که آورد ادی به نایال گاه آن و

 . داشت تعلق او به رایز بود آمده نجایا به. بود کرده خرد را نایال درد، و خشمی  مهیسراس امواج

                                                             
. ھست قتریدق چمنزاری معن کھ میشد متوجھ اما بود شده ترجمھ مرتع صورت بھ قبل جلد در کلمھ نیا ١  
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 ها آن سمت به نایال سکوت، در و چابک. دندیغر یم و دندیچیپ یم هم به ها گرگ همچون بودند زده خی نیزم بر اکنون کریپ دو

 انگشتانش کهیحال در داشت قرار باال در  - کرد زمزمه ذهنش در ییصدا!  فناست  – سبز چشمان و مجعد یموها با یکی آن. رفت

 خفه دست آن تا گرفت قرار دو آن نیب. مراقبت حس و خشم. شد یجار نایال وجود در یخشم. دیخراش یم یگرید گردن بر را

  . اوردیب باال را انگشتانش تا. ردیبگ را کننده

 کرد لیمتما سمت کی به را وزنش. نیهم . بود یقو اندازه آن به. ستین یقو یکافی  اندازه به کار نیا یبرا که نگذشت فکرش از

 لجن یها رگب بر صورت با را او و آمد فرود اش شده یزخم یبازو بر قیدق یسنجش با. کرد دور بشیرق از انهیوحش را خود ریاس و

  .گرفت کردن، خفه قصد به را او سرش پشت از سپس. انداخت شده مال

 نایال گردن دنبال به کورکورانه سالمش دست با او. بود یادیزی  فاصله او شکست تا هنوز اما داد جواب نایالی  رانهیغافلگی  حمله

  .  آمد فرود نایال ینا بر شستش انگشت. بزند ضربه آن بر تا بود

 ینم متوجه ذهنش. رفت یم آن سمت به شیها دندان با و برده ورشی دست آن سمت به یناگهان که افتی یحال در را خود نایال

  . دندیکش رونیب را خون و شکافتند را گوشت. بودند اسلحه همچون شیها دندان. بکند دیبا چه که دانست یم بدنش اما شد

 بر و دیچرخ بود، او چنگ در کهیحال در و شکست را خود دور بر نایال دستانی  حلقه ش،یها شانه تکان با. بود تر یقو نایال از او اما

 ناخن با و کرد او به یسیه نایال. بود افتاده شکل از یوانیح ییخو درنده با اش چهره و بود نایال سر یباال او سپس. کرد پرتش نیزم

  . زد کنار را دستش او اما شد ور حمله او چشمان به شیها

 یدارا هم موقع همان در که را ییها دندان تا بودند رفته عقب لبانش. بود تر یقو اریبس هم، دهید بیآس یحت. کشت یم را نایال وا

  . کند حمله تا بود آماده ییکبرا مار همانند. دهند نشان بودند، قرمز یها لکه

  . کرد رییتغ اش چهره بود، شناور او سر یباال بر که همچنان. شد متوقف آنگاه

 به یا گونه به. شدند باز بودند، آمده در یاریش صورت به شرورانه که چشمانش مردمک. شدند گشاد سبز چشمان آن که دید نایال

  . ندیبب را او توانست یم یدرست به که بود بار نیاول انگار بود شده رهیخ نایال

 غرش.  شد یم سست داشت، قرار بازوانش بر که یآهن دست اکنون اما ؟کرد ینم تمامش چرا کرد؟ یم نگاهش یطور نیا چرا

 تمام در کهیحال در ندیبنش تا کرد کمک نایال به و نشست عقب. بود شده نیگزیجا متعجب و ریمتح یا افهیق با و دیناپد یوانیح

  . بود مانده رهیخ اش چهره به مدت

  !"ییتو نیا. نایال. " شکست شیصدا. " نایال:" کرد زمزمه

   ؟ نهیا من اسم ایآ ؟ نایال کرد فکر ودخ با نایال
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 بری  شهیر انیم در. بود ستادهیا جا آن هنوز او. انداخت کهنسال بلوط درخت سمت به ینگاه. نداشت یتیاهم واقعا که هرچند

 کرد یم اهنگ نایال به اهشیس یانتها یب چشمان با او. بود داده هیتک آن به دست کی با زنان، نفس نفس و ستادهیا درختی  آمده

  . بود شده دهیکش هم در یاخم اثر در ابروانش

 سبز چشمان با یکی آن بر را خود دوباره سپس. احمقه. م ایب بر یکی نیا پس از تونم یم من.  نباش نگران: کرد فکر خود با نایال

  . کرد پرتاب

! منم.  نایال. " دارد نگه باال را او تا داد هل را نایال یوباز سالمش دست! "  نایال:" دیکش ادیفر او ، زد نیزم به پشت، به را او که یوقت

  !" کن نگاه من به نایال! استفن

 و رفت عقب شییباال لب کرد، یسیه دوباره. بود او گردنی  شده انینما پوست ندیبب توانست یم چه آن همه اما کرد یم نگاه نایال

  . داد نشان او به را شیها دندان

  . شد کوبخیم خود یجا بر استفن

 شکمش به آرنج با یکس انگار شد دیسف صورتش. شکست نگاهش که دید و کرد حس آمد، انیجر به او بدن در که را یشوک نا،یال

  . داد تکان آلود گل نیزم یرو بر یمآرا به را سرش. باشد زده ضربه

  ... " نه اوه ، نه" :کرد زمزمه

 اما آورد او ی گونه سمت به را دستش. بشنود را حرفش نایال که نداشت ارانتظ انگار. گفت یم خودش به را آن که آمد یم نظر به

  . زد گاز آن بر نایال

  ... "  نایال ،اوه:" کرد زمزمه او

  .  بودند زده بتیمص و نیاندوهگ ،جیگ چشمانش. شدند محو اوی  چهره از یوانیح یهخوا خون و غضب یپاها رد نیآخر

 کند دور را نایال تا آمد باال او دست. رود رجهیش او گردنی  برهنه پوست سمت به تا کرد استفاده ظهلح نیا از نایال. ریپذ بیآس و

  . افتاد نییپا دوباره ،سپس اما

 دست دنیجنگ از کامل طور به. شد میتسل یسادگ به گاه آن و دیرس اوج به چشمانش درون درد. شد رهیخ نایال به یا لحظه یبرا

  . دیکش

 بلوط یها برگ خرده با ،زده خی نیزم بر او. کرد یم ترک را او بدن ،مقاومت که کند حس. کند حس را آن وقوع ستتوان یم نایال

  .  بود شده رهیخ یابر و اهیس آسمان به ،نایال سر پشت به و دهیکش دراز ش،یموها در

  . کن تمومش :گفت نایال ذهن در اش خسته یصدا
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 ،ماه نور در ستادنیا. کرد یم زنده درونش را یخاطرات که داشت وجود چشمان آن به راجع یزیچ. کرد درنگ یا هیثان یبرا نایال

 و جهیسرگ دچار را او تقال و آورد در سر یزیچ ها آن از توانست ینم. بودند مبهم یلیخ خاطرات اما...  یروانیرشیز اتاق در نشستن

  . کرد یم یماریب

 بود آمده ایدن به نایال که یکی آن. یکی ان. بود زده صدمه او به چون. داشت نام استفن که یسبز چشم نیا .مرد یم دیبا یکی نیا و

  . بماند زنده و بزند صدمه او به توانست ینم کس چیه. باشد همراهش تا

  .گرفت گاز شدت به و برد فرو او دنگر در محکم را شیها دندان

 در رفت نییپا و باال گردن بر. بود نخورده بر یاهرگیس ای سرخرگ هب. دهد ینم انجام ستدر را آن که شد متوجه ابتدا همان در

 و شد بلند دانه،یام نا.  آمد ینم یادیز خون اما ردیبگ گاز را یزیچ که داشت یخوب حس. بود یعصبان خود یتجربگ یب از کهیحال

  .  خورد تکان درد از او بدن که کرد حس. گرفت گاز دوباره

. نداشت دهیفا نیا مثل یکوچک خراش .بود نکرده پاره را آن یکافی  ازهاند به اما کرد دایپ را یاهرگیس دفعه نیا. شد بهتر یلیخ

  . ابدی انیجر رونیب به گرم و یغن نخو تا کند اش پاره وسط از که بود نیا ،داشت الزم که یزیچ

 که کرد یم حس داشت تازه. دیلرز یم اش یقربان دهد، انجام را کار نیا دکر یم یسع و دییسا یم را شیها دندان کهیحال در

  . کند بلندش تا دیکش را او پشت، از ییها دست که است شدن میسلت حال در گوشت

 بر رد را شیموها یانگشتان و زد حلقه کمرش دور ییبازو.  بودند مصر ها دست چند هر. دیغر کند، رها را گلو آنکه بدون نایال

  . دیجنگ یم بودند، دهیچسب شکارش به که ییها نناخ  و ها دندان با نایال. گرفتند

   !کن ولش. کن ولش

 یم عقب را او که یدستان با را مبارزه و شناخت را آن نایال.  سرد باد انیم از یانفجار همچون بود، دهنده فرمان و اریهوش صدا،

.  بود نمید او اسم.  منید. آمد ذهنش به ینام و کرد نگاه االب به ،نشاندند یم نیزم یرو بر را او ها آن که یزمان.  داد انیپا ،دیکش

  . بردار فرمان چنان هم اما بود شده دور شکارش از نکهیا از لیم یب. شد رهیخ او به انهیترشرو

. کرد حس را یلرزش. دیسیل را لبانش نایال. دیچک یم راهنشیپ یرو بر. بود شده قرمز خون از گردنش. نشست راست استفن

  . شد جهیسرگ دچار دوباره. آمد یم وجودش یها سلول تک تک از نظر به که یگرسنگ از یسوزش همچون

  " .مرده اون که یگفت...  گمونم: "  گفت بلند منید

 یدیام نا با دیسف صورت آن  داشت امکان یزیچ نیچن اگر. بود تر دهیپر رنگ هم قبل از یحت اکنون که کرد یم نگاه استفن به

  . ودب شده پر ییانتها یب
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  . گفت که بود یزیچ تنها" کن نگاش" 

.  ندیبب کینزد از را منیدی  رهیتی  شده تنگ چشمان توانست نایال. آورد باال را صورتش و گرفت قرار نایالی  چانه بر یدست

 نه اما ردیبگ گاز کرد یسع انیال یزیغر طور به. کردند یبازرس را ها آن نیماب و دکردن لمس را لبانش یکیبار و بلند انگشتان ،سپس

 به یزخم ، یا گربه بچه همچون و گرفت گاز واقعا دفعه نیا نایال و کرد دایپ را ششین دندان از یزیت یانحنا منید انگشت. محکم

  . گذاشت جا

  .  بود سخت نگاهش و حالت یب منیدی  چهره

  " ؟ ییکجا یدون یم:" گفت

  . برگرداند او به را نگاهش و."  جنگل داخل:" فتگ گرانه لهیح و درختان ،کرد ینگاه اطراف به نایال

  "ه؟یک اون و"  -

  " .برادرت. استفن:" گفت تتفاو یب. کرد دنبال را گرش اشاره انگشت نایال

 و یهست منید تو. شناسم یم که معلومه. " داد نشان او به را زشیت دندان و زد لبخند او به نایال" ؟یشناس یم منو م؟یک من و"  -

 " .تمعاشق من
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   دوم فصل

  

 اونو دیبا. یآورد دستش به که هم حاال و من؟ید نه مگه ،یخواست یم که هیزیچ همون نیا:" بود انهیوحش و آهسته استفن یاصد

  . "نبود یکاف ییتنها به کشتنش. خودت مثل. یکرد یم خودمون مثل

 یم نگاه او به  نهمشتاقا ، حال یب چشمان آن با ،بود گرفته را نایالی  چانه و زده زانو که طور همان. نکرد نگاه فنیاست به منید

 بهم تنفسش هم یاندک و بود شانیپر.  داد حیتوض ینرم به" .شدم خسته ازش یمقدار من و یگ یم نویا که هیبار نیسوم. " کرد

  " ؟ کشتمت من ،نایال. " داشت دست در را خود کنترل و بود دار خود هنوز وجود نیا با اما بود ختهیر

 چه از ها آن الاص. رفت یم سر داشت اش حوصله." نه که همعلوم: " گفت چرخاند، یم منید آزاد دست در را شانگشتان که نایال

  . بود نشده کشته کس چیه. زدند یم حرف یزیچ

 گهید زیچ هر. " بود نکرده یرییتغ شیصدا یتلخ." یباش دروغگو هی تو که کردم ینم فکر وقت چیه من" :گفت منید به فنیاست

  ".یکن هم سر داستان یکن یسع خودت رخاط به که بودم دهیند وقت چیه نیا از شیپ. مورد هی نیا از ریغ یا

  ".شهیم تموم صبرم گهیدی  قهیدق هی تا" :گفت منید

  ! شفقته و رحم ، من کشتن ؟یاریب من سر یتون یم یچ نیا از رشتیب  که فرستاد جواب فناست

 او از. کرد رها را نایالی  چانه باالخره،." دیرس آخر به تو به نسبت من شفقت و رحم ،شیپ قرن هی:"  گفت بلند یاصد با منید

  "  ؟ یاریم ادی به یچ امروزی  باره در" :دیپرس

  سسانمو  روز جشن امروز"  بخواند حفظ از ،باشد متنفر آن از که را یدرس که یکودک مانند ،کرد یم صحبت یخستگ با نایال

 ادی به وانستت یم ییتنها به که بود یزیچ آن تمام نیا. کرد نگاه منید به چاند،یپ یم او انگشتان در را تانشانگش کهیحال در" .بود

  . آورد ادی به یگرید زیچ کرد یسع صبرانه، یب. نبود یکاف اما آورد

 بد نیا و بخونه همه یجلو منو خاطرات خواست یم. " کرد شکشیپ او به را اسم خشنودانه، "!نیکروال...  بود ایتر کافه در یکس" 

 ز،یآم توطئه و یگرم به" .میزد کلک بهش ما اما. چرا ادینم ادمی. " داد دستش از اما کرد دنبال را رهخاط کورکورانه... "  چون بود

  . زد او به یلبخند

  "واقعا؟ ،میزد کلک بهش ما ،اوه"  -
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 کتابچه یسخت دنبال به. دندیخز او ژاکت ریز به آزادش دست انگشتان" .یکرد کارو نیا من یبرا.  شیرفتگ ازش تو. آره"  -

  " ؟نه مگه ،یدار دوست منو تو. " زد ضربه آن بر آهسته و کرد شیدایپ" .یدار دوست منو تو چون:" گفت. کوچک

  . است برگردانده را شیرو استفن که دید و دیچرخ نایال. آمد چمنزار مرکز از یفیضع یصدا

  "شد؟ یچ بعدش نا،یال:"  خواند باز را او منید یصدا

 باال شانه آخر در و کرد رفک مورد نیا در یا لحظه یبرا نایال" .من با کردن مشاجره به کرد شروع تیجود خاله بعدش ؟بعدش"  -

  " .مکن کار یچ بگه بهم تونه ینم. ستین مادرم اون. شدم یعصبان من. یزیچ ... به راجع. " انداخت

  "؟یچ بعد. ادیب حساب به یمشکل نیا ،گهید حاال کنم ینم فکر: "  بود خشک منید یصدا

 ششین یها دندان بر را زبانش و گفت را اسم نیا شمندیاند" . مت. گرفتم رو مت نیماش و رفتم من بعد" :دیکش ینیسنگ آه نایال

  . " مت. " کرد مجسم را یستبری  شانه و لوندب یمو ،افهیق خوش صورت خود، ذهن در. دیکش

  "؟ یرفت کجا مت نیماش با و"  -

  . بودند یته چشمانش. برگرداند ها آن به را شیرو و."  یکریو پل به:" گفت استفن

 توفان بعد...  بعد. موندم منتظر اونجا حال، هر به. رفته ادمی...  اوم...  منتظر که .ونیپانس به ، نه:"  کرد حیتصح نیخشمگ نایال

  . "کرد دنبالم یزیچ اما. نیماش تو رفتم. نداشتم دوست.  زایچ نیای  همه بارون، ،باد. شد شروع

  ".دنبالت اومد نفر کی:" فتگ ،کرد یم نگاه منید به که استفن

 نشست یم زانو بر کهیحال در.  بود کرده تحمل ،کرد یم جادیا او که را ییها وقفه یکافی  اندازه به" .یزیچ هی:" گفت مصرانه نایال

  . "ما فقط ،ییجا هی میبر ایب:" گفت او به رد،یگ قرار منید صورت کینزد صورتش تا

  " ؟کرد دنبالت یزیچ جور چه ،االن:" گفت او

. استفن ای تو هیشب نه. نبود باشم دهید که یزیچ چیه هیشب! یزیچ جور چه دونم ینم:" نشست خود یجا بر نیخشمگ نایال

 میعظ و دیسف یش. دیکش یم غیج که باد. بود شناور نیزم یرو بر که مه. شدند ریسراز ذهنش در یجاموا مچونه ریتصاو" ...مثله

  . شد یم کینزد او به باد، بر سوار ابر همچون که است دهش درست مه از  خودش آمد یم نظر به که یا الجثه

 با کهیحال در" .رفتم در  من چند هر. برسونه بیآس من به خواد یم کردم یم فکر اما.  بوده طوفان از یقسمت فقط دیشا" :گفت

  . کرد یم نگاه او  به  شیها مژه انیم از و زد یزیآم اسرار لبخند ،کرد یم یباز منید یچرم ژاکت پیز

  . "یرفت در:" شدند کج یاندک لبانش. داد نشان یاحساس منیدی  چهره بار نیاول یبرا
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 نیهم یبرا. شن رد ازش تونن ینم یطانیش یزهایچ. اومد ادمی ،بود گفته بهم یجار آبی  درباره. .. یکس...  که رو یزیچ. آره" -

 نیا در یواضحی  طرهخا که کرد یم یسع کنان اخم ،کرد درنگ نایال..." بعد و. پل سمت به. روندم کیکر نیدرون طرف از

 تینها در." کردم عبور ازش ، بعد و. " چیه گرید اام. زدیم ادیفر که یشخص و. آورد یم ادی به را آب. آب. کند دایپ د،یجد یشانیپر

  "م؟یبر  حاال  شهیم. بود همش نیا و. هستم نجایا االن چونکه کردم، عبور حتما." کرد یریگ جهینت نیچن ،یخوشحال با

  . نداد را جوابش منید

 فراتر ییگو و گفت که بالغ فرد دو همچون کردند یم نگاه گریکدی به منید و او" .هست رودخونه یتو هنوز نیماش:" گفت فنیاست

 باز را دهانش.  کرد حس را یرنجش موج نایال. آمد در قیتعل به یا لحظه یبرا انخصومتش. باشند داشته نفهمی  بچه کی ذهن زا

  "... عموق اون تا اما آوردمش و آب ریز رفتم من.  میکرد داشیپ من و ثیمرد ، یبان: "  داد ادامه فناست اما کرد

  .  کرد اخم نایال ؟ یچ موقع ونا تا

 یزیچ چه که یکرد یم شک دیبا ،آدمای  همه نیب از تو ؟ یشد میسلت تو و. " شدند یمنحن ،یزیآم استهزا صورت به منید لبان

 مرده واقعا که یادد یم حیترج ؟شیاوردین هم نظر در یحت که بود همنزجرکنند قدر نیا فکرش ای. باشه افتاده اتفاق بود ممکن

  "باشه؟

!"  بده  رشییتغ بتونه  که بود  دهنکر افتیدر خون قدر اون هم وقت چیه و! دیکش ینم نفس. نداشت نبض:" رفت در جا از استفن

  "!اقل ال من جانب از نه. " شدند سخت چشمانش

... نهیا مشکل  که حاال:" گفت یرمن به. دارد نگاه ساکت را او تا گذاشت نآ بر را انگشتش دو منید اما کرد باز را دهانش دوباره نایال

 یحت هآر اوه.  شده منطق یب.  شده زده شوک.  کن نگاهش خودت.  کنم نگاهش یگفت ؟ینیبب هم نویا که یکور یلیخ نکهیا ای

 لیتبد از بعد یعاد شوک از شتریب" :کرد مکث یا ندهکن رهیخ لبخند یبرا ، دهد ادامه آنکه از قبل" .کنم یم قیتصد رو نیا منم

. داشت نخواهد را راتییتغ کردن املک یبرا یکاف قدرت بدنش صورت نیا ریغ در.  انسان خون. کنه یم دایپ ازین خون به. شدنه

  ".رهیم یم

 یم داشتم. نیهم فقط. خستمه.  خوبم من:"  گفت منید انگشتان نیب از ؟شده یمنطق ریغ هیچ منظورت کرد فکر آزرده نایال

 حرفش یزاریب با" !بکشمکش یذار یمن یحت تو وقت اون کنم کمکت که اومدم و. نیجنگ یم نیدار وتاد شما دمیشن هک دمیخواب

  .  کرد تمام را

. آورد بوجود او در ییها حفره مانشچش با توانست یم انگار که بود شده رهیخ منید به چنان" ؟ ینگذاشت چرا.  آره:" گفت فنیاست

  ".بود ممکن کار نیتر آسون. " بود شده محو او جانب از یهمکار زا یرد گونه هر
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 و یتند به. دیرس استفن حد به تا گرفت باال زین خودشی  نهیک. شد رهیخ او به جواب در بود، شده خشمناک ناگهان به که منید

 نترلک هدوبار که آمد نظر به سپس" .باشم نداشته دوست آسون رو ارهاک من دیشا: " گفت یسیه یصدا با. دیکش یم نفس یسبک

 یکس اگه که ریبگ نظر در یجور نیا زیعز برادر" :داد ادامه و آمدند در انحنا به نکنا مسخره لبانش. است آورده دست به را خود

 به رو فهیوظ نیا شخصا خودم که دارم میتصم. یا گهید کس چیه نه! منم اون باشه، داشته رو تو کشتن از یناش تیرضا بتونه

  ".دمیم قول بهت. واردم توش یلیخ من که هیزیچ نیا و. رمیبگ عهده

  . " یا داده نشون بهمون: " گفت زد، یم هم به را حالش کلمه هر که انگار ،یآرام به فنیاست

 هر ؟ کردم یم کارو نیا دیبا چرا.  نکشتم من" :گفت د،یچرخ یم نایال سمت به درخشان ینچشما با که منید. "  یکی نیا اما"  -

  . " کنم لشیتبد تونستم یم خواست یم مدل وقت

  ".کنه ازدواج باهاش که بود کرده نامزد یا گهید شخص با دایجد که لیدل نیا به دیشا"  -

 کرده، فراموش رو تو نکهیا از مونمگ ؟ادیم اد،ینم یبزرگ مشکل نظر به نیا که حاال ، خوب" : گفت و کرد نگاه نایال به منید

 ازش میتون یم موقع اون. دیفهم میخواه ، شد خودش دوباره یوقت اما. " ستینگر فنیاست به یندیناخوشا خندلب با" .هیراض

  " قبول؟. کنه یم انتخاب رو مونیکی کدوم که میبپرس

 یخاموش به شیصدا... "  ادافت اتفاق که آنچه از بعد ؟ یبد یشنهادیپ نیچن یتون یم طور چه. " داد تکان را سرش فنیاست

  . دییگرا

 نایال. پرداخت هم رو متشیق و کرد یا انهاحمق انتخاب نیکتر. ینتون تو اگه یحت بگم رو اسمش نمتو یم من ؟نیترک مورد در"  -

 را  فنیاست دیجد اعتراضات تا کرد اضافه را نیا" .نه ای یباش موافق تو که سین مهم البته. شناسهیم رو خودش ذهن. کنه یم فرق

 رمیم بعدش و ارهیم دستش به شم مطمئن که رمیم من. داره اجیاحت خون به و فهیضع ناال نایال که نهیا قتیحق. "  فرونشاند

 . " یراحت جور هر. یاین ای یایب یتون یم تو.  آورده سرش رو بال نیا یکس چه نکهیا دنبال

  . میبر ایب.  کشاند باال خود با زین را نایال و ستادیا منید

 جغد. بود نکرده توجه وقت چیه نیا از شیپ. بود توجه جالب شب در جنگل. بود حرکت در نکهیا از خوشنود. آمد لیم کمال با نایال

 یم دور سرعت به ،او خرامان یها قدم از ها موش. پراکندند یم درختان نیب از را انش کننده ریتسخ و سوگوارانه یها ادیفر ،ها

 تخت نیا یرو بر کردن حرکت که شد متوجه. باشد زده خی جنگل یها سنبه سوراخ در ابتدا انگار بود سردتر جا نیا در هوا.  شدند

 ندیبب که نکرد نگاه را عقب.  گذارد یم گام کجا که باشد مراقب ستیبا یم فقط. بود تر آسان من،ید کنار در صدا یب برگ، از روان

  . نه ای کند یم دنبالشان استفن ایآ
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 انیجر در آن در وار دهیشور  یها تیفعال ینوع ،اکنون هرچند. است بوده اج نیا امروز. اختشن ،شدند خارج جنگل از که را یمحل

 با نایال.  داد یم شکل ، مردم کیتار و رهیت یها توده به که ییها نورافکن. دیتاب یم ها نیماش بر که یآب و زقرم یها نور.   بود

 خاله.  نگران چشمان و شفتهآ و الغر صورت با زن آن ،مثال یبرا. ودندب آشنا نفرشان نیچند.  کرد نگاه ها آن به یکنجکاو

   ؟ رابرت ، تیجود خاله نامزد.  کنارش قد بلند مرد و ؟تیجود

 کرد فکر چه هر اما.  خودش یموها یرنگ دهیپر به ییموها با یکودک. باشد همراهشان زین یگرید شخص دیاب که کرد فکر نایال

  . آورد ادی به را یاسم نتوانست

 آن. آورد یم ادی به را دو نیا. بودند ستادهیا سیپل افراد از یا رهیدا در و بودند کرده حلقه گریکدی دور را بازوانشان که یدختر دو

  .  بود ثیمرد ،رهیت یموها و بلند قامت با هم یکی آن. بود یبان کرد، یم هیگر و داشت یقرمز یموها و بود جثه زیر که یکی

 میدید ما. " دیلرز یم تشنج حد در شیصدا! "  تسین آب داخل اون اما" :گفت یم بود، دهیشپو فرمیونی هک یمرد به داشت یبان

  . " گفتم بهتون بارها. رونیب آوردش فناست که

  "؟ نیکرد ترک نجایا اون، با را استفن شما و"  -

  ... "اومد یم داشت یزیچ و بود شده دتریشد طوفان. میبود مجبور"  -

 کنه رهاش بشه مجبور اگه...  که گفت فناست." آمد یم نظر به تر آرام یبان از یاندک تنها" . سین مهم نیا:"  شد بحث وارد ثیمرد

  " . خوابوندش یم دیب درختان ریز ،

  "  ؟ کجاست فناست حاال خوب:"  دیپرس یپوش فرمیاون گرید مرد

 ورتشص و دیچرخ یبان" ...افتاد اتفاق نایال یبرا...  یبرا آنچه اما. کرده دنبالمون حتما. میاریب کمک که میبرگشت ما. میدون ینم"  -

  . کرد پنهان ثیمرد آغوش در را

 ، جلو به.  کنم روشن رو زیچ همه االن تونم یم حال هر به.  احمقن قدر چه. برد یپ نکته نیا به نایال.  ننیغمگ من خاطر به اونا

  .  کرد نگاه او به ،بود شده دار حهیجر احساسش که نایال. دیکش عقب را او منید اما افتاد هرا به نور سمت

  . " رونیب مشونیکشون یم ما ،کن انتخاب را یخوا یم که ییاونا .نه یجور نیا: "  گفت منید

  "بخوامشون؟ یچی  واسه"  -

  ".هستن تو شکار اونا. یهست یشکارچ کی االن تو. نایال کردن هیتغذ یبرا"  -

 یم نیچن منید چون ، وجود نیا با. نبود غذا هیشب شیبرا رون،یب آن زیچ چیه. داد فشار ششین دندان بر را زبانش ،دیترد با نایال

  ". یبگ تو کدوم هر:" گفت یمهربان با بدهد، منید به را شانس نیا آنکه یبرا. شد خم گفت،
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 یبررس ، کند یابیارز را یهورمش ینقاش یتابلو که یکارشناس همچون را صحنه و شدند کیبار چشمانش.  کرد کج را سرش منید

  "  ؟ چطوره نینازن بهداران از تا چند ، خوب. "  کرد

  . " نه" : گفت سرشان پشت از ییصدا

  " ؟ نه که چرا" : انداخت برادرش به ینگاه  اکراه، با ، اش شانه یباال از منید

 فناستی  چهره." کنه شکار سین الزم یول شهبا هداشت ازین انسان خون به دیشا. داشته وجود حمله یکاف قدر به نکهچو"  -

  . داشت وجود اطرافش در یا ارده شومی  هاله اما بود خواندن قابل ریغ و زیآم خصومت

  "؟ هست هم یا گهید راه:"  دیپرس زیآم طعنه منید

 به رو کار نیا که یکس. بشه راغب که کرد وادارش بشه که یکس ای...  باشه راغب که کن دایپ رو یکس. هست که یدون یم"  -

  ". ادیب کنار باهاش یفکر لحاظ از بتونه که باشه یقو یقدر به و بده انجام نایال خاطر

  "؟ کرد دایپ رو یزکاریپره انسان نیچن شهیم کجا از یدون یم تو گمونم و"  -

  .  شد دیناپد و. "  نمتونیب یم اونجا.  مدرسه به اریب رو نایال" :گفت استفن

 حس را یبیعج زیچ نایال رفتند، یم کهیحال در. کردند ترک را جوش و جنب حال در ممرد و ها فالش نور ،یشلوغ ،تیفعال ها آن

 رونیب آن از که رشیگلگ زج به رفته فرو آب در کامال.  بود شده روشن ، ها نورافکن توسط که بود یلیاتومب ،رودخانه وسط در. کرد

  .بود زده

  . بازگشت جنگل درون به و کرد دنبال را منید سپس و ! نیماش هی کردن پارک یبرا یا مقانهاح یجا چه که کرد فکر خود با

  

***  

  .  کند حس توانست یم دوباره استفن

 جان یب بدن که یزمان. است شده تمام ، کردن احساس را یزیچ.  بود شده تمام دنید آزار شیبرا که کرد یم فکر. بود آزاردهنده

 لحظه آن با توانست ینم زیچ چیه رایز کند تشیاذ تواند ینم گرید زیچ چیه که کرد یم فکر ،دیکش رونیب رهیت آب از را نایال

  .  کند یبرابر

  . کرد یم اشتباه
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 قرمز غبار که یزمان. دیکش یقیعم نفس ، بود نییپا سرش کهیحال در و داد فشار یدرخت بر را سالمش دست.  ستادیا و کرد مکث

 با .  افتی ادامه ، باشد شده کم آنکه بدن اش نهیس درونی  سوزاننده درد اما افتاد راه به ،ندیبب توانست رهدوبا و رفت کنار رنگ

  . نکن فکر نایالی  درباره گفت خود به ،است دهیفا یب دانست یم نکهیا

 نوازش وقت چیه. شنود ینم را شیصدا وقت چیه گرید که بود کرده فکر خود با ؟آمد ینم حساب به نیا ایآ. بود هنمرد که واقعا اما

  ... کند ینم حس را او یها

  .  بکشدش خواست یم بود کرده لمسش او که حاال و

  . دیآ در پا از نکهیا از هراسان.  شد خم.  کرد مکث دوباره

 منید که بود لیدل نیهم به دیشا. باشد دهیخواب جان یب و سرد آنکه دنید تا بود یبدتری  شکنجه ،دنید تیوضع نیا در را نایال

  . بود منید انتقام نیا دیشا.  بماند زنده بود گذاشته

ی  حلقه و کند صبر سحر تا. دهد انجام منید کشتن از پس خواست یم که دهد انجام را یکار همان ستیبا یم استفن دیشا و

 استخوان بر گوشت که یزمان تا ستدیبا ها اشعه آن نیآتش آغوش در. آورد در داشت، یم نگهش امان در آفتاب نور از که را یا نقره

  . دهد انیپا شهیهم یبرا و بار کی ار درد و بسوزانند را شیها

 متنفر او از نایال اگر یتح. کرد ینم شیرها داشت، یم بر قدم نیزم نیا بر نایلا که یزمان تا. کرد نخواهد نیچن که دانست یم اما

  .  دارد نگه امان در را او تا کرد یم توانست یم که یکار هر. کرد یم شکارش اگر یحت. بود یم

 از را خون ، اتاقش در. کند زیتم را خود شود، ظاهر انظار در آنکه از قبل دبو الزم. کرد کج ونیپانس سمت به را راهش نفتاس

 سرعت را آن ستتوان یم کزتمر با و بود شده آغاز نیا از شیپ یبهبود اتیعمل. کرد یبررس را شیبازو و شست گردنش و صورت

 تیاهم نیا اما.  بود کرده فیضع را او هم حاال نیهم ، برادرش با جنگ. کرد یم مصرف داشت عیسر را شیها قدرت. بدهد هم

  . دیآ نظر به مناسب بود الزم که لیدل نیا به بلکه ، بود اش متوجه یسخت به که درد لیدل به نه. داشت

 حس ، یکیتار در را نایال یوحش و دیجد حضور و برادرش ییبایناشک توانست یم فنیاست .بودند منتظر مدرسه رونیب نایال و منید

  .  کند

  " .بده جواب ات نقشه که بهتره: "  گفت منید

 لذت موسسان روز رقص مراسم از که بود قرار مردم.  بود یگرید یاهویه پر مرکز ،مدرسه کنفرانس سالن. نگفت یزیچ استفن

 یها گروه در و رفتند یم گرید یجا به ییجا از سرعت به ،بودند هماند یباق طوفان وجود با که ییها نآ قتیحق در اما ببرند

  . گشت یخاص شخص حضور دنبال به  هنشذ با و کرد نگاه داخل به باز در از فناست. کردند یم صحبت و بودند شده جمع ککوچ

  . بود شده خم ، سالنی  گوشه در یزیم بر روشن یموها با یسر.  کرد شیدایپ



 خاطرات خون آشام
 غضب

١٥ 

 
  .مت

 دهیا نیا و . یدار ازین تازه یهوا به تو: کرد فکر. دیآ رونیب که کرد وادار را او استفن،.  کرد نگاه را اطراف ریتحم و نشست صاف مت

   . یبزن رونیب دیبا یا لحظه یبرا که یکن یم حس.  کرد نیتلق ، مت ناخودآگاه ریضم هب را

 خودتون. کجاست دونه یم. یعکاس اتاق ، مدرسه داخل ببرش: گفت بود، دهستایا انهیمخف ،ییشنارو از دور به که منید به استفن

  .  ندیبنش ،مت شدن ظاهر منتظر تا دیکش عقب شخود آنگاه . بگم من تا نیند نشون رو

  . کرد شروع یتند به ،کرد صحبت او با استفن که یزمان. دیچرخ ، ماه بدون آسمان سمت به شا دهیکش صورت.  آمد رونیب مت

 اونها. " شتافت فنیاست سمت به.  بودند اکشکش در ،اش چهره بر تسلط یبرا وحشت و دیما ، یچارگیب" !ییجا نیا تو!!  فنیاست" 

  "؟ ستین یخبر چیه ؟ گردوندن برش زهنو... 

  "؟یدیشن یچ تو"  -

 منحرف یکریو پل از من نیماش با نایال که گفتن و دناوم ثیمرد و یبان. " شد رهیخ او به یا لحظه دهد، پاسخ آنکه از شیپ مت

  .  کردند یم التماس چشمانش" ؟ داره ، نداره قتیحق ، استفن"  داد قورت را دهانش آب و ردک یمکث" ... اون که گفتن. شده

  . برگرداند را نگاهش استفن

 ینم. کنم ینم باورم. " فشرد چشمانش بر را ستانشد کف و دبرگردان فناست از را شیرو."  خدا ، اوه:" گفت گرفته ییصدا با مت

  . "باشه داشته قتیحق تونه ینم! کنم

  . کرد لمس را گرید پسر یبازو... "  مت" -

  . "کنم یم بدترش دارم من و یجهنم یوت انگار االن خودت حتما. " بود ناهنجار و خشن مت یصدا. "  ممتاسف"  -

 شیها قدرت از که بود آمده قصد نیا با.  افتاد نییپا دستش.  یبکن را تصورش یبتوان چه آن از شتریب که کرد فکر خود با فناست

 و نیاول با نه.  دهد انجام را یکار نیچن توانست ینم.  آمد یم ممکن ریغ نظر به اکنون.  کند استفاده ، مت کردن قیتشو یبرا

  . داشت مکان نیا در که یانسان دوست تنها

   .زیچ همه دانستن با. کند انتخاب خودش مت بگذار. دیبگو را قتیحق مت به که بود نیا گرشید انتخاب تنها

  "؟ یکرد یم کارو اون ، یبد انجامش نایال خاطر به یتونست یم که بود یزیچ اگر: "  گفت
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 هر:"  گفت تینعصبا با بایتقر. بود یا احمقانه پرسش چه گرید نیا بپرسد که بود غرق خودش احساسات در اندازه از شیب مت

 دندیلرز یم  شیها نفس.  کرد نگاه  فنیاست  به  طلبانه همبارز یحالت با ، دیمال یم چشمانش بر را نشیآست کهیحال در" !یزیچ

  ! " کنم یم خاطرش به یکار هر"

 و گرگی  محله به یسفر خودت یبرا! گمیم کیرتب: دیشیاند کرد، یم احساس خود شکم در را یا هحفر کهیحال در فنیاست

  .  کرد پا و دست ش،یم

  ".بدم نشونت خوام یم که هست یزیچ.  ایب همراهم" : گفت
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  سومفصل 

  
باز شود و مت را به داخل هدایت کند،  داد تافن درحالیکه در اتاق عکاسی را هل میاست. الینا و دیمن در تاریکخانه منتظر بودند

  .، حس کندوچکدر اتاق ک توانست حضور آنها رامی

  . "این درها یعنی باید قفل باشند:" کرد، مت گفتفن چراغ را روشن میاستزمانی که 

او قبل از این، . ، آماده کندآنچه که در پیش بودنمی دانست چه چیز دیگری باید بگوید تا مت را برای " .قفل بودن :" فن گفتاست

  .هرگز خودش را عمدا به انسانی نشان نداده بود

با کش آمدن زمان، دید که . کالس سرد و ساکت و هوا به نظر سنگین بود. ، ایستادآهستهمانی که مت برگشت و نگاهش کرد، تا ز

  .ی مت به آهستگی از گیجی و غم به پریشانی و تشویش تغییر کردحالت چهره

  ."شممتوجه نمی: " مت گفت

کرد، به نگاه کردن به مت که قدرتش را از دید انسان پنهان می او به قصد برداشتن پوششی." شی می دونم که متوجه نمی"  -

مت پلک زد و سرش را . فن، واکنش مت را در حالیکه در چهره اش ، پریشانی به ترس تبدیل می شد، مشاهده کرد است. ادامه داد

  .تر شد هایش سریع  تکان داد ، نفس

  "؟ ... چی : "او با صدای خشنی شروع کرد 

اینکه چرا من در نور شدید عینک . را به فکر وا داشته بودن احتماال چیزهای زیادی درباره ی من هست که تو: " فن گفت است

  . "چرا واکنش هایم سریع هستند. خورمچرا غذا نمی. زنمآفتابی می

فن، با است. دهد  کرد آب دهانش را قورتخورد انگار که تالش میگلویش تکان می. حاال مت پشتش به سمت اتاق تاریک بود

  .توانست صدای ضربان قلب مت را بشنود حواس شکارگریش می

  ."نه : " مت گفت 

  . "کنه پرسیدی چی منو از بقیه متفاوت میکردی و از خودت میتو باید تعجب می"  -



 خاطرات خون آشام
 غضب

١٨ 

 
مت به سمت در رفت، ." خودمو از مسائلی که به من مربوط نیست دور نگه می دارم. دهممن اهمیتی نمی... منظورم. نه"  -

  .چشمانش به سرعت به سمت آن حرکت کرد به طوریکه به سختی می شد این حرکت را حس کرد

شود الینا فن احساس کرد به سختی میاست." تونم بگذارم که االن بریای بزنم، اما نمیمن نمی خواهم به تو صدمه. نکن ، مت"  -

  .صبر کن : الینا گفت  به .را کنترل کرد تا از مخفی گاهش خارج نشود

اگر می خواهی منو بترسونی ، این کارو " :آهسته گفت یاو باصدای. مت بی حرکت شد و از هر تالشی برای رفتن دست برداشت

  "دیگه چی می خواهی؟ . کردی

  . "برگرد : "و به مت گفت. حاالفن به الینا گفت است

  .فریاد خفه ای کشید . مت برگشت

حاال پاهای او در زیر لباس بلندش . ، وقتی که مت او را برای آخرین بار دیدآن روز بعد از ظهربود، اما نه الینای الینا آن جا ایستاده 

. درخشید، پوشیده شده بود ، با کریستال های یخی که در نور میکه به او چسبیده بودچین نازک پارچه سفید موصلی . برهنه بود 

-آمد با برق نقره ای پوشیده شدهغریبی داشت ، موهای طالیی رنگ پریده اش به نظر می پوستش که همیشه لطیف بود ، برق سرد

آمدند ولی در آن چشمان عمیق آبی رنگ با پلک های سنگین، که تقریبا خواب آلود به نظر می. اند اما تفاوت اصلی در صورتش بود

او بیشتر از هر زمانی در . آمیز و گرسنه ای دیده می شد  عین حال به طور غیرطبیعی هوشیار بودند و در لبانش ، انتظار شهوت

  .زندگیش زیبا شده بود ، اما یک زیبایی ترسناک

  .، خیره شده بود، زبان صورتی الینا بیرون آمد و لب های خود را لیسید بی حسدرحالیکه مت 

  .روی حرف اول اسمش درنگی کرد سپس لبخند زد ." مت: " او گفت 

، با صدایی شبیه و عقب عقب می رفتشد ناباورانه نفسش را فرو برد و عاقبت در حالیکه داشت از الینا دور می فن شنید که متاست

  .هق هق آن را بیرون داد

مت سریع به سمت او برگشت ، چشمانش از ترس گشاد شده بودند، استیفن . همه چیز خوبه: فن  با قدرت ذهنش به مت گفتاست

  ."دونیو میحاال دیگه ت:" اضافه کرد 

توانست انکار را در صورتش ببیند اما دیمن هم از محل اختفایش خواهد بداند و استیفن میگفت که نمیی مت میحالت چهره

  .بیرون آمد و به سمت راست الینا رفت و حضور خودش را به جو متشنج اتاق اضافه کرد 

  .و ذاتا ترسناک ، نزدیکش بودند  آن ها با زیبایی غیر انسانی یهر سه تا. مت محاصره شده بود
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. و مت حق داشت که بترسد. خرگوش از روباه ، موش از جغد  یهمان ترس درمانده . استشمام کندتوانست ترس مت را فن میاست

  .، او بودکارشان در زندگی کشتن. آنها شکارچی بودند؛ او شکار بود

ن واکنش هایی را بیدار می ف، در ذهن استترسیدن و فرار کردن بود و این ی مت غریزه. ز از کنترل خارج شده بودند یو اکنون غرا

هر سه شکارچی تحریک شده بودند ،  استیفن احساس . کند؛ به همین سادگیوقتی شکار فرار کند، شکارچی تعقیبش می. کرد

  .تواند مسئول عواقبش باشد کرد اگر مت فرار کند نمی

خواهد به تو آسیب الینا هست که به تو احتیاج داره ، و چیزی که اون میاین . مه بزنیم ما نمی خواهیم بهت صد" :به مت گفت

اما عضالت مت همچنان سفت شده و آماده فرار بودند و استیفن متوجه شد که  ".شی ، متحتی اذیت هم نمی. همیشگی نمی زنه 

  .ه راه فراری بودند آماده بستن هرگون ؛شدندهر سه آنها کمین کرده و به او نزدیک تر می

  .و دید که مت انتخاب خود را کرد تو گفته بودی هر کاری برای الینا انجام میدی فن با ناامیدی به مت یادآوری کرد است

و قبل از اینکه ادامه بدهد خودش "  .گفتمگی؛ راست می":زمزمه کرد مت نفسش را بیرون داد و تنش را از خودش دور کرد،

  "چی احتیاج داره ؟ به . " رامحکم کرد

  .را دنبال کرد  یالینا به جلو خم شد و انگشتش را روی گردن مت گذاشت، لبه سرخرگ

وقتی دیمن هیچ تالشی برای این کار نکرد " بهش بگو ، دیمن . خواهی اونو بکشینمیکه تو . اون یکی نه: " استیفن سریع گفت 

  .بهش بگواضافه کرد ، 

به قدری " .اینجا یا اینجارو امتحان کن ". گیری از پزشکی ، جاهای مشخصی را نشان داد ت و با بهرهدیمن چانه ی مت را باال گرف

  .فن احساس کرد ترس مت دوباره شدت گرفت استقوی بود که مت نمی توانست حلقه ی دستان او را بشکند و 

حرفش ناگهان با رحم و دلسوزی  .خاب خودت باشه اما باید انت. مت  ،به من اعتماد کن به پشت پسرک انسان حرکت کرد ، فن است

  .تونی نظرتو عوض کنی تو می: را اینگونه تمام کرد

خواهم به تو کمک من می. خواهم کمک کنم من هنوز می. نه " :، گفتشده اش های بهم قفل مت تامل کرد و سپس از بین دندان

  ."کنم ، الینا 

سپس به سمت گلوی مت پایین آمدند و . خشان با مژگان سنگینش ، روی او ثابت ماندند ، چشمان آبی در" مت :" الینا زمزه کرد 

در چهره اش بود،  ن را برای تغذیه پیشنهاد کرداز آن شکی که زمانی که دیمن بهدارااثری . لب هایش با گرسنگی از هم باز شدند

  . ، دندانش هایش را فرو کرد  یده ای شکارنهمانند پردوباره لبخند زد و سپس خیلی سریع . " مت . " دیده نمی شد
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کرد، هایش  را در پوستش  فرو   میبرای یک لحظه ، وقتی که الینا دندان.  فن دستش را به پشت مت گذاشت تا نگهش دارداست

  . شه باهاش نجنگ؛ این هست که باعث درد میفن به سرعت فکر کرد، اما است مت تالش کرد عقب برود

بچه گرگ را  کرد آرام باشد، مساعدت غیر منتظره ای از طرف الینا رخ داد، کسی که افکار گرم و شاد یکعی میدرحالیکه مت س

او این بار در همان تالش اول ، جای درست را گاز گرفت ، همانطور که چنگال تیز . کردپخش می، که در حال تغذیه است

فن این را با ضربه ای ، استباشته می شد که با قدردانی از مت همراه بود شد، با غرور معصومانه و رضایتمندی انگرسنگیش کم می

خواست او را بکشد ، بخاطر اینکه او هیچ تهدیدی برای دیمن محسوب الینا از مت متنفر نبود یا نمی .ناگهانی از حسادت درک کرد

  .الینا به مت عالقه مند بود. نمی شد 

اما الزم  .تو نمی خواهی به اون صدمه بزنی . کافیه الینا . ینا بنوشد ، سپس مداخله کرد فن گذاشت تا حدی که ایمن بود ، الاست

  .، تالش کنند تا الینا را جدا کنند من و قدری هم مت که سست شده بودیشد خودش، د

از استیفن درخواست  او." برمش که بدون خطر بتونه استراحت کنهمن به جایی می. به استراحت احتیاج داره نحاال او"دیمن گفت 

  .نمی کرد ؛ بلکه بهش می گفت 

من جوری که تو به من های استیفن قابل شنود باشد ،  اضافه کرد ،  رفتند، صدای ذهنش به طوریکه تنها برای گوشدر حالیکه می

  .کنیم بعدا راجع بهش صحبت می.  ، داداش حمله کردی رو فراموش نکردم

به خاطر آورد که چشمان الینا چه طور روی دیمن قفل شده بودند، چه طور او بدون سوال دنبال  .فن بعد از آنها شروع کرد است

این تمام چیزی بود که استیفن به . دیمن رفت  اما حاال که او در خطر نیست؛ خون مت قدرتی را که احتیاج داشت ، به او داده بود 

  .اهمیت دارد  آن متمسک شده بود و به خودش گفت این تمام چیزی است که

  .های پالستیکی فرو رفته بود و به جلو خیره شده بود پسر انسان در یکی از صندلی. او برگشت تا حالت گیجی مت را درک کند

  .فن برد و آنها عبوسانه به یکدیگر نگاه کردند سپس چشمانش را به سمت است

"  .اما هنوزم نمی تونم باور کنم: " زیر لب گفت . ی فاصله گرفت سرش را تکان داد، به آرام. " دونمحاال من می. خوب : " مت گفت 

  "کیه ؟ . اون شخص ـــ دیمن." سپس اخم کرد ."  به جز این . " انگشتش را با احتیاط کنار گردنش فشار داد، از درد تکانی خورد

  "برادر بزرگمه ، اسمشو از کجا می دونی ؟ : "استیفن بدون هیچ احساسی گفت 

و بانی " .ادش آمدیمت درنگی کرد، چیز دیگری به وضوح به " کشمکش داشت بچه گربه باهاش. ی الینا بود پیش خانههفته ی "

  ."داشت  ییه جور حالت واسطه روح
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  "بهش الهام شد ؟ چی گفت ؟ "  -

  . "گفت که مرگ توی این خونه هست ... گفت "  -

  . "حق با اون بوده ." نگاه کرد  فن به دری که دیمن و الینا از آن گذشته بودند ،است

چه اتفاقی برای الینا افتاده؟ آیا اون برای . من هنوز نفهمیدم"  .نشانی از التماس در صدای مت بود" فن ، جریان چیه ؟است"  -

  "؟ هیچ کاری نیست که بتونیم انجام بدیم؟این جوری می مونههمیشه 

  "ن آشام ؟ مثل چی؟ بهم ریخته ؟ یک خو" :ه گفتفن وحشیاناست

  ."هردو . " مت نگاهش را بر گرداند 

، بعدیو اما مورد . کنه به هر حال این چیزیه که دیمن فکر می. بشهبرای مورد اولی ، حاال که تغذیه کرده ممکنه منطقی تر "  -

       .استیفن ادامه داددر حالیکه چشمان مت از نور امید درخشید ، ." تونی انجام بدی تا شرایطش عوض شهتنها یک کاره که می

  " .میرهفقط می. اونوقت دیگه یک خون آشام نخواهد بود . تونی یه میله چوبی برداری و به قلبش فرو کنی می"

  .مت بلند شد و به طرف پنجره رفت

ی کافی از خون اندازه اما چون به. اون تو رودخانه غرق شده بود، مت. ن اتفاق افتادههرچند واقعا اون رو نمی کشی چون قبال ای"  -

و ، به نظر می رسه که ، از خون برادرم ، به جای اینکه بمیره تغییر " درنگی کرد تا صدایش را یکسان نگه دارد ... " همن را داشت

  ".ه که از حاال اون هستاین چیزی. اون شکارچی شده ، مثل ما . کرد 

به خودم می گفتم فقط به خاطر . ی تو هستدونستم یه چیزی درباره من همیشه می. " ، جواب دادبه او بودمت درحالیکه پشتش 

دونستم  بیشتر از اینه اما چیزی به اما در عمق وجودم می"  .دوباره سرش را ناباورانه تکان داد." اینه که از یک کشور دیگه هستی

  ".ن کار رو کردم من می گفت می تونم بهت اعتماد کنم و ای

  . "با هم رفتیم گل شاه پسند بگیریم  درست مثل وقتی که"  -

  "خوره ؟ تونی بگی اون به چه دردی میحاال می. آره ، مثل همون : " او اضافه کرد 

انست تلخی تواو نمی." ظاهرا خودش این رو نمی خواستهاما .  خواستم دیمن را ازش دور نگه دارممی. نابرای حفاظت از الی"

  .ش کنترل کندی، در صداخیانتی را که دیده بود

  . "این تنها چیزیه که من یاد گرفتم . فنقضاوت نکن، استدونی ی الینا تا وقتی که تمام حقیقتو نمیدرباره. " مت چرخید
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، او و مت اکنون در یک موقعیت نابه عنوان دوست پسر سابق الی. فن وحشت زده تکانی خورد؛ سپس ، بدون شوخی لبخندی زداست

  .ب بود که آیا می تواند مثل مت در این باره مهربان و بخشنده باشد و شکستش را محترمانه قبول کند فن در عجاست. بودند 

  .دانست بعید می

که کلمات به  تا وقتی... کرد فن تقریبا ازش چشم پوشیو استبا گوش انسانی قابل شنیدن نبود . شروع شد بیرون ، سروصدایی

  .ذهنش نفوذ کردند

تا آن لحظه ، همه چیز را درباره ی تایلر اسمال وود و . مین مدرسه چند ساعت پیش چه کار کرده استسپس یادش آمد که در ه

  .دوستان قلدرش فراموش کرده بود

از کنترل خارج و او ازروی غم و ناراحتی اتفاقی که برای الینا افتاده بود ، . حاال که خاطره برگشت؛ شرم و وحشت گلویش را بست 

اند؟ آیا او، کسی ی اونها مردهآیا همه. ، وجود نداشتاما هیچ عذری برای کاری که کرده بود . شکسته شده بود، منطقش تحت فشار

  که مدتها قبل قسم خورده بود هرگز کسی را نکشد ، شش نفر را امروز کشته ؟

، صلی مدرسه و روی آسفالتبیرون ساختمان ا، ، مت هم به دنبالش رفتنداد یوقتی که جواب" ری؟کجا می. ، صبر کناستفن" 

  .آقای شلبی کنار آلونک کوانست ، ایستاده بود  ،زمین بازی دورتر از. تقریبا می دوید که به او برسد

به نظر می رسید سعی داشته فریاد بزند ،  اما فقط . صورت سرایدار خاکستری شده بود و خط هایی از وحشت در آن دیده می شد

  .انش خارج شده بودصدای نفس گرفته کوچکی از ده

  .ی آرنج از او گذشت، به داخل اتاق نگاه کرد و یک حس کنجکاوانه و آشناپنداری احساس کرد استیفن با ضربه

در خانه ی تسخیر شده بود با این تفاوت که هیچ تابلویی برای بازدید کننده ها قرار داده نشده بود این  ٢شبیه اتاق اسلشر دیوانه

  . بود یکی حقیقی

روی هر سطحی که دیده می . اد همه جا پراکنده بودند، پنجره شکسته شده و قطعات چوب و شیشه در وسط ریخته شده بود اجس

نگاهی به اجساد کافی بود تا . شد ، خون پاشیده شده بود ، قرمزی که به رنگ قهوه ای و فاسدی درآمده و به نظر خشک شده بود

به  جز   کروالین ،گردن او این نشانه را . در گردنشان بود ارغوانی کبود، زخم به رنگ   هر کدام  یک  جفت: دلیل را آشکار کند 

  .نداشت ، اما چشمانش خالی و خیره بود 

  ... "او این کارو نکرده ... ن کارو نکرده، الینا ایفناست." فن، مت نفسش را حبس کردپشت است

                                                             
٢Mad slasher  
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گاری پر از جارو ها و چوب های   یای شلبی کرد، اما سرایدار رواو نگاهی به آق ."ساکت باش"داد  فن زیرلبی جوابیاست

فن وقتی که داشت از کف اتاق رد می شد تا زمانی که نزدیک تایلر زانو زد، زیر پای است. گردگیریش لغزیده و به آن تکیه داده بود

  .صدای ساییده شدن شیشه ها می آمد 

وقتی استیفن سر پسر  ینه ی تایلر با ضعف و ناتوانی باال و پایین می رفت وس. فن، قدری آسوده شودحقیقت باعث شد است. نمرده

  .، چشمانش اندکی باز شد ، بی فروغ و نامتمرکز را بلند کرد

کار را می کرد ، در عجب بود که چرا خود را به  نحتی زمانی که ای.  تو هیچ چیزی به خاطر نمی آری، به او گفت فن ذهنیاست

  .او فقط باید از فلزچرچ برود ، همین حاال برود و هرگز باز نگردد . زحمت می اندازد 

  . نه تا زمانی که الینا این جا بود . اما نمی توانست 

ش درآورد و به آنها هم ، همان چیز را گفت ،  آن را در اعماق مغزشان یاو ضمیر ناخودآگاه سایر مجروحان را هم بچنگ ذهن خو

  .تمام بعد از ظهر خالیه . ورید چه کسی به شما حمله کرد شما به خاطر نمی آ. جای داد 

  .فرسوده شده بود  او تقریبا. با انجام این کار، حس کرد که قدرت ذهنش ، همچون عضالت خسته ، به لرزه افتاد 

ز بین انگشتانش روی فن سر تایلر را ا، استبا خستگی. بود بیرون، آقای شلبی باالخره صدایش را بدست آورده و شروع به فریاد کرده

  .زمین گذاشت و برگشت

چشمانش ، چشمان . ای را بو کرده باشد، سوراخ های بینیش باز شده بود، مانند اینکه چیز منزجر کنندهمت به عقب برگشته لبان

  . "تو کردی. الینا این کارو نکرده : " یک بیگانه بود، او زمزمه کرد 

ای  نارش عبور کرد و به سمت خنکی رضایت بخش شب رفت ،  بین خود و آن اتاق فاصلهفن او را هل داد ، از کاست! ساکت باش 

دن از نزدیک کافه تریا ، به او گفت که بعضی از یگام های در حال دو. انداخت ، هوای خنک را روی پوست داغش احساس کرد 

  .انسان ها باالخره ، صدای سرایدار را شنیده اند 

صدایش می گفت که در حال تالش برای "تو این کارو کردی ، درسته ؟ : " ون از زمین بازی آمده بود فن به بیردنبال استمت ، 

  .فهمیدن است

به مت خیره شد ، هیچیک از نشانه های رعب انگیز عصبانیت در چهره اش را "  .، من کردمبله : " فن او را دور زد و غرید است

شما گوسفندید ؛ ما گرگ هستیم و تایلر از وقتی من اینجا اومدم . مقاتلی. مچی هستیمن بهت گفتم ، مت ، ما شکار. " مخفی نکرد 

  ."، همینو می خواست
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مت نزدیک او شد ، چشم تو چشم " اون ؟ ... اما . همانی که قبال بهش دادی . ، یه مشت توی صورت که می خواستمطمئنا"  -

و حتی متاسف هم نیستی؟ حتی پشیمان . " ر شد آن کار را انجام دهد فن مجبو؛ استاو شجاعتی ذاتی داشت. ایستاد ، بدون ترس

  "هم نیستی ؟

چرا باشم ؟ اگر تو زیادی استیک بخوری پشیمان می شی ؟ برای گاو احساس تاسف می " :فن با خونسردی و بی تفاوت گفت است

این برای مت بهتر است که در . ینه اش قرار داد دید که نگاه مت ناباورانه است و بیشتر فشار آورد ، درد را عمیقتر در س" کنی؟

در غیر این صورت ، مت هم ممکن بود فرجامی مانند افرادی که در آلونک کوانست بودند ، . حال حاضر از او دور باشد ، خیلی دور

  ".رمن چیزیم که هستم ، مت  و اگر نمی تونی اونو تحمل کنی، از من فاصله بگی. " داشته باشد 

، سپس. فکش برجسته شدند ماهیچه های. ر کرد، به سرخوردگی تغییاش به آرامی، حالت ناباورانهبه او نگاه کرد طوالنیمت مدتی 

  .بدون کلمه ای ، روی پاشنه اش چرخید و رفت

                                                                

***  

  .الینا در قبرستان بود 

کرد احساس خستگی می. گرچه او نمی خواست آرام بشیند. و گفته بود تا زمانی که برگردد ، همانجا بماند اشتهدیمن او را آنجا گذ

  .او می خواست برود و به کشف و جستجو بپردازد . اما حقیقتا خواب آلود نبود و خون تازه روی او ، مانند کافئین اثر گذاشته بود

موش های . روباهی در سایه دزدکی به سمت مسیر رودخانه می رفت . پر از تکاپو بودقبرستان گرچه نشانی از انسان نبود اما 

جغد مزرعه ، تقریبا آهسته . کوچکی زیر علف نازک بلندی ، کنار سنگ قبرها ، با صدای جیر جیر و بسرعت تونلی حفر می کردند 

  .ناکی فرود آمد به سمت کلیسای مخروبه پرواز می کرد ، روی ناقوس کلیسا با صدای جیغ ترس

او به اطراف کلیسای . این خیلی بهتر بود تا مثل موش یا موش صحرایی توی علف ها پنهان بشود . الینا بلند شد و ان را دنبال کرد 

بیشتر سقفش فرو ریخته ، و تنها سه دیوارش پا . مخروبه با عالقه نگاه کرد ، از حواس تیزش برای بازرسی کردن آن استفاده کرد

  .بود اما ناقوس کلیسا مانند تنها بنای به جا مانده در ویرانه ها ، ایستادگی کرده بود  برجا

الینا با شوق به مجسمه های سفید مرمر آنها . در یک طرف ، مقبره ی توماس و هونوریا فل بود ، مثل جعبه سنگی بزرگ یا تابوت 

توماس فل . که روی سینه شان تا شده ، آرمیده بودند  یو دستانآنها در آراموش و سکون با چشمان بسته . روی درپوش خیره شد 
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، در کنار یکدیگرالینا بی حواس به والدین خودش فکر کرد که . آمد ، اما هونوریا فقط غمگین بود جدی و کمی عبوس به نظر می

  . در قبرستان جدید ، به خواب ابدی فرو رفته بودند 

: حاال می توانست  تصورش کند . تازه خانه را به یاد آورده بود  .آنجا جائیکه خواهم رفت من می خواهم به خانه بروم ؛فکر کرد 

  .ی کف کمدش اتاق خواب زیبایش با پرده های آبی و مبلمانی از چوب گیالس و شومینه کوچکش  و چیزی مهمتر زیر تخته

خانه . پیدا کرد ، اجازه داد پاهایش او را راهنمایی کنند  از روی غریزه اش که عمیق تر از حافظه اش بود ، راه را به خیابان ماپل

  .ماشین رابرت در پارکینگ پارک شده بود . بسیار قدیمی بود ، با ایوان بزرگ و پنجره هایی از کف تا سقف در جلو

اینکه در حال حاضر به  دیدند ، بادلیلی وجود داشت که مردم نباید او را می. الینا می خواست در جلو را باز کند اما متوقف شد

  .او مردد بود و سپس به چابکی از درخت به سمت پنجره اتاق خوابش ، باال رفت . خاطر نمی آورد که چه بود 

زنی روی تخت نشسته بود و کیمونوی ابریشمی قرمز الینا روی . ، وارد آن جا شود جه کنداما نمی توانست بدون آنکه جلب تو

الینا فهمید صدای . رابرت کنار میز آرایش ایستاده بود ، با او صحبت می کرد . خاله جودیت. ه بوددامنش بود و به آن خیره شد

  .تواند بشنود سخنان او را حتی از شیشه هم می

 .گردن و پیداش خواهند کرد، جودیتآنها هر اینچ از آن جنگل را می. بیرون دوباره فردا ، تا زمانی که طوفان نشه : "... او می گفت 

ما نمی تونیم امیدمون را از دست بدهیم،  اهمیتی . "خاله جودیت چیزی نگفت و او باصدای ناامیدانه تری ادامه داد" حاال می بینی

  ..."نداره که دخترها چی گفتن 

  . "ه نداره فاید. " باالخره خاله جودیت  سرش را بلند کرد ، دور چشمانش قرمز شده  اما خشک بودند . "  این خوب نیست ، باب "

  . "تالش برای نجات ؟ من نمی گذارم اینجوری حرف بزنی : " رابرت جلو آمد و کنارش ایستاد 

چیزی که امروز اتفاق . ما . هرچی ... منظورم . گرچه من می دونم ، در قلبم ، که ما اونو زنده پیدا نمی کنیم ... نه ، نه فقط این "  -

  ... "افتاد تقصیر ما بود 

  . "اون یک تصادف وحشتناک بود . حقیقت نداره این "  -

اگر اونقدر باهاش نامالیم نبودیم ، اون هیچوقت مجبور نمی شد تنها رانندگی کنه و . آره ، اما ما باعث شدیم این اتفاق بیفته "  -

یقی کشید و ادامه داد خاله جودیت نفس عم." م که گوش کنی؛ می خوانه ، باب ، سعی نکن منو ساکت کنی . گرفتار توفان بشه 

طوالنی مشکل داشت ، از وقتی مدرسه شروع شد و به طریقی من ازنشانه های مقابل خودم  یالینا مدت. بعالوه ، فقط امروز نبود ." 
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.. .من حاال می تونم ببینم و حاال که الینا . که به آنها توجه کنم... خودمون ... چون زیادی درگیر خودم بودم . چشم پوشی کردم 

  . "نمی خواهم همان اتفاق برای مارگاریت بیفته... رفته 

  "چی داری میگی ؟ "  -

بدون اینکه به او نگاه . " شایدم هیچوقت . دارم می گم نمی تونم با تو ازدواج کنم، نه در زمانی که برنامه ریزی کرده بودیم "  -

  .کند ، به نرمی صحبت می کرد 

  ."نمی خواهم احساس کنه من رو هم از دست داده . دست داده مارگاریت خیلی چیزها اخیرا از" 

تو می دونی من به اون چه . در حقیقت ، کسی رو هم بدست می آره ، چون من بیشتر اینجا خواهم بود . تو را از دست نمی ده "  -

  . "حسی دارم 

  ."فقط من این طوری قضیه رو نمی بینم . متاسفم ، باب "  -

  ... "بعد از کارهایی که کردم ... بعد از تمام لحظاتی که من اینجا گذروندم .  دی باشی تو نمی تونی ج"  -

  . "من جدیم . " صدای خاله جودیت خشک و سنگدالنه شده بود 

 زد و صورتش از فرط هیجان قرمزرگ روی پیشانی اش می. کرد الینا کنجکاوانه ، از جایگاهش در بیرون از پنجره ، باب را نگاه می

  .شد 

  . "تو فردا احساس دیگری خواهی داشت : " او گفت 

  . "نه ،  نخواهم داشت "  -

  ... "منظورت این نیس "  -

  ."کنم ، چون این کارو نمی کنم منظورم همینه ، به من نگو که نظرمو عوض می"  -

وقتی صحبت کرد ، صدایش صاف و سرد  .اش غمگین شدامیدی به اطراف نگاه کرد؛ سپس حالت چهرهای ، رابرت با نابرای لحظه

  . "خوب ، اگر این جواب آخرته ، بهتره همین االن من برم . می فهمم ." بود 

او بلند شد ، تردید کرد انگار مطمئن نبود که . خاله جودیت وحشت زده برگشت ، اما رابرت تقریبا به بیرون در رسیده بود " باب"

و چرخید تا قبل ! "  باب :" دوباره با اصرار بیشتری صدا زد . داشته بود ، مالید  زی را که نگهانگشتش چیز قرم. دنبالش برود یا نه 

  .از آنکه دنبالش برود ، کیمونوی الینا را روی تخت بگذارد 
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 چشمانش از بین قاب نقره ای. تمام بدنش سفت شد . اما همینکه چرخید ، نفسش بریده بریده شد، دستش به سمت دهانش رفت

سپس خاله جودیت . ره ماندندای طوالنی ، همین طور بدون حرکت به هم خیآنها برای لحظه. ره شد، خینا، به چشمان الینجرهپ

  .غ زدن کرددستش را از جلوی دهانش کنار برد و شروع به جی
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   چهارم فصل

  

 زانوانش بعد، هیثان کی. امد فرود نیزم یرو یا گربه مانند راض،اعت از یادیفر با همراه نایال ،دیکش رونیب درخت از را نایال یزیچ

  . شدند یزخم و خوردند نیزم به

  . زد یکنار به را دستش ، منید. برگشت عقب به ، بود کرده کاررا نیا که یکس به حمله یبرا شده مشت یانگشتان با نایال 

  " ؟ یراگرفت من چرا" :گفت نایال

. شد پرت نایال حواس سپس. شدند رهیخ گریدکی به ،یکسانی خشم با هردو"  ؟ ینموند گذاشتمت که ییجا چرا:" داد پاسخ منید

 طرف به را نایال من،ید .شد یم دهیشن ،بود شده اضافه آن به ها پنجره دنیلرز یصدا اکنون که ادیفر یصدا ، باالی  طبقه از هنوز

  . نشوند دهید ازباال تا دیکش خانه

 .دیکش را دستش ، شود نایال جواب منتظر انکه بدون و." میشو دور نجایا از ایب:" وگفت اندخت باال به تنفر زا سرشار ینگاه منید

  "  داخل برم دیبا من :" گفت و کرد متومقا نایال

 که ونچ یشو خونه داخل یتونینم. همنظورم کلمه یواقع یمعنا به. یتونینم" : وگفت داد لیتحو نایال به جانانه یا خنده منید 

  ." ینشد دعوت

 ازین رو خاطراتم دفترچه من یول:"  گفت یپافشار با ، بعد یول بکشد را او ، قدم چند دادکه اجازه منید به نایال لحظه، چند یبرا

  ."دارم

  " ؟ یچ"  -

  ."بخوابم دفتر اون بدون تونمینم.  دارم ازشین من و کمده کف یها پارکت ریز"  -

   . دیرس یم مهم نظر به اما کردیم بزرگ را هیقض قدر نیا راچ که نستداینم نایال

 درهمان و زدند یم برق چشمانش ." ایب" :گفت یآرام به و شد تر میمال اش چهره بعد یول مدآ یم یعصبان یلیخ نظر به منید

  "رشیبگ:"  آورد رونیب کتش یتو از را یزیچ نیح

  .کرد نگاه دفترچه به دیوترد شک با نایال
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  " نه؟ مگه ، رخاطراتتهدفت نیا"  -

  ."خوامیروم دهیجد من است هیمیقد نیا یول آره"  -

 نکهیازا قبل میابریب . ادینم رتیگ یشتریب زیچ چون. بندازه راه رو کارت دیبا یکی نیا:"  داد پاسخ امرانه یلحن با و یسرد به منید

  ."دارکننیب هارو هیهمسای  همه

 یول نبود مدل نیروزتر به مطمئنا .یبرنج لقف کی و یمخمل یآب باجلد ککوچ. گرفت رنظرد بود، منید دست که را یدفتر ، نایال

  .نستدا رشیپذ قابل را آن نایال و بود آشنا شیبرا

  . کند تشیهدا ، یکیتار طرف به که داد اجازه منید به

 کیاالر که بود ییجا ، جا نآ. شناخت را ایمگنول ابانیخ درونی  خانه یول. نداشت تیاهم یلیخ شیبرا. دنوریم کجا به که دینپرس

  .کرد یم یزندگ سالتزمن

 به و بود بیعج خیتار معلمی  افهیق چه اگر. کرد دعوت داخل به را منیود نایال ،سر با و کرد باز رو ییدرجلو که بود کیاالر نیا و

  . رفت یم راه وار کیاتومات و دبودن شفاف چشمانش.  ندیبب را ها آن واقعا که دیرس ینم نظر

  . دیسیل را لبانش نایال

 به اش خونه یول.  داره وجود اون درمورد یمشکوک زهیچ کی .ستین ،زدن گاز یبرا یکی نیا ، نه" :گفت مختصر یلیخ منید

 ییراهنما ،یکوچک یروانیش ریز اقات سمت به و پله راه به را نایال"  باال نیا.  دمیخواب نجایا ، هم قبال من. امنه برات ،یکاف اندازه

 یمیقد تشک کی اتاق یانتها در و یسفر تختخواب کی ، یاسک یها کفش ،تمهسور :بود شده پر یمختلف یها زیچ با اقات. کرد

  .بود شده پهن نیزم یرو که

  . " بخواب. ییجا نیا تو که دونهینم یحت صبح"  -

 یخاطرات دفتر یرو را دستانش و دیکش دراز پشت به او .قرارگرفت ،دیرس یم نظر به یعیط شیبرا که یحالت در و کرد اطاعت نایال

  . داد قرار ، بود گرفته آغوش در که

  "  نایال بخواب" :گفت و بپوشاند را اش برهنه یپاها تا انداخت شیرو برنزت یا تکه ،منید

 چشمان یول بودند آشفته یلیخ افکارش.  دهد انجام یکار ... خواهدیم او که فکرکرد نایال ، لحظه کی یبرا و شد خم او یرو منید

 او بر یروانیرشیز اقات یرگیت.  بکشد نفس دوباره توانست نایال و برگشت عقب به منید سپس. راپرکردند نایال دید تمام ،منید اهیس

  .دیخواب او و شدند بسته چشمانش.  کرد غلبه



 خاطرات خون آشام
 غضب

٣٠ 

 
 دیفهم اطراف به ینگاه با. شد داریب ، گذاشتیم رهمکنا در تکه تکه ، کجاست که نیا رادرمورد یاطالعات کهیهنگام ،یآهستگ به

  ؟کرد یم چه نجایا.  است یکس یروانیرشیز اقات در که

   یصدا یول کردند یم دعوا  گرید هم با ،بود شده دهیکش برزنت شانیرو که ،قاتا داخل یایاش نیب ییجا ،ها موش ای ها خفاش

 و زد کنار را اش یموقت پتو نایال. شد یم دهید ،بستهی  پنجره یها لبه اطراف رد ،نور از یکمرنگی  کهیبار. کرد ینم تشیاذ آنها،

  .بپردازد جستجو به تا شد بلند

  یطوالن یمدت یبرا که کرد یم احساس. بشناسد ،نایال که یکس نه یول ،بود یکسی  خانه یروانیش ریز اتاق قطع طور به نجایا

  ؟است یروز هچ ،امروز که بود فکر نیا در .است شده درمان ، تازه اکنون و بوده ماریب

 نیکوچکتر نکهیا از. باشد مراقب و ساکت که گفت یم او به یزیچ. ها پله نییپا. بشنود نییپای  ازطبقه ییصداها ستتوان یم

 ینگاه با. رفت نییپای  طبقه به اطیاحت با و بازکرد را یروانیرشیز اتاق درب ،صدا یب و یآسان به. دیترس یم ،جادکندیا یمتمزاح

 برگزارکرده یهمانیم سالتزمن کیاالر که یعموق ، بود نشسته ها مبل آن یرو بر. شناخت را آن و دید را یمنینش اتاق ، نییپا به

  .بود یرامز ی وادهخانی  خانه در او .  بود

 یا لحظه از بعد یول. کرد یم شجیگ ، او یصدا.  ندیبب را رنگش یکرمی  کله توانست یم نایال. بود نییپا آن ، التزمنس کیاالر

 . ستین ، کردیم صحبت درکالس معموال کیاالر که یحالت هیشب ای مزخزف ، احمقانه او یصدا که بود آن لشیدل که شد متوجه

 باشه ییهرجا ممکنه: " کردیم صحبت گرید مرد دو با قاطع و سرد بالحن .گفت ینم هم روانشناسانه خود یب یها وپرت چرت

  . " جنگل یتو دیشا. شهرباشه از رونیب داره شتراحتمالیب یول .  دماغمون ریز یحت

  . بود مدرسه ریمد ٣لوکستین یآقا او . شناخت یم هم ، را سرتاسش و او  یصدا نایال"  ؟ جنگل چرا: "  گفت مردان از یکی

 نجایا ؟ ٤نبرگهیف دکتر او ایآ که بود دمرد نایال "  شدند دایپ جنگل کینزد  اول یقربان تا دو که هست ادتی :"گفت یگرید

  ؟ کنم یم چکار جا نیا من ؟ کنهیچکارم

. مربوطه موضوع نیا به جنگل" :کردند یم گوش او به احترام با  ،گرید یها مرد." هاست حرف نیا از شتریب نه: "  که تگف کیاالر

 یم داشیپ من ،باشه داشته وجود ییجا نیچن اگر. نبر نیزم ریز  بتونن ،شدن دهیاگرد که ییجا دارن یگاهیفمخ جا اون دیشا

  ". کنم

  " ؟ یمطمئن: "  گفت برگ نیف دکتر

  . " مطمئنم" :  گفت خالصه یلیخ کیاالر

                                                             
٣ Newcastle  
٤ Dr. Feinberg 
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  " ؟ گرده یم بر شهر به نکهیا ای ؟مونهیم اونجا ایآ یول. جاست اون نایال  ، یکن یم فکر تو و"  : گفت ریمد 

 که ییراهها از یکی"  : دیکش آن یرو را انگشتانش یپرت حواس با و برداشت نهار زیم یرو از را یوکتاب برداشت قدم چند کیاالر

 ها اون که داره احتمال.  ثیدیمر ، یمومشک دختر اون و کالوگ مک یبان. میباش دوستاش مراقب که نهیا ، میکن داشیپ میتون یم

  ".هییطور نیهم معموال .ننشیبیم که باشن ینفرات نیاول

  " ؟میردک دایپ رو ردش که یوقت و"  : دیپرس نبرگیف دکتر

 . انداخت زیم یرو را آن و بست را کتاب" من به نیبسپر اونو: "  گفت شوم یلحن با و آهسته کیاالر

 دیشبا    اونجا دیبا  تا دو  شما  گمونم. شه یم شروع ده ساعت از مراسم.  فتمیب راه من بهتره: "  گفت و کرد نگاه ساعتش به ریمد

 به یتونب که دوارمیام کیاالر"  : گفت یدودل با و کرد نگاه عقب به و کرد توقف یا لحظه ، یخروج بدر سمت به ریمس در او"  ؟

  ... " پرسم یم خودم از حاال و بود نشده دهیچیپ درق نیا اوضاع گرفتم تماس تو با من که یوقت.  یکن یدگیرس موضوع نیا

 یل یا رابرتی  مدرسه که یدیم حیترج تو. واگذارکن من به رو اون که گفتم بهت . ٥انیبرا ، مایب بر ازپسش تونمیم من"  -

 ییجا بشه؟ شناخته ٦بون التیا در رشدهیتسخ مدرسه عنوان به بلکه باشه یزیانگ غمی  حادثهی  صحنه فقط نه ها روزنامه درتمام

  " ؟ یخوایم ات مدرسه یبرا تو که هیشهرت اونجور ، نیا ؟ رنیم راه اون در زنده ارواح که ییجا ؟ ارواح شدن جمع یبرا

 یبگ تو یچ هر"  : دیرسیم ناراحت نظر به هم هنوز.  داد کانت یسر سپس. فشرد یم هم به رو لبانش ، کرد تامل کاستل وین یآقا

  .شد خارج شدنبال به هم برگ نیف دکتر و ترف" .نمتیب یم سایکل یتو.  یبد انجامش زیتم و عیسر که باشه ادتی یول ، کیاالر

  . رفت رونیب به ییجلو در از و داد تکان یسر هم او آخر در. شد رهیخ یخال یفضا به و ستادیا آنجا یمدت یبرا کیاالر

  . رفت باال به ها پله راه از آرام نایال

 چه امروز بداند که داشت ازین بود؟ یچ درمورد ها نیای  همه حاال. شدبا شناور مکان و زمان در انگار ،کردیم یجیگ احساس نایال

 را شیصدا ای ندیبب را او دینبا کس چیه که کرد یم حس شدت به چرا. کرد یم ترس احساس چرا و نجاستیا او چرا ،است یروز

  . دشو حضورش متوجه اصال که نیا ای بشنود

 کی فقط ، دهیاوخواب که ییجا.  نبود جا آن ،ندک اوکمک به که یزیچ چیه که دیمفه نایال ، یروانیرشیز اطراف به کردن نگاه با

  . کوچک یآب دفترچه کی و بود برزنت پارچه و تشک

 یبرا یراه چیه.  دیرس یم اتمام به اکتبر ١٧در خاطرات . بازکرد را دفترچه و دیدو یورود در انیم از او ! خاطراتش دفترچه

 رشته به دیمروار مثل.  گرفتند شکل ذهنش در ریتصاو ، کرد نگاه شیها نوشته به او یوقت یول . نداشت وجود امروز خیتار دنیفهم

                                                             
٥ Brian  
٦ Bon country 
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 نایال یزندگ خواندن به شروع زد ورق اول به او. نشست تشک یرو رتیح با نایال. ساختند یم را خاطراتش و شدند یم دهیکش

  . کرد لبرتیگ

 صفحات درآن یادیز رنج. درآمدند رقص هب چشمانش یجلو روشن نقاط. کرد یم وحشت و ضعف احساس نایال ، شد متما یوقت

 یهمشهر نیب یگمشدگ احساس که بود یدختر داستان ،نیا. اجاتیاحت آن از شتریوب  یادیز یهاراز و ها نقشه نیهمچن.  بود

ی  کوبنده ترس لیدل ، نیا یول دیرس ینم آن به کامال گاه چیه که گشت یم یزیچ دنبال که یکس. کرد یم اش انوادهخ و شیها

 احساس ، بود نشسته آنجا هنوز که یدرحال که نبود، یلیدل آن. نبود کرد، یم یخال را شیانرژ تمام که اش هنیس قفسه درون

  . آورد یم ادی به او که بود نیا ،شده وحشت عثبا که یزیچ. کند سقوط

  .آورد یم ادی به را زیچ همه گرید االن او

 یطور. نداشت وجود دنیکش نفس یبرا آب جز به زیچ چیه و رفت رونیب هاش هیر از هوا که یزمان وحشت ، خروشان آب ، پل

...  زیچ همه که یوقت.  شد متوقف زیچ همه که یوقت بود افتهی انیپا ، زدن ضربه گرید که یینهای  لحظه و بود شده درد باعث که

  . شد متوقف

 تونست یچطور ، درجنگل. بود کرده رخنه وجودش در االن ترس نهما. بودم دهیترس یلیخ من استفن، اوه کرد فکر خودش با 

  ؟ کنه رفتار یطور اون که بود شده باعث زیچ چه باشه؟ کرده فراموشش تونستیم چطور ؟ رفتارکنه استفن با یطور اون

. ذردبگ یسادگ به آن مثل یشدن غرق از و شود بلند توانست ینم کس چیه. دانست یم ، شیاریهوش مرکز در . دانستیم او یول

  . دیایب رونیب مخمصه از زنده و شود بلند توانست ینم کس چیه

  . داد نشانش را بازتابش و کرد عمل نهیآ مثل شهیش قطعه نآ.  ندازدیب شده بسته پنجره به ینگاه تا رفت و شد بلند یآرام به

 جداگانه یزندگ هرکدام نظر به که ییها نهیآ از پر دیدو یم یسالن در  ، او  که ییجا . نبود ده،ید خواب در که یریتصو آن هیشب

 به که چهآن از یکم تفاوت با فقط بود قبل مثل. نداشت وجود چهره نیا در یزیآم طنتیش ای یوحش زیچ چیه. داشتند یا

 ییجا. کرد لمس را گردنش ، انگشتانش سر با نایال . بود تادهاف گود نشچشما دور و شده برافروخته پوستش. داشت عادت ،دنشید

 ازخونشون یکاف اندازه به درعوض که نیا و ؟ بوده یکاف اندازه به دفعاتش واقعا .بودند خورده خونش از مهرکدا ، ناستف و منید که

  ؟ بود خورده

  ...  دیبا.  کرد یم هیتغذ ناستفی  وهیش به دیبا ، داشتنش وجود یباق یبرا ،شیزندگ یباق یبرا وحاال باشد بوده طور نیهم دیبا

.  تونمینم من.  کنم یم خواهش.  تونمینم من که فکرکرد. گذاشت وارید روکش دونب چوب به را شیشانیپ و نشست زانوانش بر

  .تونمینم من
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 .کردند یم هیگر ،کمک یبرا وجودش یها ذره تمام و امد یم باال ، ترسش  قلبش دراعماق ییجا یول نبود یمعتقد ادم وقت چیه

 را افکارش قدر ان توانست ینم.  نکرد درخواست را یخاص زیچ چیه.  کن کمکم کنمیم واهشخ کنمیم خواهش اوه کرد فکر

  کنمیم خواهش ، کنمیم خواهش کن کمکم کنم یم خواهش:  فقط.  کند متمرکز

  . ستادیا و شد بلند یازمدت پس

 رچشمانشیز ، هنوز .دیدرخش یم وندر از ، یمرغوب ینیچ ظرف همچون. بود بایز یمرموز طور به اام ،دهیپر رنگ هنوز اش چهره

  .شد یم دهید یمصمم حالت ها آن در یول داشت وجود یاهیس یها هیسا

 از شتریب بهش خوب نداشت وجود یراه اگه و کرد ینم غیدر ازش اون فقط داشت، وجود یحل راه اگر. کرد یم دایراپ ناستف دیبا

  . باشد او کنار در جز به ، ییجا خواست ینم . داشت اجیاحت قبل

 کی ، وارید یرو.  کرد یم کشف را گاهشیمخف دینبا سالتزمن کیاالر.  بست دقت با را درب ، آمد رونیب یروانیش ریز اتاق از یوقت

  . بود دهیخواب روز چهار یبرا او . شیپ هفته شنبه از ، چهارروز.  بود خورده خط دسامبر چهار تا که دید میتقو

 سمانآ که نیا با یحت زد یم بیسآ نشچشما به .  دیکش عقب ، رونیب نور یها اشعه از را ودخ دیرس ییدرجلو به ، که یوقت

 بعد و . کند ترک را خانه تیامن که کرد یم مجبور را خودش دیبا.  است راه در رفب ای نبارا که دیرس ینظرم به و بود گرفته

 ها، درخت به کینزد ، رفت یم جلو یپنهان ، ها نرده پشت از.  گرفت بر در را او رونیب یفضا به نسبت هندیفرسا یوحشت احساس

 روح ای هیسا همانند یاحساس ، فل ایهونور بلند دیسف لباس در.  شود یمخف آنهای  هیسا در که نیا یبرا دهامآ ، کرد یم حرکت

  . ترساند یم ، دید یم را او ، که را یهرکس.  داشت

 خانه کنار از او.  بودند رهاکرده را شهر دیشا.  ندیبب را او که نبود ابانیدرخ کس چیه. ترف هدر به شیها اطیاحت تمام نظر، به یول

 پارک یها نیماش که هم االن . گذشت شده بسته یها مغازه ، شده گذاشته خود حال به و نامرتب ییها اطیح ، شده رها یها

  . افتی یخال ، زین را ها نآ  ، دید یم را ابانیخ کنار شده

 یها ابر انبوه مقابل در ، دشیسف رنگ با که سایکلی  مناره.  کرد متوقف ،راهش انهیم در را او که دید سمانآ در جسم کی گاه آن

 او.  شناخت یم اش یزندگ تمام در را سایکل نیا او. مدندآ در لرزه به شیپاها ، شد کینزد سایکل به که یوقت.  داشت قرار ، اهیس

 ،است یوانیح قفس سایکل که انگار کرد یم حرکت ازآن فاصله با حاال یول.  بود دهید بار هزاران را یکنار وارید یرو یها یحجار

 یحجار سمت به یارام به را آن و گرفت یسنگ وارید سمت به را دستش. بخورد را او وانیح و بشکند است ممکن لحظه هر که

  .برد وارید یرو یها

 دستش به او .گرفت را شیگلو یبغض و شدند شک ازا پر چشمانش ،کردند لمس را بیصل  اش شده دراز یها انگشت که یهنگام 

  .شوند ریسراز شیها اشک گذاشت و داد هیتک وارید به بعد و کند لمس را یحکاک  تمام تا داد اجازه
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 ، مت از وقت چیه . بودم خودخواه یلیخ من.  کردم یم دینبا که روکردم ییکارا من. ستمین طانیش من که کرد فکر باخودش او

 بهتر تیجود خاله با و کردم یم یباز شتریب تیبامارگار دیبا من.  نکردم تشکر ، بودن کرده برام که ییها کار یبرا ثیمرد ای یبان

  .ستمین شده نینفر.   ستمین طانیش من یول  کردم یرفتارم

  یکی نیا منظورش. بود گفته سایکل درمورد یزیچ ستلوکاین یاقا. کرد نگاه ساختمان یباال به ند،یبب توانست یم دوباره یوقت

  بود؟

 رفت باال ها پله از صدا و سر بدون. شدیم ختم کر گروه گاهیجا به که بود یکنار در کی. کرد یدور یاصل درب و سایکل یجلو از او

  .کرد نگاه نییپا به ، گاهیجا از و

 پر ها یصندلی  همه . ندبود  شده جمع نجایا چرچ فلزی  همه که دیرسیم نظر به. بود یخال ها ابانیخ چرا که دیفهم ینگاه با او

 ختشنا یم را ها چهره که دیفهم نایال ، ییجلو یها فیرد به شدن رهیخ با.  بودند ستادهیا یادیز تیجمع زین سایکل عقب و بود

 عییتش مراسم یبرا که یاهیس لباس با ، اانج هم خودش که بودند تیجود خاله دوستان و ها هیهمسا ، اش یقبل کالس یاعضا انها

  . بود نشسته ، دهیپوش نایال نیوالد جنازه

 اما بود برده ادی از را کردن گوش که بود کردن نگاه مشغول انقدر او تاحاال .زد چنگ را نرده انگشتانش من یخدا اوه فکرکرد نایال 

  . شدند لیتبد لماتک به نایال گوش در ناگهان ٧ بتا جناب یعال رامآ کامال یصدا

  . رفت یکنار به و ... "  میکن میسه هم با خاص یلیخ دختر نیا از را خاطراتمان: " ....  گفت او

 آن که یاتفاقات در ییجا اصال.  باشد شینما کی نیلژنش انگار. کرد نگاه ینیزم ریغ یاحساس با ، افتاد اتفاق بعدا که را آنچه ، نایال

  . کرد یم شیتماشا که بود خودش یزندگ نیا یول  بود یتماشاچ کی فقط او.  نداشت ، افتاد یم نییپا

 یروزها مورد در.  شناختند یم را او  تولدش زمان از اه کارسون.  کرد صحبت او درمورد و امد باال کارسون سو پدر ، کارسون یاقا

  ،بود شده لیتبد آن به نایال که یلکام و بایز ، جوان خانم درمورد ، کردند یم یباز هم اب ، ییجلو اطیدرح سو و او که یتابستان

  .بردارد را نکشیع و  کند قطع را صحبتش که شد مجبور و راگرفت شیگلو بغض.  کرد صحبت

 ودمعد از یکی سو .داشتند یخوب روابط هم با یول نبودند یمیصم دوستان رگید دبستان زمان از نایال و او .امد باال کارسون سو

 ایگو کرد یم هیگر چنان آن سو حاال یول گرفت را نایال طرف ،زدند را تانر یاقا قتل اتهام ناستف به کهیهنگام هبودک یکسان

  . باشد داده دست از رو خواهرش

 بهش نیا که دونمیم من و " داد ادامه و کرد پاک را چشمانش" .نبودند خوب نایال با نیوازهالو بعد مردم از یلیخ: "  گفت او 

 یادیز احترام شیبرا خاطر نیا به من و نکرد رییتغ ،کنند دشییتا مردم که نیا یبرا وقت چیه او . بود یقو نایال یول . زدیم بیسآ

                                                             
٧ Reverend Bethea 
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 که دونستمیم یول بشم انتخاب من که خواستم یم ،شدم نامزد نگیکام هوم ملکه یبرا یوقت. " دیلرز سو یصدا... "  بودم قائل

 کنم یفکرم من و بوده نایال اون ،داشته یا ملکه حاال تا یل - یا – رابرتی  مدرسه اگر چون نداشت یاشکال چیه نیا و شم ینم

ی  هسمدر به که ییدخترها سال، یها سال تا کنمیفکرم من. میاریم ادی به رو اون مای  همه که هیطور نیا چون ، هست هنوزم که

 بار نیا.... " ستادیا ، درسته کرد یم فکر که یزیچ یپا یچطور اون که فکرکنند نیای  درباره و ارنیب ادی به اونو ممکنه رنیم ما

  .ندیبنش اش یصندل یرو بر تا کرد کمکش ابجن یعال و کند راکنترل شیصدا نستانتو سو

 نایال که یدختران.  بودند داشته نگه را گریکدی دستان و کردند یم هیگر ، ها آن نیبدتر و نیتوزتر نهیک یحت ، یآخر سال دختران

  . بود شده همه دوست نیبهتر ، او ناگهان. کردند یم نیف نیف ، بودند متنفر ازش دانست یم یخوب به

 نیتر وحشتناک نیا نکهیا با. شد خم ها نرده سمت به شتریب بود شده شوکه که نایال. کردند یم هیگر که بودند هم ییپسرها

  .بردارد دست کردن تماشا از توانستینم یول بود دهید تاحاال که بود یزیچ

 من با کرد یم یسع او: "  گفت یا گرفته یصدا با. بود شده تر دهیپر رنگ شهیهم از ، غم با اوی  چهره.  مدآ باال ٨دکتور سیفرانس

  ".بخورم ناهار باهاش دادیم اجازه من به اون.  باشه مهربون

      .یخوردیم دردم به استفن درمورد اطالعات آوردن دست به در تو چون کردم صحبت تو با من که اوال.  مزخرفه کرد فکر نایال

 شیستا یبرا یکاف اتکلم توانست ینم کس چیه بود صادق ، رفتند یم یسخنران زیم پشت که یکسان تمام درمورد مطلب نیا اما 

   .کند دایپ نایال

  ... " کردمیم نشیتحس شهیهم من"  

  ... " بود من یالگو اون" 

  ... "  من محبوب اموزان ازدانش یکی" 

 اهیموس دختر نآ یول.  نه ای دیایب کنار نیا با اندتویم نستداینم. شد منقبض نایال بدن تمام ،شد بلند شیجا از ثیمرد که یهنگام

 فل ایهونور ادی به را نایال که داشت ناراحت و گرفته یحالت اش چهره چند هر. کرد ینم هیگر که بود یکسان معدود از یکی

  . انداخت یم ، کردیم نگاه قبرش به کهیهنگام

 خود یعاد کنترل با و یارام به او . " افتمیم ، میداشت هم با که یخوب یها زمان ادی ، کنمیفکرم نایال مورد در من یوقت"  : اوگفت 

 بهش نویا وقت چیه من.  بشن جذاب زهایچ نیتر کننده ستهخ که شدیم باعث اون و داشت ییها دهیا شهیهم نایال"  : گفت

 نایاگرال و . بدونه که نیا یبرا.  زدم یم حرف اون با گهید بار هی کاش کنمیم ارزو من.  گفتمیم کاش کنم یم ارزو حاال و نگفتم

 اگه و"  کرد رامآ ار خودش ظاهرا و کرد نگاه سایکل اطراف به و دیکش یقیعم نفس ثیمرد"  بشنوه رو من یصدا االن تونستیم

                                                             
٨ Frances Decatur 
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 و داشت ارزش برام میداشت هم با که یخوب یها زمان اون قدر چه که تمگفیم بهش من ، بشنوه رو من یصدا ناال تونستیم نایال

 گروه یبرا و میشستیم اتاقش تو که پنجشنبه یروزا مثل.  میباش داشته رو اونها دوباره میتونست یم که خوادیم قدردلم چه من

 یگرید قیعم نفس ثیمرد. "  میدب داده انجام کارو ناو ، گهید بار هی تنها ، دش یم کاش که مکنیم ارزو.   میکردیم نیتمر مناظره

  . " است کننده ناراحت نیا و میتونینم که دونمیم من یول" :  گفت و داد تکان را سرش و دیکش

 نه ، میکرد یم نیتمر ها چهارشنبه شهیهم ما ؟ یگیم یدار یچ : فکرکرد ،بود شده قطع یسردرگم با ،اش یبدبخت که نایال

 ازش چون میدیکش دست کار نیا از مون هردو قتیدرحق. گذشت ینم خوش هم اصال و من نه ، تو اتاق یتو و.  ها پنجشنبه

  ...  میبود متنفر

 نایال . کند پنهان را نآ پشت تنش تا آرام و خونسرد ظاهر به یا چهره. کرد نگاه دقت با را ثیمرد رامآی  چهره نایال ، ناگهان

  . زند یم تند یلیخ قلبش که کرد اساحس

  . بشنود را آن بتواند نایال داشت انتظار ثیمرد یعنی که.  دیفهم یم نایال تنها که یغامیپ.  فرستاد یم غامیپ داشت ثیمرد

  .نستدایم ثیمر

 مت.  ستین انها انیدرم ، ناستف که شد متوجه تازه و گذراند ازنظر را شیپا نییپا عزاداران فیرد نایال ؟ بود گفته بهش ناستف ایا

 غامیپ رساندن یبرا را یراه نیچن ثیمرد باشد، گفته اگر نکهیا ای باشد گفته ثیمرد به فنیاست که بود کم احتمالش ، نه.  نبود هم

 بود خواسته نایال که یوقت.  ادآوردی به ،دادند نجات چاه از را استفن که یموقع را ثیمرد نگاه نآ بعد.  باشد کرده انتخاب نایال به

  .بگذارند شیتنها استفن با که

 نایال بار هر که نیا و بودند کرده یبررس بارها را اوی  چهره ،ریاخ ماه چند نیدرا که اورد ادی به را یمشک نیزبیت چشمان نآ ، او

  . رفت یم فرو فکر در شتریب و شد یم تر ساکت ثیمرد ، کرد یم یتر بیجع درخواست

  . است کرده راکشف قتیحق از قدر چه او که فکربود نیدرا نایال . زده حدس ثیمرد پس

 بود؟ نگفته یبان به چرا نستدایم ثیاگرمرد.  بود ورآ تعجب نیا.  بود مدنآ باال حال در ، یا صادقانه و یواقع ی هیگر با یبان حاال

  . باشد یواه دیام کی تنها هک مبادا بگذارد انیدرم یبان با انرا خواستینم و بود شده مشکوک فقط ثیمرد دیشا

 شیها گونه یرو از را شیها اشک شد یم مجبور و  قطع شیصدا. بود یاحساس یبان ،بود خونسردانه ثیمرد یسخنران قدر چه هر

  . یا پارچه ای یکاغذ دستمال کی.  داد دیسف زیچ کی هشب ، بتا جناب یعال جامسران.  کند پاک

 و ردیبگ یالهام ای و رامشآ که نیا یبرا کرد نگاه سقف به او . "  ممنون : " گفت ، کرد یم راپاک انشیگر چشمان که یدرحال یبان

  ییرو و رنگ چیه که دید را یبان صورت او . ندیبب انستتوینم یگرید کس چیه که دید را یزیچ نایال ، کرد را کار نیا یوقت

  . بود اشنا  شیبرا یلیخ  که یحالت مانند بلکه ، کند غش است ممکن که یکس مثل نه.  نداشت
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   ! جا نیا نه!  زمان و جا همه نیا نیب.  ایخدا نه.  نجایا نه.  دیلرز نایال

 یازگلو که ییصدا و دید ینم را ها ان انگار ربا نیا اام کرد یم نگاه حضار به دوباره او .  آمد نییپا یبانی  چانه.  افتاد اتفاق یول

  . نبود او یصدا ، مدآ رونیب یبان

 نآ قطف وبعد . " دهیم نشون که ستین یزیچ کس چیه . دیباش داشته ادی به رو نیا.  دهیم نشون که ستین یزیچ کس چیه"  -

  . شد رهیخ جلو به میمستق ، یخال ینگاه با و کند یحرکت که نیا بدون ، ستادیا جا

 بدن" .. . دهیم نشون که ستین یزیچ اون کس چیه. "  دافتا راه به ینگرانی  زمزمه. کردند نگاه گریکدی به و دختنیر هم به مردم

 یتاس سر دوم مرد. کرد را کار همان ،هم یگرید مرد حال همان در ،دیدو طرفش به بتا جناب یعال و خورد تکان ناگهان یبان

 نآ به بزرگ، سالن انیم از که یکس سایکل عقب از. است وکاستلین یاقا او که شد متوجه نایال. زدیم برق ،عرق با حاال که داشت

 سرش پشت از را ییها قدم یصدا نایال و دیرس او به ،رفت هوش از یبان که یزمان درست او .بود سالتزمن کیاالر ،رفت یم سو

  . دیشن
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   پنجم فصل

  

.  دهد جا ها هیسا در را خود هم نیح همان در و کند نگاه ، بچرخد کرد یم یسع کهیحال در ، کرد فکر یتند به نایال. نبرگیف دکتر

 یرو ریتصاو ظرافت به یبیترک با بود یا چهره.  شد مواجه آن با نایال که نبود  دکتر عقاب همچون ینیب و کوچک یمایس نیا اما

  .  بود او آغوش در نایال ، گاه آن و شد متوقف یا لحظه یبرا زمان. نگران و سبز یچشمان و یروم یها مدال ای سکه

  ... " استفن.  استفن ، اوه" 

 کس با را او که است یا بهیغر نایال که انگار خودکار، طور به و آهسته استفن،. شد حرکت یب تعجب، از  ، او بدن که کرد حس نایال

  . کرد بغلش ، است گرفته اشتباه یگرید

 تحمل توانست ینم. ردیبگ یپاسخ داشت یسع کهیحال در کرد یمخف او بازوان در را خود صورت!"  استفن : " گفت یدینوم با نایال

  ...  مرد خواهد باشد، متنفر ازش استفن حاال، اگر. ردینپذ را او ، استفن که کند

 خواهش اوه کرد فکر. شود دیناپد او درون.  شود یکی او با کامال خواست یم. شود تر کینزد او به هم باز که کرد تالش یا ناله با

  ... هاو ، کنم یم خواهش ، کنم یم

 کردن آرام منظور به که یا احمقانه پوچ یها حرف.  داد ادامه کردن صحبت به استفن. " دارمت.  درسته یچ همه نایال.  نایال"  -

 حاال. کند حس شد، یم محکم دورش او بازوان که یزمان را رییتغ توانست نایال و. کرد یم نوازش را شیموها.  کرد یم تکرار او

 چند، هر.  کرد تیامن احساس ، بود شده داریب روز آن که یزمان از بار نیاول یبرا. دارد آغوش در را یکس چه که دانست یم استفن

  . کند سست یاندک  بود، زده او به که را یچنگ بتواند تا بود الزم یادیز زمان هنوز

  . زد یم نفس نفس ، اضطراب از. کرد ینم هیگر

 یبرا یبسادگ.  نه هنوز. نکرد رها را استفن ، گرچه. گردد بر خود یجا سر به که کرد عشرو او اطراف جهان که کرد حس باالخره

  .  دیکش درون به را او بودن کینزد از یناش تیامن و شیآسا و گذارد اوی  شانه بر را سرش ، ستادیا انتها یب یقیدقا

  .  کند نگاه او چشمان به تا آورد باال را سرش سپس
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 ،بخواهد ازش خواست یم. کند کمکش تواند یم چگونه او که دبو کرده فکر نیا به ،بود دهیشیاند استفن به که یزمان ، روز آن

 ،او به کردن نگاه با اکنون، اما. بود نیا از شیپ که کند لشیتبد یتصور همان به که. دهد نجاتش کابوس نیا از که کند التماس

  . افتی انیرج وجودش در یآور اسی و بیغر میتسل حس

  " ؟ نه ، میبد انجام براش سین یکار: "  گفت ،آهسته و نرم اریبس

  . "  نه: "  گفت ینرم همان به یلحن با.  است نشده متوجه که نکرد وانمود استفن

 توانست رهدوبا یوقت. ندارد وجود یبازگشت راه گرید و تاس برداشته ینامرئ یخط یرو بر را قدم نیآخر که کرد یم احساس نایال

 ادیم ادمی. کردم رو کارا اون چرا دونم ینم.  خوام یم معذرت ، کردم رفتار باهات جنگل یتو که یطور بابت" :گفت کند، صحبت

  " .چرا ادینم ادمی یول دادم انجامشون که

 اتفاق برات که ییزایچی  همه.  آوردم سرت من که ییبالهای  همه بعد ، نایال. "  دیلرز استفن یصدا"  ؟ یخوا یم معذرت"  -

  . دندیچسب گریکدی به ها آن و کند تمام را اش جمله نتوانست... "  من خاطر به افتاد

  "  ؟ ارمیب در ولنیو یصدا براتون نیخوا یم!  گذاره ریتاث یلیخ: "  گفت ، پله راه از ییصدا

 ی رهیت چشمان و کننده مزیپنوتیه آتش. آمد در حرکت به شیها رگ در یارم همچون ترس و شد دهیپاش هم از نایال آرامش

  . بود برده ادی از را منید سوزان

  " نجا؟یا یاومد یجور چه: " گفت استفن

 بفهمد توانست یم نایال. "  شدم ،درکه قابل که ، نایال یشانیپر و اندوه مشتعل امواج جذب. یاومد تو که یجور همون احتماال"  -

  .یدشمن و خشم ادیز حرارت در بلکه ، تناراح و دلخور فقط نه.  بود یعصبان یلیخ منید که

 نگهش تیامن در و برده پناهگاه به را او. داشت او با یا بانهینج رفتار منید ، بود شده یمنطق ریغ و جیگ که یزمان ، حال نیا با

  . بود مهربان...  او با. بودش دهینبوس  ،داشت قرار وحشتناک و ریپذ بیآس حالت آن در که یزمان و بود داشته

  ".هییخبرا نییپا نیا ، ضمنا: "  گفت منید

  ". هیبان دوباره.  دونم یم: "  فتگ ،رفت یم عقب و کرد یم رها را ستفنا که نایال

  . " گم یم رو رونیب.  نبود اون منظورم"  -

 به که یهنگام.  داشت وجود نگیپارک به مشرف یا پنجره که ییجا. کرد دنبال ، پله راه در پاگرد نیاول به را او ، زده رتیح ، نایال

  . کرد احساس سرش پشت را استفن ، ردک یم نگاه نییپای  منظره
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 رفتند ینم جلوتر و بودند ستادهیا ، حرکت یب ییها گروه در ، محوطهی  کناره در اما بودند آمده رونیب سایکل از ، مردم از یتیجمع

  .  شدند یم دهید  سگ یکسانی تعداد ، نگیپارک خود در ، شانیرو به رو در. 

 یب مطلقا ، گروه دو هر که بود نیا ، بود زیانگ هراس که یزیچ.  بودند هم یرو در رو که دندیرس یم نظر به لشگر دو همانند

  .  بودند یزیچ منتظر ، نظر به زین ها سگ و  شده فلج شیتشو از ظاهرا مردم.  بودند حرکت

 – اهیس یها ریتر ، رکشانیز یها چهره با ها یکرگ مثل کوچک یها سگ.  دید تلفمخ یها نژاد صورت به را ها سگ نایال ، ابتدا

 به بایز دیسامو کی و لیردیا ، لیاسپان نگریاسپر مانند متوسطی  جثه با ییها سگ.  ییطال بلند یموها با آپسو لهاسا و یا قهوه

 کی و زدیم نفس نفس که رنگ یخاکستر دامان درشت یتاز کی ، کوتاه دم یشکار سگ کی:  بزرگ یها سگ و.  برف یدیسف

  .  داد صیتشخ را ها آن از یبعض ، یاختصاص صورت به نایال ، سپس.  یمشک کامال کریپ غول ریتر

  " ؟ شده چشون اما.  هاست ١٠وانیسال یآلمان سگ اونم و هست ٩گرانبام یآقا باکسر اون"  -

 از خواست ینم کس چیه و بودند ستادهیا گریکدی یبازو به بازو.  دندیرس یم نظر به زده وحشت اکنون ، بودند مضطرب که مردم

  .  شود تر کینزد واناتیح به و شود خارج اول فیرد

  .  بودند آورده رونیب یآرام به را شانیها زبان هم یبعض و ستادهیا ای نشسته فقط.  کردند ینم یکار چیه ها سگ هم هنوز و

 دادن تکان همانند یکوچک جوش و جنب هر ، وجود نیا با.  هستن حرکت یب قدر چه نکهیا . بهیعج یلیخ کرد فکر خود با نایال

 چشم تنها.  آمد ینم چشم به یرفاقتی  نشانه ای یدم دادن تکان چیه.  آمد یم نظر به زیآم اغراق شدت به ، ها گوش ای دم اندک

  ...  بودن براه

 لیدل نیا به شد متوجه سپس.  چرا که دانست ینم یا لحظه یبرا اما شد بمتعج او دنید از نایال.  بود تیجمع پشت در رابرت

 قرار نایال یپا ریز که یینما تاق در و گرفت کناره گروه از شتریب رابرت ، کرد یم نگاه نایال کهیحال در.  است نبوده سایکل در او که

  .  شد دیناپد ، داشت

  ... "  ایچلس!  ١١ایچلس"  -

 به او.  بود کارسون سو متاهل و بزرگتر برادر ، ١٢کارسون داگالس.  شناخت را او نایال.  آمد رونیب ییجلو خط از نفر کی ، باالخره

  . بود دهیکش جلو به یکم را دستش کی کهیحال در گذارد قدم ها انسان و ها سگ نیب صاحب یب نیسرزم

                                                             
٩ Grunbaum 
 
١٠ Sullivan 
١١ Chelsea  
١٢ Douglas Carson 
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 دشیسف و کوتاه دم. چرخاند را سرش ، گرن یا قهوه یلساط همچون دراز یها گوش با ، نگریاسپری  پشمالو سگ کی

  . نکرد حرکت جوان مرد طرف به یول دآم باال دشیسف – یا قهوهی  پوزه و خورد تکان یاندک ، پرسشگرانه

  ! "  ایب.  ایچلس ، نجایا ایب.  خوب دختر...  ایچلس: "  گفت و زد یبشکن.  برداشت یگرید قدم کارسون داگ

  " ؟ یکن یم حس یچ نییپا اون یها سگ از: "  کرد زمزمه منید

  . "یچیه: "  گفت اختصار به و داد انتک را سرش ، ردیگ بر را نگاهش پنجره از آنکه بدون استفن

 یکم که شیها دندان اما بود کرده لیمتما عقب به ، کننده یابیارز را سرش و شده تنگ منید چشمان. "  طور نیهم منم"  -

 میبتون ما که باشن داشته یاحساسات هی دیبا.  یدون یم ، میبتون دیبا اما. "  انداخت یم یتاز سگ دای را نایال ، بودند شده آشکار

  .  بخورم بر ، پوچ دیسف وارید هی به که نهیا مثل ، کنم شونیبررس کنم یم یسع من وقت هر ، عوض در.  میبش متوجه

 اونها ؟کنم شونیبررس هیچ منظورت: "  گفت.  کنند یم صحبت هم با چهی  درباره ها آن دیفهم یم که کرد یم آرزو نایال

  . "  ووننیح

 فکر ، داشت یا گونه کمان نیرنگ تشعشعات که یکالغ یپرها به نایال و. "  باشه بندهیفر تونه یم ظاهر: "  گفت طعنه به منید

 یموها در را رنگارنگ یتاللو همان توانست یم ،کرد یم نگاه کینزد از اگر. بود کرده بشیتعق ، مدرسه اول روز از که کرد

 رو ذهنشون یتون یم ، باشه ادیز یکافی  اندازه به قدرتت اگر.  دارن احساسات وونایح ، صورت هر در اما. "  ندیبب منید نیشمیابر

  " .یکن یبازرس

 تنها.  شد زده رتیح ، آمد انیجر به وجودش در که یحسادت یناگهان سوزش از.  سین یکاف من قدرت پس کرد فکر خود با نایال

 تا.  شود راحت ، داشت که ییها قدرتی  همه شر از تا بود رفته در کوره از و دهیچسب استفن به ، نیا از شیپ قهیدق نیچند

  . داشت او بر یبیغر ریتاث ، شهیهم منید. دبو یم تر یقو کاش که کرد یم آرزو ، االن یول.  آورد در قبل صورت به را خودش

  ".بره جلوتر نیا از دینبا داگ نمگمو اما ،کنم یبررس رو ایچلس نتونم دیشا" :  گفت لندب یصدا با

  . داد تکان یاندک را سرش ، تضرور حالت با ، ناگهان. بود شده دهیکش هم در ابروانش و هریخ پنجره رونیب به کامال ،استفن

  " .طور نیهم منم: "  گفت

 ،سگ و انسان از ، ها نگاه تمام." نجایا ایب. باش یخوب دختر.  ایچلس ، االی" . بود دهیرس ها سگ فیرد نیاول به ابیتقر کارسون داگ

 دهیند را ها سگ از تا دو ای کی یپهلوها ، نایال اگر.  بودند شده متوقف ، دم دادن تکان مثل حرکات نیکوچکتر یحت و دوخته او بر

  . هستند موزه کی در میعظ یشینما از یجزئ ، گروه کل که دکر یم فکر ،شد یم یخال و پر دنشان،یکش نفس با که بود
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 جلو را آن ، سپس و ماند دمرد ، کرد دراز را دستش ، داگ.  کرد یم نگاه را او ، دیسامو و یکرگ پشت از ایچلس. کرد یمکث  داگ

  . برد تر

   نفوذ بهش ، استفن. "  یخال و پر.  یخال و پر.  بود شده رهیخ ، کوتاه دم یشکار سگ یقلیص یها پهلو به! "  نه: "  گفت نایال

  . "  کن خارج اونجا از رو داگ!  کن

 همچون کهیحال در ، داد تکان را سرش ، سپس.  شد حالت یب ، تمرکز شدت از استفن نگاه که ندیبب توانست یم نایال. "  باشه"  -

 تموم میانرژ.  نداره دهیفا: "  گفت ، بزند نفس نفس و باشد شده خسته ینیسنگ اریبس جسم کردن بلند یبرا تالش از که یشخص

  . " بدم انجامش تونم ینم نجایا از.  شده

 شد بلند شیپا بر ، بایز و نرم حرکت کی با قرمز – ییطال لیردیا سگ کی.  بود رفته کنار شیها دندان از ایچلس لبان ، نییپا

  .  بودند آمده هم گرد ، یتاز یاه سگ از یچند.  باشد شده دهیکش یسمانیر توسط که انگار

 همچون که آمد یم نظر به.  رفتند اول ها سگ از کی کدام که ندیبب نتوانست نایال.  دندیپر خود یجا از فنر همچون ، گاه آن و

 و. زند نیزم رب را او تا بود یکاف که ییروین با خوردند کارسون داگ به ها آن از نیج دو مین.  افتادند راه هم با همه ، بزرگ یموج

  .  شد دیناپد ، شانیها بدن انبوه ریز بر او

 تا ، شد نایال درد سر باعث فورا و آورد در صدا به را سایکل یها زنگوله که یفلز یطاقنما از.  شد یجهنم یصدا و سر از پر فضا

            هم از را ها لباس ها سگ . کرد یم حس را ها آن ، بشنودشان آنکه از شیب نایال که یا آزاردهنده و ممتد یها خرناس

  .  دندیکش یم غیج و شدند یم پراکنده مردم کهیحال در کردند یم حمله و دندییسا یم هم بر را شانیها دندان ، دندیدر یم

 نایال و ودب ستادهیا ، شده منقبض یبدن با. دیدو ینم که یکس تنها.  دید را نسالتزم کیآالر ، نگیپارکی  محوطهی  کناره در نایال

  . خوردند یم تکان که ندیبب را او ندستا و لبان تواند یم که کرد فکر

 سگ ظاهرا. نداشت یا دهیفا اما بود گرفته وهانب گروه سمت به را آن و برداشته شلنگ کی یشخص. بود شده غوغا یگرید یجا هر

  . بود آمده در قرمز رنگ به ، کرد دبلن ، صاحبش نبد از را دشیسف – یا قهوهی  پوزه ایچلس که یوقت.  بودند شده وانهید ها

 استفن که گفت را نیا یزمان در درست! "  خوان یم کمک اونا. "  بکشد نفس توانست یم یسخت به که دیکوب یم چنان نایال قلب

 متوجه که بود دهیرس پله راه یها مهین به نایال خود.  کرد یط نییپا سمت به ، هم با ییتا سه ای و دو را ها پله و شد دور پنجره از

  .  دهد نشان را خود توانست ینم نایال نکهیا و بود امدهین دنبالش به منید:  شد زیچ دو

 از که یزیچ. آمد یم بوجود ها پرسش دادن پاسخ از پس که ینفرت و ترس. شد یم جادیا که یسواالت و تشنج! توانست ینم

  . فشرد وارید به و کشاند عقب را او و افتاد انیجر به وجودش در ، بود تر قیعم کردن کمک به ازین و یهمدرد ، یدلسوز
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 ،نبرگیف دکتر. رفتند یم جلو و عقب ، زنان ادیفر ، مردم. کرد مشاهده را خروشان ییها تیفعال ، سایکل کیتار و سرد سالن در

 خانم و تیجود خاله ، ثیمرد و دهیکش دراز یمکتین بر که بود یبان ، رهیدا نیا ساکنی  نقطه.  بتا جناب یعال ، کوالگ مک یآقا

 ،بود نایال که یجهت در ، تیجود لهخا سر گاه آن و. "  یطانیش یزیچ: "  کرد یم زمزمه او.  بودند شده خم شیرو بر کوالگ مک

  .  آمد باال

  .  بود پنجره کنار منید.  دیدو باال ها پله از سرعت با توانست یم که ییجا آن تا ، باشدش دهیند تیجود خاله کرد یم دعا که نایال

  ! "  مردم من کنن یم فکر اونا.  نییپا اون برم تونم ینم"  -

  ! " گم یم کیتبر.  اومد ادتی پس ، اوه"  -

  "  ؟ نه مگه.  لنگه یم یزیچ هی فهمه یم ، کنه ام نهیمعا نبرگیف دکتر اگه: "  گفت یتندخوئ با نایال

  . " یهست یتوجه جالبی  نمونه وت که کنه یم فکر حتما"  -

  "  ؟ یکن ینم یکار چیه چرا.  یتون یم که تو یول.  برم تونم ینم من پس"  -

  "  ؟ چرا: "  گفت ، کرد یم نگاه را رونیب پنجره از همچنان و بودند رفته باال ابروانش که منید

 اونا چونکه. " بزند او به یلیس بود کینزد ، بود دهیرس شتعالای  نقطه به اش اندازه از شیب جانیه و اضطراب که نایال"   ؟ چرا"  -

  "  ؟ ید ینم تیاهم یا گهید زیچ چیه به خودت جز به.  یکن کمک یتون یم تو چونکه!  دارن اجیاحت کمک به

 نایال خانه به شام یبرا را خود که یزمان که ینزاکت با پرسشگر حالت همان. بود دهیپوش را خود نقاب نیتر فوذن قابل ریغ منید

.  بود دهید هم با را او و استفن نکهیا از یعصبان. بود یعصبان او آن، ریز در که دانست یم نایال اما.  داشت چهره به ، بود کرده دعوت

  . انداخت یم دام به را او ، نشده رام یلذت با و قصد یرو از منید

 را او و گرفت را شیها مچ منید. افتاد راه به او سمت به. را فشیضع و هودهیب خشم. کند کنترل را خود واکنش توانست ینم نایال و

 ییصدا. دیپر جا از ، شد خارج خودش لبان از که ییصدا دنیشن از نایال گاه آن. شد رهیخ بهش خشونت با و داشت نگه عقب

  . ندشد قالب ، چنگال همچون نگشتانشا که شد متوجه.  انسان تا بود گربه هیشب شتریب که یسیه

 اصال نیا ؟ کنه ینم دفاع ،کردن حمله بهشون که ییها سگ رابرب در ،مردم از چونکه کنم یم حمله بهش کنم؟ یم کار یچ دارم

 هم منید و گذاشت قدم عقب به. کرد سیخ را لبانش و رها را ستانشد ، دیکش یم نفس یسخت به کهیحال در  ؟ دهیم ییمعنا چه

  . کرد ولش

  . ماندند رهیخ گریکدی به ، یطوالن زمان

  . دیچرخ و. "  نییپا رمیم من: "  گفت آهسته نایال
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  . " نه"  -

  . "  خوان یم کمک"  -

 شد ساکت... "  من. "  بود دهینشن ،یخشمناک و یآهستگ نیا به را منید یصدا وقت چیه نایال" !کنه لعنتت خدا.  خوب لهیخ"  -

 و بود رونیب به اش توجه.  افتاد لرزه به یتق تق یصدا با شهیش.  دیکوب پنجره هب را مشتش او که دید و برگشت بسرعت نایال و

  " .دیرس راه از کمک: "  گفت یخشک به که یزمان بود آمده کنترلش به کامال دوباره شیصدا

 نا،یال. راند عقب به را شروندهیپ یها سگ ، آب فشار پر انیجر و بود باغ شلنگ از تر یقو اریبس شانیها شلنگ.  بود ینشان آتش

 و برخاست بلند ییصدا.  گرفت گاز را دهانش داخل نایال کرد، کیشل و یریگ نشانه او که یزمان.  دید را دست به اسلحه یکالنتر

  . کرد یریگ نشانه دوباره کالنتر. افتاد نیزم بر کر،یپ غول یآلمان ریتر سگ ، گاه آن

 و شدند جدا گروه از ر،یت هفت یصدا نیدوم با ، بودند فرار حال در ، آب رگبار از  که سگ نیچند.  شد تمام ، سرعت به آن از بعد

 استفن دنید با نایال. کرد شانیرها کبارهی به ، بود کرده کیتحر را ها آن که یهدف ، انگار.  رفتند نگیپارکی  محوطه یها کناره به

.   افتی نیتسک کرد، یم دور کارسون داگ از را یجیگ رنگ ییطال یشکار سگ و بود ستادهیا اغتشاش انیم در ، صدمه بدون که

  .برداشت خود ارباب سمت به یدزدک یگام ، بود افتاده نییپا یافسردگ با سرش و دم که ایچلس

 کرد فکر خود با.  شد رهیخ او به صراحت با نایال اما دیرس یم نظر به مند عالقه یکم تنها. "   شد تموم یچ همه: "  گفت منید

 کند فاش نایال یبرا بخواهد که نبود یحال و حس در اصال ؟ دیبگو خواست یم چه منید ؟ یچ من.  کنه لعنتت خدا خوب لهیخ

  .  کند مجبور را او که بود یحال در نایال اما

  ... " منید: "  گذاشت او  یبازو بر را دستش

  "  ؟ بله: "  برگشت سپس و شد منقبض منید

  .  بود برگشته استفن.  آمد پله بر یقدم یصدا نکهیا تا ماندند رهیخ گریکدی به یا لحظه یبرا

 " !یشد یزخم...  استفن: "  گفت زد،یم هم به را چشمانش که نایال

  . کرد پاک اش گونه از ، ینیآستی  پارچه تکه با را خون. "  خوبم من"  -

  " ؟ چطور داگ: "  دیپرس و داد قورت را دهانش آب نایال

  . "  دمید حاال تا که بود یزیچ نیتر بیعج نیا.  شدن یزخم مردم از یلیخ.  دهید صدمه اون.  نمدو ینم"  -

 نیتر بیعج.  کرد یم زق زق سرش اما شدیندیب دیبا که کرد یم حس.  رفت کر گاهیجا به و باال ها پله از ، شد دور منید از نایال

 .بود زهایچ از یلیخ انگریب ، خودش نیا...  بود دهید استفن که یزیچ
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 . چرچ فلز در بیعج یزیچ

 بر و خورد سر نییپا به.  داد قرار آن یرو بر را دستش کی و رفت ، داشت قرار ها یصندل فیرد نیآخر پشت که یوارید سمت به

 جشن روز.  چرچ فلز در بیعج یزیچ. بودند واضح یوحشتناک طور به حال نیع در و کننده جیگ ها زیچ. نشست نیزم یرو

       فکر متفاوت حاال ماا دهد ینم یتیاهم چیه آن درون مردم به نه و چرچ فلز به نه که بخورد قسم توانست یم نایال وسسانم

  . داشت تیاهم شیبرا احتماال که بود فکر نیا به ، ستینگر یم ادبودی مراسم به کهیحال در. کرد یم

 کهیطور.  کرد یم تیمسول احساس شهر به نسبت ، ینوع به.  شد مطمئن ، کردند حمله رونیب در ها سگ که یزمان ، سپس و

  . بود نکرده حس نیچن هرگز آن از شیپ

 به نایال و داشت وجود او مشکالت از مهمتر یزیچ اکنون. شد زده کنار ، داشت شتریپ که ییاتنه و یدلتنگ حس ، یا لحظه یبرا

  ...  توانست ینم واقعا ، واقعا ، نه.  دیایب کنار خودش تیموقع با ستتوان ینم واقعا که بود آن قتیحق رایز دیچسب زیچ همان

 یم او به ، دو هر که دید را منید و استفن. کرد نگاه را باال. دیشن شد، خارج دهانش از که را یا مهین نصفه بغض یصدا گاه، آن

  . است آمده رونیب ییایرو از که کرد یم حس.  گذاشت آن بر را دستش کی و داد تکان را سرش ، آهسته.  ستندینگر

  "؟...  نایال"  -

  . کرد اشاره یگرید به نایال اما ردک صحبت که بود استفن

 هر.  ینکرد دنبال ، یکریو پل یرو منو تو که دونم یم ؟  یگ یم راستشو بهم ، بپرسم یزیچ هی ازت اگه ، منید: "  گفت لرزان

 رو ناستف ، شیپ ماه هی که یبود تو:  بپرسم ازت نویا خوام یم من اما.  بود اوتمتف اون و کنم حسش تونستم یم ، بود که یزیچ

  "؟ ریپ فرنچر چاه تو یانداخت

  .  دیرس یم نظر به باور رید و مودب او.  داد هیتک مقابل وارید به ، نهیس به دست منید"  ؟ چاه هی یتو"  -

 استفن.  یداد نشون استفن به خودتو ، جنگل یتو ، بار نیاول یبرا نکهیا از بعد.  شد کشته تنر یآقا که یشب.  نیهالوو شب"  -

 بهش پشت از نفر کی ، برسه بهش نکهیا از قبل اما افته یم راه به نشیماش سمت به و کرده ول چمنزار یتو رو تو که گفت بهم

 فکر شهیهم من.  مرد یم ، بود نکرده تیهدا بهش رو ما ، یبان اگه و بوده افتاده ریگ چاه یتو ، شهیم داریب یوقت.  کنه یم حمله

  " ؟بود تو کار ایآ اما.  یبود تو که کرد یم فکر شهیهم فنیاست.  کرده حمله که یبود یکس اون تو که کردم یم

 یچشمان با و استهزاکنان. نداشت دوست ، بود نایال پرسش در که را یدیشد خواست انگار ، آمد در یمنحن صورت به منید لب

 فرو دستش کف در را انگشتانش ، استرس با شد مجبور نایال نکهیا تا آمد کش زمان.  کرد نگاه استفن به نایال از ، احساس بدون

  .  کرد نگاه انشانیمی  فاصله به و انداخت باال یا شانه منید گاه آن.  کند

  . "  نه ، نیبخوا قتشویحق: "  گفت
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  .  داد رونیب را نفسش نایال

  ! "  یکن باور دینبا رو بگه اون که یزویچ چیه!!  یکن باور نویا یتون ینم: "  دش منفجر استفن

   دروغ دیبا چرا: "  گفت ، برد یم لذت ، بود داده دست از را خود کنترل ، استفن نکهیا از وضوح به کهیحال در و برگشت منید

 نیهم که ستین یا مسئله برام و.  شد چروک آلو هی ثلهم تا دمینوش انقدر خونشو.  رمیگ یم گردن رو تنر کشتن آزادانه ؟ بگم

  . " منه سبک یسخت به ؟ چاه اما.  داداش ، بکنم تو با کارو

  .  بود حرکت در جلو سمت به ذهنش. "  کنم یم باور من: "  گفت نایال

 نهیا منظورم.  نباشه سانان یحت ممکنه که یزیچ.  هست  چرچ فلز در یا گهید زیچ ؟ یکن ینم حس. "  دیچرخ استفن سمت به

 کرده کیتحر رو ها سگ اون که یزیچ.  کرد منحرف پل از نمویماش ، کرد بیتعق منو که یزیچ.  باشه نبوده انسان وقت چیه که

 ییجا ، سایکل سالن به و ییگرا یخاموش به شیصدا... "  یطانیش یزیچ.  هست نجایا که یهولناک یروین.   کنن حمله مردم به که

 ، دیوز وجودش درون ، نظر به یسرد مینس... "  یطانیش یزیچ: "  کرد تکرار یآهستگ به.  کرد نگاه ، بود دهیکش دراز ینبا که

  .  کرد یم ییتنها و یریپذ بیآس احساس.  کرد بغل را خود

  " !یکن نگاه ها دست دور به یستین مجبور ، یگرد یم طانیش دنبال اگه: "  گفت خشونت به استفن

 یا گهید شخص که گفتم بهت شیپ روز چهار!  نباش ، سین خودت دست گهید که یحد اون از تر احمق ، اقل ال: "  فتگ منید

 تا دو شما.  کنم یم هم کارو نیهم و.  کنم حساب هیتصف باهاش و دایپ رو شخص اون و برم خوام یم که گفتم و.  کشته رو نایال

  !" نیداشت ، شدم مزاحمتون من یوقت که نیبد مهادا رو تونیخصوص یگو و گفت همون نیتون یم

 هم از را وجودش که یلرزش.  کند یریجلوگ خود دنیلرز از نتوانست نایال ،"  کشته"  گفت منید که یزمان" .کن صبر ، منید"  -

 هنوز.  باشم هشد کشته تونم ینم من کرد فکر انهیوحش ، ردیگ یم فرا را وجودش دوباره هراس کرد یم حس کهیحال در.  گسست

  .  کند صحبت منید با تا زد کنار را وحشت اما ! نجامیا

 گمون.  کرده پر رو آسمون کل که اومد یم نظر به و کردم حسش ، بود دنبالم یوقت.  قدرتمنده ، هست که یزیچ هر اون: "  گفت

  " .میباش داشته ییتنها به رو او با مقابله ییتوانا ما از کدوم چیه که نکنم

  "  ؟ خوب"  -

 و رفت یم جلو یناگهان نشیب و زهیغر حسب بر کامال. دهد سامان حد نیا تا را افکارش که بود نکرده وقت نایال... "  خوب"  -

 با که کنم یم فکر.  گهیهمد به میبچسب دیبا تا سه ما کنم یم فکر من...  خوب. "  برود منید نگذارد که گفت یم او به زهیغر

 کس به نکهیا از قبل میبتون دیشا و.  ییتنها نکهیا تا میبش رو روبه  باهاش و میکن داشیپ که میباش داشته یبهتر شانس گهیهمد

  . " میکن متوقفش میبتون ، بکشه...  ای و بزنه بیآس یا گهید
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 یب رخشاند یها لبخند از یکی سپس" .دمینم تیاهم هم یزیپش ، یا گهید کس به من ، زمیعز راستش: "  گفت بندهیفر منید

 دیبا میتصم کی ، یشد تر یمنطق یوقت میکرد توافق که باشه ادتی هست؟ تو میتصم نیا که یگیم یدار اما. "  زد را احساسش

  . " یریبگ

 ، بود داده بهش استفن که را یا حلقه او.  نبود انتخابش نیا مشخصا که بود یاحساس لحاظ از منظورش اگر.  شد رهیخ او به نایال

  .  داشتند تعلق گریکدی به او و استفن.  داشت انگشت بر

 و شور  چنان کردن حس و جنگل در منیدی  چهره به کردن نگاه:  کوچک یدرخشش تنها.  آورد ادی به را یگرید زیچ گاه آن اما

 کس چیه کهیطور.  دیفهم یم ، دیکش یم زبانه وجودش در که را یا شعله ، منید که انگار.  او با یوستگیپ چنان.  یجانیه

. کنند نابودش ای کنند فتح را ایدن.  دهند انجام ، بخواهند که را یکار هر توانستند یم هم با که انگار.  بفهمد توانست ینم یگرید

  .  بودند بهتر ، بود کرده یزندگ حال به تا که یگرید شخص هر از که انگار

  .  کرد ینم شیرها کوتاهی  رهخاط آن اما . بودم داده دست از عقلمو موقع اون گفت خود به

 نگه امان در را نایال که گونه آن.  بود کرده رفتار ، شب همان در تر بعد ، منید که گونه آن:   آورد ادی به را یگرید زیچ ، سپس و

  .  بود مهربان باهاش یحت و داشته

 تا خواست یم وجودش از یقسمت.  افتی رییتغ تلخ یترس و خشم به یخلق کج از اش چهره حالت و کرد یم نگاه او به استفن

 و بود خواهد او مال شهیهم و دارد تعلق او به که دیبگو بهش و ندازدیب او گردن دور را دستانش تا.  دهد قلب قوت استفن به کامال

  .  زیچ چیه نه و منید نه ، شهر نه.  ندارد تیاهم یگرید زیچ چیه نکهیا

 شدت به یگرید قسمت که لیدل نیا به و.  است مهم شهر که گفت یم وجودش از یگرید قسمت که لیدل نیا به.  کرد ینم اما

  ... جیگ یلیخ.  بود جیگ و مغشوش

 یفروپاش کرد فکر خود با.  کند متوقفش تواند ینم که شد متوجه سپس و شد آغاز وجودش اعماق در یلرزش که کرد حس

  . گذاشت دستانش انیم را سرش و  یاحساس
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  شمفصل ش

  

نه فن این را است "؟ الینا تو انتخابتو کردی، درسته. وقتی که مزاحممون شدی، فهمیدی تو خودت اینو. قبال انتخاب خودشو کرده "

  .ناامیدانه گفت ، بلکه با نوعی شجاعتبه صورت درخواستیا  از روی خودخواهی

برای ، ، اگر در حال حاضرمن انتخابی داشته باشم  ه نیستیاما تو متوج. فن، من عاشقتماست " نگاه کردباال را الینا ... " من "

، الینا به  شداستیفن تنها سنگدلی دیده می یدر چهره" کنی؟درک می.  فقط برای االن.  کنم که با هم بمونیمهممون انتخاب می

  " ؟ تو چه طور " . سمت دیمن چرخید

- من از اول به استیفن گفتم اون خودخواهه که نمی . " ش را به الینا زددیمن لبخند رازآلود مخصوص خود . " نظر منم همینه  " -

  . " برادرها باید متعلقاتشون را با هم تقسیم کنند ، می دونی.  خواد تو رو تقسیم کنه

  ".  منظور من این نبود " -

  "؟ این نبود " دیمن دوباره خندید

برای لذت و  . الینا اون شیطانه . ر تو از من می خواهی با اون کار کنمدونم چه طومن درک نمی کنم و نمی.  نه ": گفت  استیفن

  ... " اون یک هیوالست  . ؛ اون رو خودش گفت دهاون به فلز چرچ اهمیتی نمی.  اصال وجدان نداره ؛ کشهشهوترانی می

ه دنبال راهی بود ، ب دست استیفن را بگیردالینا تالش کرد "  . کنهبیشتر همکاری می، درحال حاضر اون نسبت به تو  ": الینا گفت 

تونی سعی کنی اونو قبول نمی.  و ما هر دو به اون نیاز داریم.  ، من بهت احتیاج دارم استیفن " . نزدیک شود تا به طریقی به او

  " ؟ من خونی باشیخواهی برای همیشه با برادرت دشاستیفن تو واقعا می "،  وقتی استیفن جوابی نداد او اضافه کرد"  ؟ کنی

  "؟  خواهدکنی اون چیزه دیگه ای میتو واقعا فکر می " -
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، و  برای لحظه ای جواب نداد.  ، انحنایشان و سایه هایشان نگاه کرد به سطحشان ، خیره شد به دست های گره کرده یشان الینا

  . وقتی جواب داد خیلی آهسته گفت

  . "اون نگذاشت من تورو بکشم "  -

 چیزی مانند شکست به درون استیفن.  ، سپس حس کرد که آن به آرامی محو شد ی خشم تدافعی استیفن را حس کرد او شعله

  . و او سرش را پایین انداخت خزید

  " ؟ ؟ اون چی کار کرده که من خودم نکردم، من کیم که اونو شیطان بخونم  به هرحال درسته و ":  او گفت

  .ن نه وقتش بود نه مکانش اما اال.  بیزاری استیفن متنفر بود ، از این خود بت کنیمما باید باهم صحالینا فکر کرد 

  " . کنی؟ استیفن بهم بگو به چی فکر می خوب موافقی": الینا با تردید گفت 

   " ؟ ، مگه نه الینا کنیچون تو همیشه این کارو می.  ریاالن من فکر می کنم تو همیشه راه خودتو می " -

 شدفقط حلقه ی سبز عنبیه اش دیده می ، طوری که اند، دید که مردمک چشمان او چقدر بزرگ شده ه چشمانش نگاه کردالینا ب

  . ، اما تلخی و بیزاری باقی مانده بود دیگر خشمی در آنها نبود .

من بهت  . ذهنش بیرون کرد، شک خودش را که ناگهان نمودار شد از  اما من این را فقط به خاطر خودم انجام ندادمو فکر کرد 

  .کنم برای یکبار من کاری را به خاطر راحتی خودم نمی. ثابت خواهم کرد استیفن ؛ خواهی دید

  " ؟ حاال موافقی ":  به آهستگی گفت

  " . موافقم... بله، من " -

در  ."را گرفت، دستش  اند چیزی بگویدو قبل از اینکه الینا بتو ستش را با نزاکت فراوان دراز کردد"  و منم موافقم، ":  دیمن گفت

  " . یک توافق پاک و خالص هستیم ر هیجان، به نظر میرسه همه ی ما د حقیقت

، حس کرد که  ، ایستاده درجای مخصوص کلیسا ، در هوای گرگ و میش خنک ، اما در آن لحظهاینجوری نکن فکر کرد   الینا

  . و قدرتر توافق آنها به هم متصل بودند و د ی، هر سه درست است
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 .بیرون و کلیسای پایین را بشنود  یتوانست صداها، الینا می در سکوتی که پیش آمده بود.  آنگاه استیفن دستش را بیرون کشید

او مردمی را دید که ، با نگاه کردن به بیرون پنجره .  ، اما خطر اصلی رفته بود شدگاهی شنیده میهای گاه و بیهنوز گریه و فریاد

دکتر فینبرگ از . کردند  می ، باز اندهای کوچکی که دور مجروحان جمع شدهدربین گروه، راهشان را از میان پارکینگ نمناک 

  . مجروحان مانند نجات یافتگان گردباد یا زلزله بودند.  داد، ظاهرا کمک پزشکی می کردمحلی به محلی دیگر حرکت می

  " نیست ، آیدر میهیچ کس چیزی که به نظ ": الینا گفت

  "؟  چی" -

الینا تالش  . " به نظرم مهم باشه .  داشت، یکی از حاالت واسط بودنش را  ن ،او.  این چیزیه که بانی در مراسم یادبود گفت " -

  " . مثل آالریک سالتزمن.  ن باشیمدر شهر هستند که ما باید مراقبشو کنم افرادیمن فکر می."  کرد افکارش را منظم کندمی

  .ه ی آالریک شنیده بود برای آن ها تعریف کرد ، آن روز در خانپیشتر الینا به طور خالصه چیزی را که 

و از  کنم ما باید اونو تحت نظر بگیریممن فکر می.  دونم اون کیه، اما من دقیقا نمی آید نیستچیزی که به نظر می ناو " -

الینا بمحض  ... "اما نباید بذارین بهتون مظنون بشه . رو انجام بدین  شما دوتا باید اینکار،  تونم در انظار ظاهر شمآنجائیکه من نمی

  . متوقف شد ک دستش را به سرعت باال برد ،یاینکه دیمن 

ردم اونو دیدم که من فکر ک "شخص دیگری گفت، سپس به "  ؟ ؟ تو اون باالیی استیفن . " زد، صدایی فریاد می هادر پایین پله

تو باید تا حد امکان  " .کرد  الینا هیسی غیرقابل شنود به استیفن  " برو " . رسید آقای کارسون باشدبه نظر می"  .فت این باال ر

  . " من خوبم. رمال باشی تا بتونی توی فلزچرچ بمونی ن

  " ؟ ریاما تو کجا می " -

  " . برو . بعدا برات توضیح میدم.  رم پیش مردیثمن می " -

 ":  و به آرامی گفت سپس برگشت"  . آیمدارم می " ، صدا زد و بعد شروع کرد از پله ها پایین رفتن درنگی کردیفن با تردید است

  " . من تورو با اون تنها نمیگذارم

او به " ؟دین؛ حاال از حرفتون برمیگر شما توافق کردید باهم کار کنید.  خوب جفتتون برید . "هایش را باال بردالینا با خشم دست

  .  گفتگردنگش می آمد ،  دیمن که به نظر

  " ؟ تو گرسنه هستی... بسیار خوب فقط یه چیز دیگه . " دیمن شانه هایش را باال انداخت

  " . ، اصال نه ." الینا فهمید که او چه چیزی پرسید  ، معدش تکانی خورد"  نه... من  " -
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اما . ظاهر جدی به خود گرفت،  او با استیفن از پله ها پایین رفت."  به خاطر داشته باشاونو .  اما بعدا گرسنه خواهی شد.  خوبه" -

  . شنید در ذهنش وقتی که آنها ناپدید شدند صدای استیفن را الینا

  . منتظرم باش.  من بعدا می آیم دنبالت

که صدای ذهنی فهمید  ، او ه چیزی شدهمچنین الینا متوج. توانست با فکر خودش پاسخ او را بدهداو آرزو داشت که کاش می

، بخاطرآورد او قبل از روز جشن  وقتی به آن فکر کرد . شده بود ، جنگیداستیفن ضعیفتر از چهار روز پیش که با برادرش می

، اما  دگیج بوای به طرز بی سابقه ، الینا وقتی که کنار رودخانه بلند شده بود.  توانست با ذهنش صحبت کندموسسان اصال نمی

  ؟ ؟ و چرا حاال آن قدرت در حال محو شدن است چه چیزی باعث شده بود او آنقدر قوی شود.  متعجب شدحاال 

-همانطور که آنجا در جای مخصوص کلیسای متروکه نشسته و درحالیکه در پایین مردم کلیسا را ترک می الینا فرصت داشت تا

  . به آن موضوع فکر کند ، راجع شدآسمان به آرامی تیره تر می کردند و

او عهد بسته بود هرگز به آنها .  و تردید داشت که آیا انتخاب درستی کرده استدیمن  ی، و درباره کرداستیفن فکر می یاو درباره

آتش کند آنها را در زیر آیا او دیونه شده است که تالش می. بود  ، اما آن عهد تقریبا شکسته شده اجازه ندهد بخاطرش بجنگند

  ؟ ، حتی اگر موقتی باشد بس با هم زنده نگهدارد

او فکر نکرده .  ، پژواک داشت کلیسا خالی بود و صدا.  ، او ازپله ها پایین رفت وقتی که آسمان بیرون به طور یکنواخت سیاه شد

  . ، داخل تاریکی شب رفت بیرون حق شناسانه به.  ، تنها از داخل قفل شده بود ، اما خوشبختانه در کناری طور بیرون برود بود چه

، و نور روز هم  ه بود احساس اسارت کنددداخل ساختمان ماندن باعث ش. نفهمیده بود چه قدر بیرون رفتن در تاریکی خوب است

احساساتش از شکوه جهان اطرافش به وجد آمده .  بدون دیده شدن...  قید، آزاد و بی این بهتر بود.  کردچشمانش را اذیت می

 نست عطر خون تمام مخلوقاتتوامیبوکشید، . ند ماندمی در هوا معلق طوالنی برای مدتی  رایحه ها ، با هوایی چنین آرام.  بودند

شب . ند جویدقهوه ای چیزی را در بوته ها می موش های.  روباهی در حال جستجوی زباله های دیگران بود.  شب را استشمام کند

  . می خواندند بو فرا پره ها یکدیگر را از طریق

هایشان رسید مردم در خانه؛ به نظر می چندان سخت نیست، او متوجه شد که رفتن به خانه ی مردیث بدون اینکه شناخته شود 

توانست همین طوری او نمی.  با ترس به خانه ی دلپذیر با ایوانش نگاه کرد، ، ایستاد  اما به محض اینکه به آنجا رسید.  هستند

  ؟ بوداگر چنین بود آیا نباید بیرون منتظر می ؟ آیا واقعا مردیث منتظرش بود.  در برود و در بزندجلوی 



 خاطرات خون آشام
 غضب

٥٢ 

 
پنجره  . ، به مسافتی که تا سقف ایوان بود نگاه کرد امل کردت ، الینا شدبه طرز وحشتناکی شکه می، اگر مردیث منتظرش نبود 

  . بدهد شتواند انجام، اما الینا فکر میکرد که می ر کمی دست نیافتنی بوداین کا.  بودو در گوشه اتاق خواب مردیث باالی آن 

.  می فرستادند کردند و او را به باال هایی بین آجرها پیدا میو پاهای برهنه اش دست گیره ؛ انگشتان رفتن به پشت بام آسان بود

روی لبه  مردیث.  پلک زد، آمد ل نوری که به بیرون میاو در مقاب  .دشوار بود اما کج شدن و نگاه کردن به داخل پنجره مردیث

  . به جای مبهمی خیره شده بود هایش را بر زانوانش گذاشته و ، آرنجتختش نشسته 

  . دادرا نشان می ٦:٤٣ساعت روی پاتختی .  بردهر از گاهی دستش را بین موهای تیره اش می

  . الینا با ناخنش روی شیشه ی پنجره ضربه زد

. ، بالشت را دریک دستش محکم گرفت به حالت دفاعی خم شد ، ایستاد.  ، سمت در پرید و مسیر اشتباهی را نگاه کرد مردیث

  " ؟ کیه ":  او گفت .وری به سمت آن رفت  ، همچنان به حالت تدافعی یک وقتی در باز نشد

  . الینا دوباره به شیشه ضربه زد

  . ، نفسش تند شد مردیث رو به پنجره چرخید

 "   . بنابراین با دهانش واضح و آرام ادا کرد ، نمی دانست مردیث می تواند صدایش را بشنود یا نه ."  بگذار بیام تو " :گفت الینا

  " . پنجره را باز کن

،  وقتی کسی کمکش نکرد.  ، به اطراف اتاق نگاه کرد گویا منتظر بود کسی ظاهر شود و به او کمک کند زد، نفس نفس می مردیث

  . اما آن را باز نکرد.  او به پنجره طوری نزدیک شد گویا حیوان خطرناکی است

  " ؟ قرار گذاشتی خواستی من بیام ، چرا باهاماگر نمی "،  اضافه کرد سپس بی صبرانه"  بگذار بیام تو، " :دوباره گفت  الینا

، د لرزیدن، با انگشتانی که به طور غیر عادی می به آرامی.  های مردیث اندکی آرام شدنداو تغییراتی رو مشاهده کرد وقتی شانه

  . مردیث پنجره را باز کرد و عقب ایستاد

  " حاال ازم بخواه که به داخل بیام در غیر اینصورت نمی تونم " -

   . "بیا تو  ": گفت قطع شد و او دوباره تالش کرد ،  صدای مردیث..." بیا  " -

پنجره جلو برد و انگشتانش را خم کرد، مردیث با حالت گیجی اضافه  ی، خود را تا آستانه کشیدالینا خودش را عقب هنگامی که 

 " نمی تونه اونطوری دستور بده ی، کس دیگه ا این باید خودت باشی "کرد، 
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آب و آشکارا   مردیث سرش را تکان داد."  مردیث این واقعا منم": گفت .  و به چشمان دوستش نگاه کرد ".این منم"الینا گفت 

در آن لحظه ، چیزی که الینا بیش از هر چیز دیگری در دنیا می خواست ، این بود که دختر دیگر در  . قورت داددهانش را 

  .  رفت تا دوباره روی تخت بنشیند، و در حال حاضر به آرامی عقب می اما مردیث اهل بغل کردن نبود آغوشش بگیرد 

همان حالتی که مردیث قبال نشسته ، الینا صندلی میز را بیرون کشید و بدون تفکر  "  .بشین " :او با صدای آرام ساختگی گفت 

چه طور  . " سپس به باال نگاه کرد.  ، سرش را پایین انداخت ، آرنج هایش را روی زانوهایش قرار داد بود را به خودش گرفت

  " ؟ فهمیدی

این .  ، البته جسدت هرگز پیدا نشد –تو .  خوب. " پس خودش را تکان داد، س مردیث برای لحظه ای به او خیره شد..." من "

اما من نمی  -اون کنار هم گذاشتم یو استیفن و چیزهای کوچکی که درباره -و اون حمالت به مرد پیر و ویکی و تانر عجیب بود

  . ن رسانداو تقریبا حرفش را با زمزمه کردن به پایا. "  نه تا االن. مطمئن نبودم. دونستم

؟ مردیث جوری  ، اما چه چیزی در این موقعیت نرمال است کرد نرمال رفتار کنداو تالش می."  خوب حدس خوبیه"الینا گفت 

، تنهاتر از هر این باعث می شد الینا بیشتر احساس تنهایی کند. تواند نگاه کردن به او را تحمل کندکرد انگار بدشواری میرفتار می

  .وانست به خاطر آورد زمانی که می ت

  .نست حدس بزند که مردیث نشنیده است الینا شنید، اما می توا.  پایین صدای زنگ در آمد یاز طبقه

  " . ک نفر پشت درهی؟  کسی قراره بیاد "او گفت 

رسید ردیث به نظر میم"  . می رم ببینم.  احتماال اونه.  من از بانی خواستم اگر مادرش بهش اجازه داد حدود ساعت هفت بیاد " -

  .د به طور ناشایستی مشتاق است که دور شو

  " ؟ اون می دونه.  صبر کن " -

و الینا به چراغ  ن دوباره اطراف اتاق را نگاه کردمردیث نامطمئ"  . ، منظورت اینه که من باید براش به آرامی تجزیه کنم اوه... نه " -

 وقتی مردیث "  .چشمام رو اذیت می کنه .  چراغ اتاق رو خاموش کن": ت گفتالینا به سرع . مطالعه کنار تخت چنگ انداخت

  . اتاق به اندازه ای تاریک بود که می توانست خودش را در تاریکی پنهان کندچراغ را خاموش کرد، 

بدی باشد  ین ایدهممکن است ای.  ، آرنجش را با دستش گرفت ، در گوشه ای ایستاد منتظر شد تا مردیث به همراه بانی بازگردد

  ؟ ، بانی چه کار می کند اگر مردیث با خونسردی نتواند موقعیت را کنترل کند.  که بانی و مردیث را درگیر کند

  "حاال جیغ نزن؛ جیغ نزن"آمد ورودشون را با من من کردن خبر داد، مردیث همانطور که همراه بانی تا آستانه ی در می



 خاطرات خون آشام
 غضب

٥٤ 

 
می دونی چی کار کردم تا مادرم بزاره امشب از .  ؟ ولم کن ؟ چی کار می کنی تو چت شده ":  بانی در جواب بریده بریده گفت

  " . ببره ١٣؟ می خواست منو به بیمارستانی در روانوک خونه بیام بیرون

اما نمی تونی .  خوب می تونه تکان دهنده باشه... حاال تو چیزیو می بینی که  ، باشه "به بانی گفت .  مردیث با پاهایش در را بست

  " . ولت می کنم،  ، منظورمو می فهمی؟ اگر بهم قول بدی جیغ بزنی

، اما تو از  ، قول میدهم ؟ اوه خیلی خوب تو چت شده مردیث.  و تو داری منو می ترسونی خیلی تاریکه که بشه چیزیو دید " -

  ..."چی حرف می زنی 

  . عوت تصور کرد و به جلو آمدالینا آن را به عنوان د  " . الینا ": مردیث گفت 

وقتی   . ، با دقت در نور تاریک نگاه کرد او اخمی کرد و به جلو خم شد.  عکس العمل بانی چیزی نبود که او انتظارش را داشت

  . ، دست هایش را با فریادی از خوشحالی بهم زد ، وقتی به صورت الینا خیره شد اما بعد، نفس نفس زد  شکل الینا را دید

 در مورد غرق شدن می کردین خیلی تو و استیفن فکر و... ، مردیث  بنابراین! م اونها اشتباه می کنن میدونست!  تممن می دونس"  -

  " ...همه می خواستن !  ، دلم برات تنگ شده ، الینا اوه!  ولی میدونستم شما اشتباه می کنید.  و از این قبیل حرف ها می دونین

کنی اگر الینا خوب بود االن ، فکر می ، احمق گوش کن.  بهت گفتم جیغ نزن.  ساکت باش!  اکت باش بانیس ": مردیث فورا گفت 

  " ؟ نصف شب بدون اینکه کسی خبر داشته باشه اینجا بود

  " ؟ الینا ، این خودتی ، مگه نه.  اون اینجا ایستاده . ؛ بهش نگاه کن اما اون خوبه " -

  . یث دوباره او را گرفتاما مرد بانی به سمت او رفت

،  هایی که کافکا نوشتهاز ان  ، شاید یکیبی داشت انگار در یک سورئال کمدی سرگردان باشد الینا احساس عجی"  ، خودمم بله " -

  . چه بگوید، او نمی دانست به بانی که با شور و شعف نگاهش می کرد . فقط خط های خودش را نمی دانست 

  .  و دوباره نشست"  من کامال خوب نیستم... ، اما  این خودمم ": الینا ناشیانه گفت 

  .به بانی زد تا روی تخت بنشیند  مردیث با آرنجش

  " ؟ این چه معنی باید داشته باشه.  ، اما خوب نیست ؟ اون اینجاست برای چی شما دو تا آنقدر مرموز شدید" -

بانی ، مادربزرگ واسطه ات تاحاال  . اوه، من نمی دونم اینو چه طوری بگم. ..، بانی  ببین . "الینا نمی دانست گریه کند یا بخندد

  " ؟ راجع به خون آشام ها بهت گفته

                                                             
١٣Roanoke 
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؛ سپس آنها به سمت  به طور غیرممکنی چشمان بانی بزرگتر شد.  گذشتنددقایق می. سکوتی سنگین تر از تبر حکم فرما شد

بچه ها ،  اوه": او به نرمی گفت .  را به سمت در کشید پس بانی وزنش، س دقایقی بیشتر در سکوت گذشت.  مردیث لغزیدند

  " . ..، واقعا  ،واقعا ، واقعا منظورم اینه.  شهاین واقعا داره عجیب می. ببینین 

 و با انگشتش لب باالییش را عقب کشید".   تو می تونی دندونامو ببینی "او گفت .  بدنبال تدبیری جستجو کردرا ذهنش  الینا

ثل چنگال گربه م.  تر و تیزتر شدند ن هایش درازحس کرد که دندا.  زد، ای به دندانهایش که شبیه دندان های سگ بودند ضربه

  . که با تنبلی باز شود 

، اما در صدایش هیچ یک از  " من متوجه شدم ":  او گفت. سپس بسرعت سمت دیگری را نگریست  و نگاه کرد مردیث جلو آمد

  . وجود نداشت ، نایه آمیز قدیمیش که در شخصیت بذله گویش بودشوخی های ک

  ." بانی نگاه کن"او گفت 

  " . ، نمی خوام نه ."او طوری به نظر می رسید گویا مریض شده است.  ، خشک شده بود ، تمام هیجان بانی تمام سرخوشی

 " -        .  بانی را گرفت و او را به جلو هل داد،   مردیث"  . شی، یا هرگز اونو متوجه نمی تو باید اینو باور کنی.  تو مجبوری " -

  "، تو کسی هستی که عاشق تمام این چیزهای ماوراءالطبیعی هستی احمق ،  چشماتو باز کن

 ؛ نمی خواهم نگاه کنم منو راحتم بزار ، مردیث . " لحنش واقعا عصبی بود". من نظرمو عوض کردم": بانی همراه با هق هق گفت 

و اشک از ترس به او نفوذ کرد ."  تو مجبور نیستی "الینا سراسیمه زمزمه کرد .  او خودش را به سرعت و وحشیانه کنار کشید." 

  " . من می رم.  این ایده بدی بود ، مردیث ." چشمانش سرازیر شد

؛ من  ، الینا متاسفم. " ن الینا انداختو خودش را در بازوا برگشت، بانی به همان سرعتی که چرخیده بود "  ، نرو ، اوه نه " -

او واقعا داشت ."  بدون تو خیلی وحشتناک بود.  ؛ من خوشحالم که تو برگشتی دهم که تو چی هستیمن اهمیتی نمی.  متاسفم

  . کردگریه می

گریه کرد، مردیث هم  ش بانیاو در آغو.  ، حاال جاری شدندد نیبیاپایین نمی توانستند ، اشک هایی که وقتی الینا با استیفن بود 

او  . شدت احساساتی ، به، و الینا خودش بیصدا، بانی با هیاهو  مردیث... کردند هرسه گریه می.  بازوانش را دور آن دو حلقه کرد

ش های جو رن ترس ، برای تمام تنهایی ،  ، برای تمام چیزهایی که از دست داده برای تمام اتفاقاتی که برایش افتادهکه حس کرد 

  . کندگریه می

  . کشیدند، زانو به زانو، به همان روشی که وقتی بچه بودند شبها نقشه های مخفیانه می ، هر سه روی زمین نشستند سرانجام
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  . " من نمی توانم تصورکنم تو چقدر در این مورد شجاعی." ، فن فنی کرد"تو خیلی شجاعی ": بانی به الینا گفت 

، برای اینکه نمی دونم چه کار  اما یه جوری باهاش کنار اومدم.  من اصال شجاع نیستم.  ه حسی درونم دارمتو نمی دونی من چ " -

  " . دیگه ای می شه کرد

  " .از این باشن من فکر می کردم  سردتر . نسبتا خنکن . ستات سرد نیستندد ." مردیث انگشتان الینا را فشرد

  " ؟ استیفن :"، داشت ادامه می داد اما بانی با جیغ گفت " . ستندهای استیفن هم سرد نیدست "الینا گفت 

  . مردیث و الینا به او نگاه کردند

  ." ل کنهیک نفر باید تورو تبدی.  تو خودت به تنهایی یک خون آشام نمیشی.  معقول باش بانی " -

  .ه خاموشی گرایید صدای بانی ب"  ؟...؟ تو می گی استیفن یک ...اما منظورت اینه که استیفن  " -

کترین جزییاتی که آخرین بار که ما ازت کل با کوچ.  من فکر می کنم االن وقتشه همه ی ماجرا رو به ما بگی الینا":  مردیث گفت

  "داستان را خواستیم، نگفتیم 

بانی اولین روز . " او نفس عمیقی کشید" کنم، اما سعی می توضیح دادنش سخته.  تو درست میگی. " الینا سرش را تکان داد

 تو به کف دست من نگاه کردی و گفتی پسری رو می.  کنیبود که من شنیدم تو پیشگویی می اولین باری ؟ مدرسه را بخاطر داری

استیفن ...  "نگاه کرد او به بانی و مردیث ... " خوب.  و اون قد بلند نیست اما یک زمانی بوده.  ، یک غریبه ؛ پسری تاریک بینی

  " . به نسبت سایر مردم قرن پانزدهم...  اما یک زمانی بوده.  قد بلند نیستاالن 

، وحشت زده و مضطرب  ، اما بانی صدای ضعیفی از خودش درآورد و به عقب متمایل شد مردیث به نشانه تایید سرش را تکان داد

  ..."منظورت اینه که  . " آمدبه نظر می

قد  بنابراین در مقایسه با آنها استیفن.  ، و اغلب مردم از این کوتاهتر بودند کردالیا زندگی میمنظورم اینه که او در رنسانس ایت " -

  . " ، دیمن برادرشه ، یه چیز دیگه هم هست که باید بدونی و، صبر کن، قبل از اینکه ضعف کنی بلند تر بوده

اما چرا دیمن گفتش که دانش آموز .  کردمیو تصور میمن یه همچین چیز . " مردیث دوباره سرش را به نشانه ی تایید تکان داد

  " ؟ کالجه

او به ."  ، استیفن حتی نمی دونست دیمن در فلزچرچه برای مدت زیادی.  کنندآنها با هم خوب سر نمی ":  الینا با تردید گفت

اما حق با . باید بازگو کندکرد راز استیفن است و ن، چیزی که همیشه احساس می تاریخچه خصوصی استیفن نزدیک شده بود

-استیفن و دیمن هردو در دوره. گوش کنین ، داستان از این قراره  ": الینا گفت  . مردیثه، االن وقتشه که همه ی داستان را بگوید
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وری در آغاز مدرسه از من د دلیلی که استیفن.  ، و اسمش کاترین او اهل آلمان بوده.  رنسانس ایتالیا عاشق یک دختر شدند ی

الینا دست  ."، و این حلقه ی اونه اوه.  مانی آبی داشتهش؛ او نیز موهای بلوند و چ انداختمیادش می ن روکرد این بوده که من اومی

  . مردیث را رها کرد و حلقه ی کنده کاری شده طالیی که سنگی الجوردی در آن پیچیده شده بود را به آنها نشان داد

فردی بنام کالوس اونو در روستایش در آلمان تبدیل کرده بود تا از مرگ .  اترین یک خون آشام بودو موضوع این بود که ک " -

بین آنها از تا آنها از او خواستن .  ، اما اهمیتی نمی دادنددونستن  استیفن و دیمن هر دو این را می.  بخاطر بیماریش نجاتش دهد

؛ تاریخ  ، فکر کرد حق با آقای تانر بود الینا مکث کرد و لبخندی یک وری زد "کنه انتخاب، یکی را که می خواهد با او ازدواج کند 

او خونش را   . کرد اما کاترین هر دو را انتخاب ."  داستانش مانند کاترین تمام نشودکه  او فقط امیدوار بود . شودخودش تکرار می

  " . هم باشندباهر دو مبادله کرد، و گفت هر سه آنها می توانند تا ابد با 

  " عجیب به نظر میاد" بانی زمزمه کرد 

  " بی معنی به نظر می رسه ": مردیث گفت 

 کدیگر را دوست نداشتندیهم استیفن و دیمن پیش از آن .  کاترین شیرین بود اما باهوش نبود . فهمیدیدرست ": الینا به او گفت 

خوب ...  روز بعد.  و او با گریه فرار کردتند به تقسیم کردن او فکر کنند اس، حتی نمی خو آنها به او گفتند که باید انتخاب کنه. 

، یک خون آشام به طلسمی مثل این حلقه نیاز دارد تا زیر  ببینید . ، یا چیزی که ازش باقی مانده بود آنها جسدش را پیدا کردند

کرد اگر اون فکر می.  رفت بیرون و خودش را از بین برد، زیر نور خورشید  و کاترین.  ، بدون اون می میره نور خورشید بره بیرون

  "کنند ، دیمن و استیفن با هم آشتی می از سر راه بره کنار

  ..."اوه خدای من ، چه رو  " -

، و  استیفن برای همیشه با احساس گناه زندگی کرده.  اصال رمانتیک نیست.  نیست ، نه ": الینا وحشیانه حرف بانی را قطع کرد

و نتیجه ی فوری آن این شد که آن دو به روی هم .  کنهقبول نمی، گرچه هیچ وقت اینو  کنم دیمن هم همینطورهفکر میمن 

نه که آنها اینقدر از هم ، و برای همی ، برای همینه که االن خون آشام هستند ، کشتند بله. شیدند و یکدیگر را کشتن شمشیر ک

  . " کنم آنها را مجبور کنم با هم همکاری کنندتالش مینم دیوانه هستم که که احتماال مو برای همینه  متنفرن 
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   هفتم فصل

  

  "؟کننی همکار باهمی چ درمورد که : " دیپرس ثیمرد

  . " خبره چه رفتمی  ازوقت شهر تو مبدون خوامی م اولی ول دمیم حیتوض بعدا اون درمورد من" -

 مهدچارتو.  شد داغون ناجوری لیخ تتیجود خاله ، بود متشنجی لیخ اوضاع خوب: " گفت  و انداخت باال را شیابرو کی ثیمرد

  . " زدن هم به هم با بایتقر رابرت و اون نه؟ مگه ، نبوده توهم اما دهید تورو که بود شده

  " بده ادامه دونمیم: "  گفت ، گرفته حالت با نایال

ی تو اونی ول. ی نمرد اعواق تو که کردم شکی وقت ، خصوصا بزنم حرف ناستف با خواستمی م من ، ناراحتن تومدرسه همه"  -

 که بگم بهش خواستمی م من.  زنهی نم حرفی کس چیباه ، شدهی زامب مثل شده شیزیچ هی انگاری ول بود مت.  نبود مدرسه

 هی نبود خودش اصال انگار . کردی نم گوش اصالی ول شهیم شیشاد باعث نیا کردم یفکرم ،ی نرفت دست از شهیهمی برا تو دیشا

  . " دادینم گوش هم حرفام از کلمه کی به بزنه منو خوادی م فکرکردم ،بار

 افسارش بخواهد که بود آن از تر کننده ناراحت کهی ا خاطره.  دیجوش نایال ذهن اعماق در یوحشتناک زیچ... "  مت ، ایخدا هاو "

  . زد عقب را خاطره وآن  توانستی نم . دیبرآی شتریبی ها زیچی  عهده از توانستی نم .  کند رها را

ی تو حرفو اون نیهمی برا . مشکوکن تو مرگی  درباره همی ا هگید افراد که حهواض حال نیا با" : داد ادامه صحبت به ثیمرد

 اون.  بکشه رو انتظارت خونه رونیب سالتزمن کیاالر آخر دست ،بگم روی واقع ومحل روز اگه دمیترسی م.  زدم ادبودی مراسم

  . " بگه که دونستی نمی زیچی بان که خوبه .دهیپرس روی سوال هرجور

 به دشوار دوره نیای ط خوادی م قبل مثل و منده عالقه موضوع نیا به فقط کیاالر.  ستین انصاف نیا " : گفت اعتراض بهی بان

  " ... دلوه ماه متولد اون .کنه ماکمک

 مراسم تو ؟یچ وود اسمال لریتا.  میزن یم حرف موردش در بعدا یول اون شترازیبی زیچ هی هم دیشا جاسوسه اون":  گفت نایال

  . " دمشیند

  "؟ی دونی نمی عنی":  گفتی بانگران تیمرد

  . " بودم خوابی روانیش ریز اتاق تو روز راچه دونمینمی چیه من" -
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 همراهش که گهید قلدر تا چهار اون و کارتر کید.  اومده رونیب ستانماریازب تازه لریتا": کرد مکثی ناراحت با ثیمرد . ".. خوب"   -

  . "دادن ازدستی ادیز وخون  شده حمله بهشون ستکوان آلونکی تو شب اون. طور نیهم هم ،بودن

. بود نکرده هیتغذ قعوم نا از احتماال. بود شده حل ، شد یم کمتر روز به روز چرا که نیا و ناستف ادیز قدرتی مامع " اوه"

  " نه؟یمظنون جزو ناستف ثیمرد"

 بهی ک دوننیم بایتقر اونا وکنه حلی زمان نظر از رو مسئله نتونست سیپل اما بده جلوه متهم اونو که کرد تالششو لریتا پدر ، خوب

 چون میبد دتشها ناستف نفع به میتون یمی بان و من و نشده داشیپ و نهیبب رو وود اسمالی آقا بود قرار چون شده حمله لریتا

 کنه حمله لریتا به تا برگرده ستکوان کلبه به تونستی نم اون پس.  میجداشد ازش ، جسدت شیپ ، رودخونه کنار موقع همون

  . "تادهفین همی ا یعیطب ریغ اتفاق چیه فکر به سیپل حال به وتا تونهینمی ای معمول ادم چیه حداقل

  . بود اسوده ، ازیامت نآ خاطر به حداقل نایال." شدم متوجه"

 روز اون از تونی نم چون کننیی شناسا ، کرده حمله بهشون که روی کس تیهو توننی نم پسرا اون و لریتا :"کرد اضافه تیمرد

  . " تونهی نم هم نیروالک. ارنیب ادی به روی زیچ عصر

  "؟ بوده کلبه اون تو نیروالک" -

 و ختاندا باال را شیها نهشا ثیمرد"  متاسفم براش شده، داغونی لیخ ،کاراش همه وجود با.  شوکه تو فقط.  نشده دهیگز اما اره" 

  ! "  باره تاسفی لیخ ظاهرش ها روز نیا" : گفت

 گهیم بابام.  کنه شک استفان به کس چیه ، سایکلی تو امروز اتفاق از بعد کنمی نم فکر من و" :گفت و دیپر حرفشان انیمی بان

 جادیا وونایح که هییها زخم هیشب هم لریتا گردنی ها زخم و باشه شکسته رو ستکوان لبهک پنجره تونستهیم گنده سگه کی

  . "کردن کارو نیا که بودن ها سگ از گله هی ای سگ کننیم فکر مردمم ازی لیخ نمک فکر .کننیم

  . " فکرکنن مورد نیا در نیا از شتریب ستنین مجبور اونا که نهیا شیمعن و هیخوب حیتوض نیا:"  گفتی خشک با ثیمرد

  هاشون سگ چرا که کننی نم فکر نیا به مردمی عنی کننینم رفتاری طور نیای معمولی ها سگ ! مسخرستی ول : "گفت نایال

  "کردن؟ حمله بهشون و شدن وونهید هوی

 سگ صاحبانی رها شیازما درمورد داشت نفر هی دمیشن تازه اوه.  شنی م خالص شرشون از دارن مردم ازی لیخ :"گفت ثیمرد

  "نا؟یال نه مگه ، ستینی معمولی هار نیا اما. زدیم حرف ها

  ." بزنم حرف باهاتون دربارش اومدم که هیزیچ نیوا کننی نمی فکر نیچ هم ،هم منید و ناستف.  کنمی نم فکر نه" -
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 دنبالش کهیی روین درباره .داد حیوضت ،باشد چرچ فلز دری گریدی روین کرد،ی م فکر نکهیای  درباره توانستی م کهیی جا تا انیال

 شا هدربار  منید و ناستف ، او که ییزهایچی  همه و ها سگ به نسبت احساسش درباره ،بودش انداخته نییپا پل از و بود کرده

 فلز تو که هیزیچ نیا کنمیم فکر منو یطانیش زیچ هی گفتی بان سایکل تو وزامر :"کرد تمومی طور نیا را حرفش.بودند زده حرف

   "؟یبان ،بودی چ حرف نیازا منظورتی بدون کنمینم فکر . هدیپل کامال و شناستشینم کس چیه کهی زیچ.  چرچه

 مثل. ستینی گفت کهی وحشتناکی کارا اون تمام عامل منید لزوما پس :"گفتی رکیباز او .بود یگرید درجهتی بان ذهن اما

  !"ستینی روان قاتل ،یا افهیق نیهمچ هی با کس چیه که گقتم بهت .کارها اون متما و تانر قتل ،یکیو کردن تیاذ ای انگتزی کشتن

   . "یکن فراموش رو عشقش و منید هبهتر کنمفکر:"  گفت نایال بهی نگاه با ثیمرد

 وکله سری برای کاف اندازه به خودم پرسمی م ازش ام هیبق ردوم در وی بان ، کشته رو نرتی آقا اون چون اره:" گفت حرارت با نایال

  "ی بان ، کن قبول حرفمو نذار هم سرش سربه .دارم مشکل باهاش زدن

 همه نایال ، حال نیع در تازهبذارمش؟ کنار نباشه الزم که هستی کس. رو کیاالر طورم نیهم.  بذارم خودش الح به منوید دیبا" -

  ." ستین انصاف نیا!  ارهیم بدست رو شون

 چهی کنیم فکر باشه داشته وجود گهیدی روین نیا اگهی حت ، نایال کن گوش اما ستین فانهمنصی زندگ ":گفت سنگدالنه ثیمرد

  " ه؟یچ هیشب باشه؟ی جور

 نیهم به .باشهی معمول ادمه مثله ممکنه.  مینکن احساسش ما تا کنهی مخف خودشو تونهیم کهی قوی لیخ زیچ هی دونمینم" -

 کهی زیچ کس چیه ،گفت روزامی بان کهی زیچ مثل. باشه چرچ فلزی توی رکسه ممکنه نیا چون خوامب کمک ازتون اومدم خاطر

  ."ستین دهیم نشون

  ."باشم گفتهی زیچ نیهمچ ادینم ادمی :"گفتی جیباگی بان

 ان اما کرد نگاه ثیمرد به"  کس چیه :"گفت دیباتاک دوباره نایال "ستین دهیم نشون کهی زیچ کس چیه خوبی لیخی گفت "-

  . بودند سرد و رامآ ،دار قوس فیظری ابروها نییپا رد رهیت چشمان

  "؟ درسته مظنونن همه کهی طور نیا خوب :"گفت شیصدا نیتر میمال با ثیمرد

 قاتیحقتی تو کردند قبول واستفن منید. میسیبنو هارو مظنون نیتر مهم وفهرست میبردار دفتر هی بهتره اما درسته :"گفت نایال

 دااستعد ،کارهای درسازمانده شهیهم.  شدیم گرم داشت او "شترهیب کردنش دایپی برا شانسمون ،نیباش هم شما اگه و کنن کمک

   .بود ب و الفی ها نقشه از تری جد ینوع فقط نیا . هیریخی اور جمع مراسم تا پسرها تصاحبی برا دنیکش نقشه از  داشت

 فهرست واردی ک اما خوب :"کرد نگاه نایال به بعدش و ثیمرد بهی انب بعد و داد ،دکری م نگاه ان به کهی بان بهی غذوکا مداد ثیمرد

  "شه؟یم
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. کرده روین اون میدونیم که کرده رویی کارها کهی هرکس .باشه گهیدی روین اون دیشا که میمشکوک بهش کهی هرکس خوب" -

  . "بهیعج رفتارش کهی رکسه .انداخته مردم جون به رو ها سگ اون و کرده بیتعق منو .کرده حبس چاهی تو رو ناستف

  رابرتی کیو مت نوشت تند تندی بان

  "یبان "دندیکش ادیفر باهم ثیمرد و نایال

 سایکل رونیب مراسم از قبل هم رابرت ،هیطور اون که هاست ماه همی کیو .شده بیعج اعواق مت خوب  :"وردآ باال رو سرشی بان

  "... ومدین توی ول بود

  "... رابرت وردم در و ناتردامم پشت گوژ منم ،دهیپلی روین مت اگه و مظنون نه ،هیقربان یکیوی بان اوه" : گفت ثیمرد

  . "میبشنو رو شماها نظرات بهتره حاال. زدم خط همشونو باشه :"گفتی سرد به ینبا

 افتادنش اتفاق انزم از ،بود ها مدت کهی زیچ به .کرد یفکرمی زیچ به او ."سایوا لحظه هی ،یبان .نیکن صبر نه :"گفت نایال 

 سایکل رونیب رابرتو منم ،بودم شده میاق کر گروه گاهیجای توی وقت نیدونیم ، سایکلی تو ،کن صبر نه ."کردی م تشیاذ و گذشتیم

  ."وفتهیبی اتفاق چه قراره دونستیم انگار ،دیکشیم عقب خودشو داشتیی جورا هی .کنن حمله سگها که بود نیازا قبل درست .دمید

  "... نایال اما اوه" -

 هی صورتش کنهی نم ازدواج باهاش که گفت بهشی وقت .دمشید تیجود هخال با شنبه بش هم قبال .ثیمرد ،کن گوش نه" -

  ."یبان ،شیسیبنو فهرست تو دوباره دیبا کنم فکر اما دونمی نم .بودی جور

  "؟ یک گهید :"گفت و داد انجام را کار نیا تیجد با ،مکثی ا لحظه از بعدی بان

 کیاالر بود دهیشن صبح روز آن که رای زیچ ."کهی شماره مظنون عمال اون اما . یبان متاسفم ،کیاالر کنمیفکرم خوب :"گفت نایال

 خون دونهی م اون .جاست نیای لیدل هی به .ستینی معمول خیتار معلم هی اون . "کرد فیتعر شانیبرا گفتند، یم مه به ریومد

 قطعا اون .کردیم بیعجی ها اشاره جور هی و بود سادهیوا نیزم کنار ،کردن حمله ها سگی وقت امروز و گرده یم دنبالم و آشامم

  "ث؟یمردی کن یم گوش ه؟یک اون که نهیا سوال وتنها ستین دهیم نشون کهی کس

 چه ،میاوردی درم چاهی تو از رو ناستف کهی وقت ادتهی. میکن اضافه ستیل به هم رو فالورز خانم دیبا کنم فکری دونیم آره" -

  ."بود بیعج رفتارش ؟کنه باز برامون رو ادرت ومدین نییپا طبقه اما بود ستادهیا ونیپانس پنجره پشتی طور

 قطعا و  دکری م قطع من رو روی گوش فالورز خانم ،زدمی م زنگ ناستف بهی وقت  که نیا:" داد نتکا دییتا نشانه به را سرش نایال

  "یبان سیبنو رو اسمش حال هر به اما باشه چل و خل رزنیپ هی ممکنه.  جداست هیبق زا اتاقش خونه اونی تو



 خاطرات خون آشام
 غضب

٦٢ 

 
 هیشب که بود ناراحتی طور اما . نه که ، گرم قایقد. بود گرمش .آورد باال گردنش ازپشت را آنها و دیکش دست شیموها انیدرم  او

  .کرد یم عطش احساس .بودی گرمازدگ حالت

  " یبان ،میبندازی نگاه هی فهرست به بذار ؟ میبد انجام میتونیمی ا گهید کار چه موقع اون تا .جا اون میریم مدرسه قبل فردا باشه"-

  : بخوانند را آن تا مدندآ جلو به ثیمرد و نایال. نندیبب آنرا بتوانند ها نآ تا گرفت باال را فهرستی بان

  

   کاتیهان مت

  بنتی کیو

ی اتفاق چه نایالی  خاله و اون نیب شب آن ؟ دادی م انجامی کار چه سایکلی تو دندکری م حمله ها سگی وقت - مکسول رابرت

  افتاد؟

  اوردنش؟ چرچ فلز بهی کار چه انجامی برا پرسه؟ی م سوال همه نیا چرا -  سالتزمن کیاالر

  م؟یبش ونیپانس وارد بودی زخم استفن کهی شب نذاشت ؟چرا دارهی بیعج رفتار نیهمچ چرا -فالورز خانم

 مراقب نیتونیم فردا شما و بودن سایکلی تو امروزیی کسا چهی ها سگ که میباش نیا دنبال میتونیم کنمیفکرم. خوبه:" گفت نایال

  ."نیباش کیراال

  ! "نکردم کارو نیا اگه نینیبب ،رونیب ارمشیم نیمظنون از و هستم کیاالر مراقب من" : گفت تیقاطع بای بان

 ناستف درمورد. بردارم رابرتو تونمیم منم .کنهی دگیرس فالورز خانم به تونهیم هم ثیمرد. یبش رشماموی تونیم تو ،خوب لهیخ"-

 اون عالوه به .کنن استفاده مردم ذهن خوندنی برا روهاشونین از توننی م چون بشن همه مامور توننی م اونا خوب ،منیود

ی ا گهید بیعج زیچ هر ای روین ازی ا نشونه هر ودنبال بدن کیکش شهر اطراف خوامی م ازشون .ستین کامل وجه چیه به فهرست

  ."باشن متوجهش من از بهتر ممکنه چون اشنب

 قبال که شدی زیچ متوجه .بود دیشد عطشش اعواق .دیسیل را شیها لب ،بود پرت حواسش کهی درحال و داد هیتک عقب به نایال

 بود شفاف آنقدر مچش و بود داشته نگه شیجلو را دفترچه هنوزی نبا .یبان مچی روی ها رگ فیظر رد .بود نشده متوجهش هرگز

 .بود داده گوش مدرسه دری شناس کالبدی ها درس به کاش کرد رزوآ نایال. بودند معلوم آن ریز از ،وضوح بهی آبی ها رگ که

  بود؟ی چ شده، پخش درختی ها شاخه مثل که رگ نیا حاالاسم

  "!نایال نایال" -
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 لحظه آن در و .دید رای بانی  زده وحشت صورت و ثیمرد نگران و اهیس چشمان و کرد نگاه باال به ،بود هزد خشکش که نایال

  .کشدی م آن رگ نیتر بزرگی رو را انگشتانش و شده خمی بان مچی رو که شد متوجه

ی اورتودنس مثلی زیچ.  دکن احساس را ششین دندان شتریبی زیت و طول توانستی م اما .دیببخش :"گفت لب ریز و رفت عقب او 

ی بانی رو بر را خودش ریتاث ،بخشش نانیاطم  لبخند شد متوجه .کند احساس را آن وزن توانستی م وضوح به .بود) دندان میس( 

 امشب .زنهی نم بهشی ا صدمه چیه نایال که دانستیم دیبا او. بود احمقانه که ،دیرسی م نظر به زده وحشتی بان .است نگذاشته

  .ردیبگ کوچک مچ نیازا خواست،ی م که را یزیچ تمام توانستیم و ودب غذا کم شهیهم نایال. نبود رسنهگی لیخ

 .دیوز یم پوستشی رو به که کرد احساس را شب خنکی هوا و داد هیتک آن وارهید به .رفت پنجرهی سو به و ستادیا ، دیپر نایال

  .بکشد نفس تواندی نم انگار کردی می جیگ احساس

 به طور آن که نیا از .بودند زده وحشت دو هر و  کرده جمع ثیمرد کنار را خودشی بان که دید و برگشت ؟کردی م داشت کار چه

  .بود متنفر ،کردندی م نگاه او

 یم هیتغذ جا نیا اومدمی م که نیا از قبل دیبا. امینم تر کینزد نیا از نیبب .یبان ،بکنم کارو نیا خواستمی نم .متاسفم :"گفت او

  "؟یکردی م هیذتغ:" گفت و داد فرو را نشاده آبی ناراحت با ینبا ."کردم

 . بود گونه نیا کرده، فشیتوص استفن که احساس نیا پس. کردی م سوزش احساس شیها رگ در البته" بله :"گفتی تند با نایال

.  گذشتی م سرش بر چه داشت، اجیاحت نخو به او کهی  وقت بود نشده متوجه وقت چیه. بود دهینفهم رو منظورش چوقتیه او اما

 کار نیای جا و امی کارچش هی من هوا؟ ، خورمیمی چ روزا نیای کنیم فکر :"گفت جسورانه . مقاومت ابلق ریغ. بود وحشتناک

  ."رونهیب

 چشمانشانی تو هم را انزجار .کنند یم تالش ددارن که ندیبب ستتوانی م. ندیایبرب شیها حرف هضم از کردندی سع ثیمرد وی بان

 ،امشانکد چیه چون بودی سخت کار. شد متمرکز ،منیود ناستف دنبال به وجو جستی رو ، اش تازه حواس از استفاده با .دیدی م

 حس شهر در را روین آن ازی مقدار تواندیم کرد یم فکر او اما زدی نم حرف ذهنش با ،دندیجنگی م هم با کهی درشب ،ناستف مثل

 که بود گرفته میتصم تازه. شود بدتر شیها رگ سوزش شد باعث اسی و نداشت آن اب کردن قرار بر ارتباطی برا یراه چیه اما. کند

  .خوردند صورتش به و درآمدند حرکت بهی باد با ها پرده که دهد ادامه آنها بدون

 ثیمرد. رود فروی کیتار در اتاق شد ثباع و انداخت تخت کنار زیمی رو از را مطالعه چراغ و دیپر جا از ، کرد حبس را نفسشی بان

 خوردندی م تکان ،زد یم سوسو کهی نور در وار وانهید ها پرده .بگذارد شیاسرج دوباره را آن تا شد کار به دست ،دادیم فحش که

 در ، نوزا کی یروی راحت حالت با که ددنید را منید ،شد محکم شیسرجا دوباره المپی وقت .بکشد غیج خواستی می بان انگار و

 حالت نیا ؟نیدیم اجازه :"گفت او .داشت چهره به ا ر شیها خنده نیتر وحشتناک ازی کی و بود نشسته باز ی پنجره چارچوب
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  شده مزینوتپیه و مجذوب ، زده وحشت زمان هم.  انداختی نگاه ،بودند گرفته پناه کمد کنار که ثیمرد وی بان به نایال ."هیناراحت

  .داد تکان نه عالمت به خشم با رو سرش نایال.  بودند

  ."منید میبر ایب حاال ،بود بامزهی لیخ .دارم دوست رو زیانگ جانیهی ها ورود که منم کردم یفکرم من"  -

 به ادب کس چیه. دمیرس نجایا تازه من ضمن در. " دیخند ثیومردی بان به منید" ؟ بمونن جا نیا خوشگلت دوست تا دو نیا"-

  "؟ تو امیب تا کنه وتدع منو دهینم خرج

 باز تر شیب ،بود بازمانده وحشت از که دهانش .شدند نرمی کم ،بودند ندهما ثابت اوی روی چارگیب با کهی بانی ا وهقه یها چشم

 منید نیب را خودش و."  کننی نمی کار نیهمچ اونا نه: "  گفت و دید بود، دادن رخ حال در که رای ا فاجعهی ها نشانه نایال .شد

 دیدی م منید چشمان در رایی جو مبارزه آتش که او"  وقت چیه نه ، حاال نه .ستین توی برا جا نیا کس چیه ."داد قرار اهدختر و

 آن در را ناستف وجود که بود مطمئن." شکار رمی م دارم من اما دونمی نم رو تو. رمی م دارم من هرحال به :"کرد اضافه انهیموذ

 یتونیمی  بخوا اگه منید شکار میریم ما کرد اضافه فاصله بال که دیشن را اوی صدا و کندی م احساس ،سقفی رو احتماال ،یکینزد

  .ینیبش جا اون  شب تموم

ی بانی سو به لذت سر ازی نگاه آخر باری برا ،شود دیپد نا پنجره انیم از که آن از شیپ و  شد میتسلی خلق خوش با منید  

   .دندیپر جلو ،زده وحشت دو هر ، باشد مرده و افتاده منید دندیترس یم که ثیمرد وی بان.  انداخت

  نمتونیبی م موقع نیهم فردا .نینباش نگرانش .خوبه :"گفت ،دادیم تکان را سرش باز که نایال

  "؟یکن عوض لباساتوی خوای م که نهیا ممنظور...نایال... اما "-

ی وقت کردنش عوضی برا اما .بود شده پاره هم دشیسف نازک چهرپا و فیکثی نوزدهم قرن راهنیپ.  کرد نگاه خودش به نایال 

  . خوردی م غذا حاال دیبا.  نداشت

 با دیدی م را ثیمرد وی بان کهی بار نیخرآ.  دیپر رونیب پنجره از منید مثل و "نمتونیبیم فردا.  بکنم کارو نیا بعدا دیبا" :گفت او

  .بودند شده رهیخ او به شده گرد چشمان

 با نایال .دیچیپ او دور رای ا رهیت و گرم زیچ و بود آنجا ناستف. نکردی زخم را شیزانو بار نیا. بود شده ماهرتر ، آمدن فرود در

 تدس از را او قبرستان، در آنکه از بعد ، ناستف که آوردند ادی به و زدند لبخند هم به رو ،یا لحظهی برا"  شنلت :"گفت تیرضا

 که دیترسی م روز نآ و بود داده او به را شنل نیا ربا نیاولی برا . کند مرتب را خودش تا برد اتاقش به را نایال بود، داده نجات لریتا

  . بود کردهی  دگیرس ترس آن به خودش  .کرد نگاه چشمانش به زد یم لبخند که نایال  . کند لمس رو نایال

   "شکار میریم میدار کردمیم فکر" :  گفت منید
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ی  توی ا خونه هر :"داد شنهادیپ منید"  ؟ میبر دیبا کجا ، میکنیم رو کار نیهم  :"گفت او به و برگشت ،بود ناستف کناردر که نایال

  ."ابونیخ

  "جنگل" : گفت ناستف

  "؟ ناستف طوره نیهم. میکشی نم روی کس و میزنی نم دست ها انسان به ما ،جنگل. " گرفت را مشیتصم نایال

  ." طوره نیهم :"گفت او مانند هم ناستف

 نگاه نایال به و "انه؟یمور ؟راسو؟ موش ؟ ندونم که بهتره ای ؟ میگردیمی چ نبالد جنگلی تو و:" شد جمع سرعت به منید یها لب

  " بدم نشونتی واقع شکار تا ایب من با :"گفت و کرد

  ." میبر قبرستون راه از میتونیم :" گفت و گرفت دهیناد را او نایال 

  ،بهشون شدن کینزد موقع دیبا اما کنندیم چرا جنگل داخل بازی فضاهای تو شب تمام دیسف دمی ها گوزن" : گفت او به ناستف

  . " شنونیم مای خوب به  اونا.  میباش مواظب

 گهید وقت هی پس گفت نایال ذهن در منیدی صدا

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 خاطرات خون آشام
 غضب

٦٦ 

 

 

   هشتم فصل

  

  . "  دمینشن رو اومدنتی صدا.  میترسوند! ییتو ، اوه ؟... ی ک: "  گفت ، بود شده رهیخ ، خورده آرنجش به کهی دست به کهی بان

 رای انسان کردن حرکت و رفتن راه روش ، بود دور مدرسه از کهی روز چند در. باشد مراقب شتریب دیبا که شد متوجه استفن

 راه به راهرو در هم کنار کهیحال در.  دبو برگشته انیشکارچی  شده کنترل کامال و صدای ب برداشتن گام به و بود کرده فراموش

  . " دیببخش:" گفت ، افتادند

 کار چه نجایا امروز خوب،. "  بودند تمرکزی ب و باز شیا قهوه چشمان اما."  نداره اشکال: "  گفت دیالق و شجاعانهی تالش با ،ی بان

 کالسی تو. نکرد باز رو در کس چیه اما میکن چک رو فالورز خانم که ونیپانس به میرفت صبح امروز ، من و ثیمرد ؟یکنی م

  . " دمتیند همی شناس ستیز

  . "  میکن دایپ ، میدنبالش که روی زیچ کهی زمان تا. مدرسه برگشتم. اومدم ظهر از بعد" -

 نیا. "  اوپس.  من به بسپاره فقط نویا که گفتم نایال به روزید. ی بکن رو کیآالری جاسوس که نهیا منظورت:" گفت کنان غرغری بان

 ، استفنی برا.  کرد اضافه ، بودند شده رهیخ او به ، گذشتندی م کنارشان از کهی نییپا سال آموزان دانش از تا چند کهیحال در را

 سر ازی ا ناله با ،ی بان. رفتندی خلوتی  پله راه سمت به و دندیچرخی جانبی راهرو کی به جانبه، دوی توافق با. گرداند را چشمانش

  .داد هیتک وارید به ، شیآسا

 از بایتقر منم و چطوره حالم که دیپرس مامانم صبح، امروز. سختهی لیخ اما.  ارمین اسمشو باشه ادمی دیبا:"  گفت سوزناکی لحن با

 به – نیدونی م که همونو – وقت همه نیای جور چه تا دو شما دونمی نم . دمید رو نایال شبید  چون خوبم که رفت در دهنم

  ." نیداشت نگه راز صورت

 سن هفته شش که بودی ا گربه بچه همانندی بان.  ندینشی م لبشی  گوشه بر اش اراده خالف بری لبخند که کرد حس استفن

 کردی م فکر بهش که گفتی م رای زیچ همان قایدق شهیهم. احساساتشی رو بری مانع چیه بدون و تیجذاب تماما. باشد داشته

:"  کردی ادآوری او به طنتیش با استفن.  آمدی م قلبش از کردی م چه هر اما کند نقض را خود قبل لحظه ندچی  گفته اگری حت

  ."یستادیا تنها  ،ی دونی م کهی زیچ همون شیپ متروکهی راهرو کی در االن تو
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ی م نایال چونکه:"  کرد اضافه دهندهی تسل سپس" ؟یکنی م ،ی کنی نمی کار که تو اما.  اوووه. " شدند گشاد دوبارهی بان چشمان

 چه کارا شبید خوب...  خوب:"  گشت صحبتی برای گرید موضوع دنبال به و داد قورت را دهانش آب." منی خدا ، اوه...  کشتت

  "رفت؟ شیپ طور

 گوش ، دهد هادام بتواند آنکه از شیپ." خوابه تیامن در.  خوبه نایال اوه،. نبود خوبی لیخ. " شد گرفته سرعت به استفن حال

 دنید با آنان ازی کی و بودند عبور حال دری آخر سال دختر آموز دانش سه.  دندیشن راهروی انتها در رایی ها قدمی صدا شیها

  .  زد لبخند ها آن به اما بود قرمز چشمانش و رنگ دهیپر کارسون سوی  چهره. شد جدا گروه از ، استفن وی بان

  " ؟ چطوره داگ ؟یچطور ، سو. " بود نگران شدت بهی بان

 بابام که دونمی م"  کرد اضافه عجله با." کنم صحبت باهات خواستمی م استفن،. شهیم خوب اقل ال ای.  خوبه اونم.  خوبم من" -

 دونمی م ، که نهیا منظورم.  کنم تشکر ازت خواستمی م منم امای کرد کمک داگ به کهی جور اون بابت کرده تشکر ازت روزید

 اما. ی کن کمکی بخوا کهی بد تیاهمی قدر به تو اصال که کردم تعجب من ، خوب...  داشتن تو بای وحشتناک رفتار شهر مردم که

...  بابت متاسفمی لیخ و کنم تشکر ازت خواستمی م فقط ، نیهم خاطر به. ی داد نجات رو داگ جون که گهیم مامانم.  ممنونم

  . " زیچ همه

ی ا لحظهی برا و گشتی کاغذ دستمال دنبال به اشی پشت کوله در و کرد نیف نیفی بان. افتاد لرزه به شیصدا ، نطقش انیپا  در

 که گشتی زیچ دنبال به ذهنش در زده وحشت. است افتاده ریگ انیگر مونث دو با ، پله راه در استفن که دیرسی م نظر به

  .  کند پرت را حواسشان

  "؟ رهچطو امروز ایچلس.  کنمی م خواهش:"  گفت

. کرد جور و جمع را خود و پاک را چشمانش." ارنیب ریگ تونستن که رویی اونای  همه. کردن نهیقرنط رو ها سگ اونا.  بازداشته" -

  . شد فرما حکمی نیسنگ سکوت. شد راحت الشیخ ، شده رفع خطر دید که استفن

  "گرفتن؟ی میتصم چهی برف رقص مراسمی  درباره مدرسهی  رهیمد ئتیه کهی دیشن خوب،:" گفت سو بهی بان باالخره

 که بوده بحثش گفت،ی می کی چند هر. میکن برگزارش بدن اجازه بهمون گرفتن میتصم بایتقر و داشتن جلسه امروز که دمیشن" -

  . " کنه هیتنب رو هممون کیآالر نکهیا از قبل خیتار کالس سر میبر بهتره. رهیتاخ زنگی صدا ، اوه. ارنیب سیپلی روین

  "هست؟ی کی برف رقص نیا:"  کرد اضافهی الیخی ب با. " میایم گهیدی  قهیدق هی تا ما:"  گفت استفن
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 ادمی نیا اما! بودم نکرده هم فکر بهش.  ١٤زدهمیس جمعه!  منی خدا اوه"  دیلرز ناگهان. " شب جمعه ، اومم. زدهمیس:"  گفت سو

 درستیی جورا هی. آوردم دری برفی  ملکه ستیل از رو اسمم صبح امروز.  مبگ بهتون خواستمی م که بود هم گهید زیچ هی که آورد

  .  شد دور دوان دوان بایتقر و عجله با سو سپس. "  نیهم. ومدیم نظر به

  "؟ هیچی برف رقص نیا انیجر ،ی بان." کردی م کار سرعت به استفن ذهن

 از بعد. میداری برف ملکه ما ، سمسیکری  ملکهی جا به که تفاوت نیا با هست سمسیکر رقص مراسم واقع در ، اتشیراس خوب" -

 در ظاهرا اما. کنن کنسلش که بودن نیا فکر تو. اومد شیپ ها سگی ماجرا روزید هم بعدش و افتاد اتفاق موسسان روز که اونچه

  ." کننی م گزارش بر تینها

  ." زدهمیسی  جمعه روز:"  گفتی شوم لحن با استفن

ی م منو.  نکن نگاهی جور نیا استفن. " دیرسی م نظر به دهیترس دوباره کرد،ی م جور و جمع و کوچک را ودشخ کهی بان." آره" 

  " اد؟یم شیپی چ رقص مراسمی توی کنی م فکر ه؟یچ مشکل. ی ترسون

 از باشد توانسته که نداشتی عموم مراسم کی یحت چرچ فلز. افتاد خواهد اتفاقی زیچ که کردی م فکر استفن اما. "  دونمی نم"  -

ی ا دهیفا آنی  درباره کردن صحبت ، اکنون اما. بود سال سرور و جشن نیآخر که، همی کی نیا و کند فرار گریدی روین دست

  . "شده رمونید واقعا.  ایب:"  گفت. نداشت

 شده حاضر خیتار کالس در تفناس کهی روز نیاول همانند بود تختهی پا سالتزمن کیآالر ، شدند وارد کهی زمان. بود استفن با حق

 دوستانهی ها لبخند آن ازی کی و کرد شیمخفی خوب به ، بود کرده تعجب ،ی گرید زیچ هر ای ، ها آن آمدن رید از کیآالر اگر. بود

  .  زد را اش

 کهی هستی کس تو پس که کرد فکر خود با ، کردی می بررس را شیرو شیپ مرد و نشستی م خودی جا سر بر که استفن

   ؟ مثال نایال نظر مد ی گهید قدرت ؟ی هست هم یشتریب زیچ اما.  هکنی م شکار روی شکارچ

 لجوجانهی خلق خوش ، اش بچگانه لبخند. بود بلندی کم ، معلم کی یبرا کیآالر رنگی شنی موها.  نبود دیبع زیچ چیه که ظاهرا

 ، داشت وجود او آزاری ب ظاهر ریز در آنچه به نسبت ، ابتدا همان از ناستف اما.  دیایب نظر به آزاری ب نکهیای برا تالش همه نیا اش،

 چیه. باشد ها سگی  واقعه ای نایال به حمله مسئول سالتزمن کیآالر که دیرسی نم نظر به ، وجود نیا با.  بود محتاط اریبس

  . باشد کامل قدر نیا توانستی نمی استتار

 به تنها. شدیندیب اوی  درباره که نداشت قصد. دیگرد داریب اش نهیس دری درد و شد مشت به لیتبد ز،یم ریز در استفن دست. نایال

 جلوتر رشیتصو گذاشتی نم و بود داشته نگاه ، ذهنش مکان نیدورتر در را نایال که آمده بر گذشته روز پنج پس از لیدل نیا

                                                             
.  بود خواھدی شانس بد روز کھ است نیا بر اعتقاد شود، جمعھ روز با زمان ھم اگر ماه زدھمیس ١٤  
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 مکان نیبدتر ، جا نیا و. گرفتی م را شیانرژ و زمان شتریب امن،ی ا فاصله در ، او داشتن نگه دوری برا تالش ، مسلما اما. دیایب

 به حواسش نکهیا از ریغ کرد شدینمی کار چیه. باشد توجهی ب ، شدی م سیتدر آنچه به نسبت توانستی نم کهی کالس در. بود

  . باشد حال

.  نداشت تیاهمی لیخ ،یگرید زیچ. بود زیچ نیمهمتر نیا. بود خوب نایال. بکشد نفس ،ی آرام به و آهسته که کرد مجبور را خود

 فکر نایال به که موقع هر بعد، به حاال از رایز.  زدی م انهیتاز او به ،یشالق همچون ، حسادت گفت،ی م را ها نیا ، خود به گرچه ، اما

  . کند فکر زین او به که بود مجبور  کرد،ی م

 خشم،. باشد نایالی پهلو لحظه، نیهم در داشت امکان کهی کس. برود و دیایب خواست، دلش موقع هر بود آزاد کهی کس.  منید به

 که بود نشده متقاعد هنوز. شد مخلوط اش نهیس درون سوزان درد با و ور شعله استفن ذهن در سرد، و درخشانی ا شعله همچون

 مسلما و. ردیبم تا بود انداختهی ا کهمترو چاه درون به بود اریناهوش وی زخم که را او االنه،یخی ب که است نبودهی شخص آن منید

. کردی م برخورد تری جد گر،ید قدرت به راجع نایالی  دهیا با است، نکرده بیتعق مرگش تا را نایال من،ید که بود مطمئن اگر

  .نداشتی وجدان و رحم چیه. بود دیپل منید

  .یچیه باشم؟ دهنکر من که کرده کاری چ او که دیپرس خود ازی افسردگ با بار، نیصدمی برا

  .کشتن جز به

 آب من،ید هیعل خشمش آتشی رو بر که انگار آنی ادآوری با. بکشد را لریتا خواستی م. بکشد رای کس که بود کردهی سع استفن

  .کرد نگاه کالسی انتها دری زیم به عوض در و باشد ختهیر

 که نداشت وجودی خطر وجود، نیا با. بود امدهین مدرسه به هنوز اما بود شده مرخص مارستانیب از قبل روز لریتا گرچه. بودی خال

 تا. ماندی می باقی مدتی برا ستیبای م کردن، فراموشی برا ناخودآگاه نیتلق. آورد ادی به وحشتناک، ظهر از بعد آن ازی زیچ او

  .کردی نمی کار دست را لریتا ذهنی کس کهی زمان

 برگرفت، را نگاهش کهی زمان. است شده رهیخ لریتای خال زیم به رفته، فرو فکر در و شده تنگی چشمان با که شد متوجه ناگهان

  .بود گرفته نظر ریز را کارش نیا که دید رای گرید شخص نظر، کی

  .ندیبب را اش چهره حالت بتواند استفن آنکه از قبل نه اما شد خم خشیتار کتاب بر و برگشت عیسر مت

 ١٥رزها جنگ به راجع کیآالری سخنران بر که کردی سع و. نکن فکری چیهی  درباره. ننک فکر اش درباره گفت خود به استفن

  کن تمرکز

                                                             
١٥ Wars of the Roses: ھای ١۴۵۵ تا ١۴٨۵ بین دو خاندان قدرتمند النکاستر با نشان «گل سرخ» و یورک ھایی بود که در نیمٔه دوم سدٔه پانزدھم در فاصلٔه سالنام جنگ
 .ھا تالش ھر یک از دو خاندان برای رساندن یکی از اعضای خود به پادشاھی انگلستان بودبا نشان «رز سفید» و طرفدارانشان در انگلستان درگرفت. علت این درگیری
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  .ظهر از بعدی اوال احتماال ،یزمان چه دونمی نم دسامبر، پنجم

  ز،یعز خاطرات

 استفن خودکار نیا. برم کیآالری روونیش ریز اتاق به گهید من خوادی نم که گفت استفن. برگردوند برام رو تو منید صبح، امروز

. ندارمی دسترس خودمی زایچ از کدوم چیه به اقل ال ای ندارم، خودم ازی زیچ گهید. کنمی م استفاده دارم االن که هست

 کهیی جاها کهی دونی م. نشستم ونیپانس پشت غله انبار کی یتو االن. شهیم متوجه تیجود خاله بردارم، اگه هم رو شترشونیب

 ونجهی ریز موش تا چند چونکه ستن،ین حساب وونایح گمونم. باشم شده دعوت داخل به نکهیا مگه برم، نمتوی نم خوابن،ی م مردم

  .میگرفت دهیناد رو گهیدیهم ما لحظه نیا در. الواری رو هم جغد هی و دنیخواب ها

  .نشمی عصبی  حمله دچار کنمی می سع ادیزی لیخ

  .سینی عیطب میزندگی توی چیه گهید که تفاوت نیا با. آشنا وی عیطب زیچ هی. کنه کمک دیشا نوشتن که کردم فکر

 که ادیم نظر به. کنمی م عادت بهش زودتر رم،یبگ آغوش در رو دهیجد و بندازم دور رو خودمی میقدی زندگ اگه که گهیم منید

 نصفه رو کارا ندارهی لیدل و مباشی شکارچ هی که اومدم ایدن به من که گهیم. رهیناپذ اجتناب اون، به من شدن هیشب کنهی م فکر

  .کنم رها مهین

ی ها شاخه به زدیم هاشو شاخ. بود انداخته راه رو صدا و سر نیشتریب چونکه.  نر قرمز گوزن هی. کردم شکار رو گوزن هی شبید

  .دمینوش رو خونش. خوندی م مبارزه به رو ها مذکر هیبق و درختا

 اما. باشم داشته تعلق بهش کهی مکان دنبال. بودمی زیچ دنبال که نهیا نمیبی م کهی زیچ تنها زنم،یم برگ رو دفترچه نیای وقت

ی م کنم، تعلق احساس نجایا به اگه شمیم لیتبد بهش که آنچه از. بودم دنبالش که ستینی زیچ آن دیجدی زندگ نیا. ستین نیا

  .ترسم

  .ام زده وحشت من. خدا اوه،

. هییطال شتریب سر پشت از. ینیبب رو بدنش ریز کهی جور کنهی م باز رو بالهاشی قتو مخصوصا. محضه دیسف بایتقر مزرعه جغد

  .نکنم هیگر تا انداختم راه صدا و سر چونکه شده رهیخ من به االن. هستیی طال رنگ ذره هی فقط صورتش، دور

  .توننی نم که هستن ها جادوگر کنم فکر. کنم هیگر تونمی م هنوز که است مسخره

  .کشمی م خودم دور رو شنلم دارم. کرده دنیبار به شروع برف رونیب
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 لحظهی صدا جز به انبار. دیکش باال اش چانه تا را رهیت و نرم مخمل شنل و گذاشت بدنش کینزد و زد هم به را کوچک دفتر نایال

ی سکون در را جهان و دیباری م فرو صدای ب برف رون،یب. بود رفته فرو کامل سکوت در بودند، دهیخواب آنجا کهی واناتیح تنفسی ا

  .بود نشده بودند،ی جار شیها گونه از کهیی ها اشک متوجه. دندیدی نم کهیی ها چشم با شد رهیخ آن به نایال. پوشاندی م خاموش

  

  " ؟لطفا بمونن، لحظه هی کالس از بعد فوربز، نیکروال و کوالگ مکی بان شهیم و:" گفت آمد، در صدا به زنگ کهی زمان کیآالر

 بود، منتظر خ،یتار کالس باز در رونیب کرده، وحشت و زده خجلتی چشمان با که بنتی کیو دنید با کهی اخم. کرد اخم استفن

ی گرید اخطار ش،یابروها بردن باال با استفن. داد تکان را سرشی بان." هستم رونیب نیهم من:" گفتی بان به معنادار. شد تر قیعم

  .بگم دینبا که گفتمی زیچ اگه کن ریدستگ منو گفتی م نگاهش. داد را پاسخش زکارانهیپرهی نگاه بای بان و کرد اضافه را

  .کند عمل آن به بتواندی بان که کردی م آرزو فقط رفت،ی م رونیب که استفن

 ریمس در درست نیا اما رود کنار او راه سر از شد مجبور استفن و شدیم وارد داشتی کیو گذاشت،ی م در از خارج به قدمی وقت

  .کند عبور راهرو از ممکن سرعت نیشتریب با کردی می سع و بود آمده رونیب گرید در از که داد قرارش مت حرکت

  ."کن صبر مت،. " گرفت را شیبازو کردن، فکر بدون استفن

 تک تک اما. باشدی عصبان قدر نیا دیبا چرا نبود مطمئن انگار کردی م نگاه آن به تعجب با او و آمد باال مت مشت." کن ولم" 

  .دندیجنگی م استفن چنگ با بدنش،ی ها چهیماه

  "باشه؟ لحظه، هی یبرا فقط. بزنم حرف باهات خوامی م فقط من" -

 بودند، کمتری دگیچیپی دارا و تر روشن نا،یال چشمان به نسبت که چشمانش باالخره و." ندارم وقت لحظه هی من:" گفت مت

 شده زمیپنوتیه که بودی کسان نگاه ادآوری استفنی برا که داشت وجودیی  خالء ها آن عمق در اما. کردند مالقات را استفن چشمان

  .باشند قدرت نوع کی ریتاث تحت ای

 انسان مغز که بودی کار نیا. نبود کار دری گرید قدرت مت، خود ذهن جز به که بود نیا در تفاوت که شد متوجه سرعت به استفن

  .بود شده خاموش مت. کند مقابله آن با توانستی نم که شدیم رو در روی زیچ بای وقت کرد،ی م خود با

  ..."افتاد اتفاق شب شنبه اونچهی  درباره:" گفت استفن باشد، کردهی امتحان نکهیای برا

 اما. بودی گرسن همچون مت، چشمان پشت در انکار،." لعنت. برم دیبا که گفتم ن،یبب. یزنی م حرفی چ به راجع دونمی نم" -

  .کند امتحان دوباره که بود مجبور استفن
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 دارهی حس چه که کنمی م درک و. شدمی م نیخشمگ منم بودم، توی جا اگه. کنمی نم سرزنش بودنت،ی عصبان خاطر به رو تو" 

 را راهرو اطراف ناستف و دادی م تکان را سرش مت." کنه ات وانهید تونهی م کردن فکری وقت مخصوصا. یکن فکری خوای نمی وقت

 نایال کهی بدونی بخوا اقل ال دیشا اما." آورد نییپا را شیصدا. کند خطر که کرد وادارشی دیناام و بودی خال بایتقر. گذراند نظر از

  ..."ی لیخ و دارهیب

 شان،یها شنونده به توجهی ب سپس و!" مرده نایال:" گفت کرد، جلب بودند، راهرو در که رای کسانی  همه توجه کهی ادیفر با مت

 به و خورد تلو تلو عقب، به رو استفن که بود منتظره ریغ قدر آن!" کن ولم که گفتم بهت و:" کرد اضافه و داد هل محکم را استفن

  .انداختین عقب به هم نگاه کی یحت بود، افتاده راه به که او اما شد رهیخ مت به. افتاد نیزم بر بایتقر و کرد برخورد کمدها

 تا و بود آنجای برف رقص مراسمی  باره دری آگه کی. شد داریپدی بان تا گذراند وارید به شدن رهیخ با تنها را زمانی باق ناستف

  .بود شده حفظ از را آن متریسانت هر استفن آمدند، رونیب دخترها کهی زمان

ی موها. ابدیب خود در او ازی نفرت چیه تواندی نم که شد متوجه استفن بود، آورده نایال و او سر نیکروال که آنچهی  همه وجود با

 فیظر و کیبار که آنی جا به او حالت که کرد فکر ست،ینگری م را او رفتن که استفن. بود هم در اش چهره و پژمرده بورش،

  .دیآی م نظر به دهیخم باشد،

  "راهه؟ به روی چ همه:" گفت شد، گام همی بان با کهی زمان

 میبدون ما که خواستی م و میدیکشی سختی لیخ من، و نیکروال ،یکیو تا، سه ما که دونهی م کیآالر. لومهمع آره،:"  گفتی بان

ی رکیز با. دیرسی م نظر بهی زورکی کم خ،یتار معلمی  دربارهی بانی  سختانه سری نیب خوشی حت اما." کنهی م تمونیحما اون

  ."داره اش خونهی تو گهیدی مهمون کی بعد،ی  هفته .مینگفت بهشی زیچ ما از کدوم چیه گرچه،:" داد ادامه

 ثیمرد:"  گفت. بود شده پرت حواسش لحظه آن در اما گفتی م باره نیا دری زیچ قطعای عاد حالت در. شدی عال کرد فکر استفن

  ."اونجاست

  ."نمشیبی م نجایا که گفتم بهش من. است مسخره. خیتار بخش طرف رهیم داره نه... ماست منتظره حتما:" گفتی بان

 ذهنش در نظر کی همان اما دیچرخی م کهی زمان دید را او نظر کی تنها. است تر مسخره هم نیا از که دیشیاند خود با استفن

 بدون دهد انجام رای کار کردی می سع انگار. بودی واشکی شیها گام و اریهوش و گرانه حساب ثیمردی  چهره حالت. ماندی باق

  . شود دهید آنکه

 در. بازنگشت بعد، قهیدق سه ای دو ک،ی تا ثیمرد اما." گردهی م بر میستین اونجا ما نهیببی وقت گه،یدی  قهیدق هی تا:" گفتی انب

  .دیپر جا از اند، بوده منتظرشی بان و استفن دیدی وقت و گذشت قهیدق ده شدنش، ظاهر تا واقع
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 ریز در که رفت فرو فکر نیا در اما کند نیتحس را اوی دار خود که بود رمجبو استفن و." افتادم ریگ د،یببخش:" گفتی سرد خون با

  .کند صحبت که بود نیا حال و حس دری بان تنها کردند، ترک را مدرسه سه هر کهی زمان و داشت قرار چه آن،

  

***  

  ."یکرد استفاده آتش از آخر بار اما:" گفت نایال

 رو ندهیآ که میکنی سع میخوای م دفعه نیا. مشخص نفر هی م،یگشتی م استفن بالدن دفعه اون نکه،یای  واسه:" داد جوابی بان

 میخوای م ما اما کردمی م نگاه رو دستت کف کنم،یی شگویپ خواستمی م که بود توی شخصی  ندهیآ فقط اگه. میکنیی گو شیپ

  . "میکن دایپ رای کل زیچ هی

. بود داشته نگه را شمع کی ز،ین گرشید دست با بود، دستش در آب از پری نیچی  کاسه مراقب کهیحال در شد، اتاق وارد ثیمرد

  ."آوردم رو لیوسا:" گفت

 مقدس رهایفالگی برا آب:" داد حیتوضی بان نشستند،ی م آن دور دختر سه هر و گذاشتی م نیزم بر را ظرف ثیمرد کهی زمان

   ."بوده

  !"بوده مقدس رایفالگی برا زیچ همه که ظاهرا:" گفت ثیمرد

 کهیی ها شکل و آبی تو زمیری م رو شمعی  شده ذوب موم من بعدش. کن روشنش وی جاشمع تو بذار رو شمع حاال،! سیه" 

ی  نقره از خودش، بزرگ مامان که گفت بهم و کردیم استفاده مذاب سرب از بزرگم مامان. دهیم رو شمای ها سوال جواب سازه،ی م

 ریغ طور بهی بان کرد، روشن را شمع ثیمرد کهی زمان." کنهی م تیکفا همی شمع موم که گفت بهم اما. کردهی م استفاده مذاب

  ." ترسمی م کار نیا انجام از شتریب و شتریب گذره،یمی چ هر:" گفت. دیکشی قیعم نفس و کرد نگاه آن به میمستق

  ."یستین مجبور:" گفتی نرم به نایال

. وحشتناکهی لیخ که شدنه ریتسخ ترسونه؛ی م منو که ستین فاتیتشر عالوه، به. خوامی م خودم...  دفعه هی نیا اما. دونمی م"

  ."کنه استفاده بدنم از گهید نفر هی که نهیا مثل. متنفرم ازش

  .داد ادامهی بان اما کرد باز را دهانش و کرد اخم نایال

  ."نیبپرس رو سواالتون بعد بدم، وفق خودمو هک نیبد وقت بهم لحظه هی. کن خاموش رو ها چراغ ث،یمرد. میبر بزن حال، هر به" 
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 به. بود اهتزاز در ث،یمرد نیمت صورت وی بانی  آمده نییپای ها مژه بر که کرد نگاه شمعیی روشنا به نایال ک،یتار اتاق سکوت در

 نظر به دهیپر رنگ ود،ب داده بهش ثیمرد کهی ساق و ژاکتی اهیس برابر در. کرد نگاه ، بود گذاشته شیپای رو بر که خودش دستان

  .ستینگر رقصانی  شعله به سپس. آمدی م

  .برداشت را شمع و." خوبی لیخ:"  گفت آهستهی بان

  "ه؟یک چرچ، فلزی  گهید قدرت." زدینر هم به را جو تا کرد صحبت آرامیی صدا با اما خوردند گره هم به محکم نایال انگشتان

  .کرد جادیای کوچکی ها رهیدا و شد روانه کاسه سمت به آب، همانند داغ، موم. دیکش زبانه کناره به شعله و کرد کج را شمعی بان

  ."نیکن امتحان گهید سوال هی. یچیه. ستین جواب نیا. دمیترسی م نیهم از:" کرد زمزمهی بان

  .کرد صحبت به شروع که بود ثیمرد. رفتند فرو دستانش کف در شیها ناخن. نشست عقب دانهیام نا نا،یال

  "م؟یبد شکستش میتونی م م؟یبگرد دنبالش اگه میکن دایپ رو گرید قدرت نیا میتونی م" 

ی  حلقه کی. آمد دری ا رهیدا شکل به موم بار، نیا." سوال تا دو شد نیا:" گفت کنان زمزمه کرد،ی م خم را شمع دوباره کهی بان

  .دیسف دار موج

  ."میباش هم با اگه میبد انجامش میتونی می عنی. دادن هم به رو دستشون کهی مردمی  نشانه! وحدتهی  نشانه نیا" 

 و دیدرخشی م جانیه ازی بان چشمان. بود گفته منید و استفن به که بودندی کلمات همان بایتقر ها نیا. آمد باال سرعت به نایال سر

  .زدند لبخند گریکدی به

  ."یزیریمی دار هنوز! باشه حواست:" گفت ثیمرد

  .بود آمده در نازک و صاف خط کی شکل به مومی  قطره نیآخر. کرد نگاه کاسه به دوباره و کرد صاف را عشم سرعت بهی بان

  ."دادنی قربان بدون نهی ول میباش هم با اگه م،یبد انجامش میتونی م. یقربانی عنی. رهیشمش:" گفت آهسته

  "؟یقربان جور چه:" دیپرس نایال

 جا در را شمع." بگم بهتون تونمی م دفعه نیا که هستی زیچ تمام نیا. دونمی نم" :گفت بود، شده نگران اش چهره کهی بان

  .داد قراری شمع

  .ستادیا هم نایال." اوف:" گفت کند، روشن را ها چراغ تا شدی م بلند که ثیمرد
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 را خود نظر، کی. دیکش باال بود، بلند شیبرای لیخ که را ساق." میبد شکستش میتونی م که میدونی م حداقل خوب،:" گفت نایال

 رنگ ،یمشک کامالی ها لباس نیا در. نبود رستان،یدب پوش کیش دختر لبرت،یگ نایال هیشب گرید مسلما. دید ثیمردی  نهیآ در

  .بود ختهیر شیها شانه بر مرتب نا ش،یموها. شده غالف ریشمش کی همانند. دیرسی م نظر به خطرناک و دهیپر

 اما بدهد تیاهم مدرسه، به رفتن به که بود بیعج." شناسنمی نم مدرسهی توی جور نیا:" کرد زمزمه ،یناگهانی درد حس با

ی ادیز مدتی برا که لیدل نیا به نیهمچن و. داشتی حس نیچن برود، توانستی نم که لیدل نیا به زد حدس. بود مهم شیبرا

 آنجا در را شیپا توانستی نم گرید که بود باور قابل ریغ ابیتقر که انداختی م راه را ها کاری ادیز مدتی برا بود، جا آنی  ملکه

  .بگذارد

ی جا رو تیلیتحص سالی تونی م. شد تموم زیچ همه که نهیا از بعد منظورم. یا گهیدی جای بری تونی م:" داد شنهادیپی بان

  ."کرد استفن کهی کار مثل. یکن تموم نشناستت، کس چیه کهی گرید

 حال و حس شب، آن بود، گذرانده برف بارش به ستنینگر به ،یانبار در تنها را روزی  همه آنکه، از سپ نایال." نکنم گمون نه،"

  ."میشخصی  ندهیآ. یبگ بهم مو ندهیآ که خوامی م ؟ینیبب رو دستم کف دوباره شهیم ،یبان:" گفت ناگهان. داشتی بیغر

 نرمی بان." کنمی می سع باشه، اما،... نه ای ارمیب ادی به رو ادهد ادمی مادربزرگم کهیی زایچی  همه تونمی م که دونمی نمی حت" 

 روی ایب بر پسش ازی تونستی م کهی قدر اون حاالشم نیهم. نیهم نباشه، راه توی گرید کیتاری  بهیغر چیه که بهتره فقط." شد

 پسر تا دو دیپرس ازت نیکروال که را قعمو اون ادتهی." دیخندی م گرفت،ی م را نایالی  شده دراز دست کهیدرحال." یآورد دست به

  "هان؟ ،یدیفهم گهید حاال گمونم ؟یچی برای خوای م را

  "شه؟یم بخون، رو دستم کف فقط" 

 بود شده رهیخ نایال دست به. دیرس انیپا به شد شروع که موقع همان بایتقر ،یبان تند تند سخنان لیس..." تهیزندگ خط نیا باشه،"

  . شدی م دهید اش چهره در هراس و میب و

  ..."کوتاههی لیخ اما. بره نییپا تا رو راه نیای  همه دیبا:"گفت

ی م رسوخ خودش وجود در هراس، همان که کرد حس نایال و کردند نگاه گریکدی به کردن، صحبت بدون ،یا لحظهی برا نایال و او

 غرق نایالی وقت. افتاده اتفاق که هیزیچ همون شیمعن. باشه کوتاه دیبا عتایطب خوب،:" گفت و کرد مداخله ثیمرد گاه آن. کند

  ."شد

ی تر محکمی صدا بای بان. دیکش عقبی آرام به نایال و کرد رها را نایال دست." باشه همون دیبا البته، آره،:" گفت نجواکنانی بان

  ."حتما خودشه،:" گفت
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 وجودی ا کننده ناراحتیی دانا و خرد چشمانش، در اما بود بایز کرد، نگاه او به جواب، در کهی دختر. زد زل نهیآ به دوباره نایال

  .کنندی م نگاه او به ثیمرد وی بان که شد متوجه. نداشت هرگزی میقد لبرتیگ نایال که داشت

  .دینرس چشمانش به لبخندش، اما." همونه حتما:"  گفتی عالقگی ب با
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 فصل نهم

 

آن آخرین بار . اما به هر حال از این مسائل واسطه خسته شدم، از همه چیز خسته شدم. یر نشدمخوب، حداقل من تسخ":بانی گفت

."بود، مطلقا آخرین بار  

"امروز بیرون چیزی پیدا کردی؟ . بیا راجع به یه چیز دیگه صحبت کنیم"رویش را از آینه برگرداند،  "خوب بسیار"الینا گفت   

-می والین ، ویکی و من پرسیداز کر گردهم آیی دیگه داره،  و اون هفته ی بعد یهکردم من با آالریک صحبت "بانی جواب داد 

اون . اما من مطمئنم اون قدرت دیگرنیست، الینا. یا نه خواهیم هیپنوتیزم بشیم تا به ما کمک کنه با اتفاقاتی که افتاده کنار بیایم

. "خیلی خوبه  

نه بخاطر اینکه او . ه بوددچار تردید شد ،خودش هم راجع به سوء ظنش نسبت به آالریکاو . الینا سرش را به نشانه تایید تکان داد

گذاشت او بدون اینکه آسیب آیا قدرت دیگر می. چهار روز در اتاق زیر شیروانی او خوابیده بودالینا  به این خاطر که ، اماخوب بود

نفوذ قرار داده تا فراموش کند که او آن باال است، اما آیا قدرت دیگر آنجا بماند؟ البته، دیمن گفته بود که آالریک را تحت  ،ببیند

شود؟ نباید اون خیلی بیشتر قدرت داشته باشد؟تسلیم نفوذ دیمن می  

همان طوریکه. مگر اینکه قدرتش موقتا تمام شده باشد او ناگهان فکر کرد، یا شاید او وانمود . استفن االن قدرتش تمام شده است 

.ت نفوذ قرار گرفته استمی کندکه تح  

"خانم فالورز چطور؟ آیا شما چیزی درباره ی اون پیدا کردید؟ .باید احتیاط کنیم. خوب ما اونو از لیست خط نمی زنیم" :گفت الینا  

ر امروز بعد از ظه گفت سعی می کنه استفن. بدشانسی، ما امروز صبح به پانسیون رفتیم، اما اون جواب در را نداد ":مردیث گفت

."اونو ردیابی کنه  

حس می کنم من تنها کسی هستم که هیچ کاری  .بگیرم شتحت نظر م می تونممن دعوت کنه،  کسی منو به اونجا اگر ":گفت الینا

نزدیک خونه ی ... نزدیک خونه برم شاید برم:" او لحظه ای درنگ کرد، تاملی کرد و سپس گفت ..."من فکر می کنم . انجام نمی ده

."ممکنه رابرت را در اطراف بوته ها یا همچین چیزی ببینم. ت منظورمهخاله جودی  

" .ما هم همرات میایم"مردیث گفت    
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." من این روزها باید خیلی نامرئی باشم. واقعا، بهتره. نه، برای من بهتره که تنها برم"  

."بیرون به شدت برف می باره .پس نصیحت خودت را گوش کن و احتیاط کن"  

.پنجره به پایین پرید یرا به نشانه تایید تکان داد و از لبه الینا سرش  

نور چراغ های . او در سایه فرو رفت و نگاه کرد. به محض اینکه به خانه اش نزدیک شد، دید که ماشینی از پارکینگ خارج می شد

ی با شاخه های برهنه ، به همراه درخت سیاه اقاقیای همسایه، مانند شبح: جلو ماشین منظره ترسناک زمستانی را روشن کردند

.که روی آن نشسته بود یسفید جغد  

.آبی رابرت ١٦اولدزمبیل. به محض اینکه ماشین عبور کرد، الینا آن را شناخت  

الینا تمایل داشت که او را تعقیب کند، اما میل قوی تری برای بررسی خانه داشت و اینکه مطمئن شود همه . جالب شد حاال، ماجرا

.مخفیانه دور آن گشت زد، پنجره ها را بررسی کرد. است چیز خوب  

خاله جودیت ماشین  .و قدری از نور داخل آشپزخانه معلوم بود گلدار زرد پنجره ی آشپزخانه از پشت گره زده شدهپرده ی چیت 

الینا شگفت زده شد، آیا رابرت برای شام آمده بود؟. ظرفشویی را می بست  

درزی در پرده اتاق نشیمن پیدا کرد و با . دی رفت و الینا نیز با او حرکت کرد، دوباره خانه را دور زدخاله جودیت به راهروی ورو

و سپس قفل شد، بعد  بسته در جلویی بازوکه او شنید . احتیاط چشمانش را به شیشه های ضخیم و متزلزل قدیمی پنجره دوخت

یزیون را روشن کرد و با بی حوصلگی شروع به باال، پایین کردن کانال او تلو .خاله جودیت آمد در اتاق نشیمن و روی مبل نشست

.ها کرد  

نگاه کردن به این اتاق و . ببینددر نور لرزان تلویزیون را چیزی بیشتر از چهره ی خاله جودیت، که می توانست الینا آرزو داشت 

 ول کشید تا او متوجه شود اینچه مدت ط. غریبی داشت تواند نگاه کند و نمی تواند داخل شود، برایش حسدانستن اینکه تنها می

روی میز کنار  ١٨قدیمی ، که در آن ظروف چینی و بلوری چیده شده بود، چراغ تیفانی ١٧ست؟ قفسه های ماهونیچقدر زیبااتاق 

نوازش پر تاده و سای بیرون .دمشان برایش با ارزش به نظر می آمدنخاله جودیت، کوسن های سوزن دوزی شده روی مبل، حاال تما

.زمان اندکیبرای برای یک لحظه به داخل برود، تنها  کرد که حتیآرزو می. حس می کرد مانند دانه های برف را روی گردنش  

.الینا پیشانیش را به پنجره تکیه داد، سپس به آرامی عقب رفت. سر خاله جودیت عقب رفت، چشمانش بسته شد  

                                                             
١٦Oldsmobile 
١٧mahogany 
١٨Tiffany 
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رون اتاق مارگارت درخت افرای بی. پرده ها محکم بسته بودند ،ناامیدیرفت، اما در کمال باالاو از درخت بیرون اتاق خواب خودش 

مارگارت خواب . و باالرفتن از آن سخت تر بود، اما به محض اینکه باال رفت دید خوبی داشت؛ این پرده ها کامال باز بودند شکننده

پخش  بزن روی بالشتد، دهانش باز بود، موهای رنگ پریده اش مانند بابود، در حالی که روتختیش تا زیر چانه اش کشیده شده بود

. شده بودند  

چراغ خواب، دختر کوچکی در : منظره ی لطیف و معصومانه ای بود. ، و اشک هایش را قورت دادسالم عزیزم الینا درذهنش گفت

نا فکر کرد وآمدنالی.تخت، حیوانات عروسکی روی قفسه ها از او مراقبت می کردند بچه گربه سفید کوچکی از میان در باز به این  

.تصویر را کامل کرد ،مکان  

و کش آمد، پنجه های ، زبان کوچک صورتیش را نشان داد بچه گربه خمیازه ای کشید. ریدپروی تخت مارگارت  ١٩اسنوبال

.دسپس با ظرافت رفت و روی  سینه ی مارگارت ایستا. را نشان داد مینیاتوریش  

.چیزی ریشه ی موهای الینا را به خارش در آورد  

بینش محضاو نمی دانست این از حس شکارچی بودنش است یا   .خطری در آن اتاق وجود داشت. است، اما ناگهان ترسید 

.مارگارت در خطر بود  

. ه چه بودشبیصحنه فهمید آن و ناگهان الینا جلو می رفت بچه گربه هنوز همانجا ایستاده بود، دمش با صدای فش فش به عقب و 

اوه، خدا، اهالی شهر سگ ها را . به او نگاه می کرد ،شبیه همان حالتی که چلسیا قبل از آنکه به داگ کارسون حمله کند. سگ ها

.قرنطینه کردند اما کسی درباره ی گربه ها فکری نکرده است  

ها تصاویری از اینکه گربه با چنگالهای خمیده و دندانهایی به تیزی تن. کردذهن الینا بسرعت کار می کرد، اما این به او کمکی نمی

.سوزن، چه کارهایی می تواند انجام دهد در ذهنش برق می زدند  

.و مارگارت با نفس های آرامی آنجا خوابیده بود، بی توجه به هر خطری  

صاف شد و دهانش را با هیس آرامی باز  گوشهایش. د، دمش مانند شیشه پاک کن باال آمدخز پشت اسنوبال داشت بلند می ش

.بودلسیا به داگ کارسون خیره شده چشمانش روی صورت مارگارت ثابت شد همانطوری که چ. کرد  

او نمی . الینا ناامیدانه اطراف را نگاه کرد تا چیزی پیدا کند و به سمت پنجره پرتاب کند، چیزی که سروصدا ایجاد کند!" نه"

!" مارگارت، بیدار شو. "د؛ شاخه ی بیرونی تحمل وزن او را نداشتتوانست بیشتر نزدیک شو  

                                                             
١٩Snowball 
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همین که اسنوبال . مانند عایقی کلمات را به نیستی می بردمانند پتویی دورش نشسته بود، به نظر می رسید که  اما برف که

ی از گلویشچشمانش را از پنجره برگرداند و به صورت مارگارت نگاه کرد، صدای ناله ی آهسته و ناهماهنگ .شروع شد   

سپس، به محض اینکه بچه گربه پنجه های خمیده اش را عقب برد، الینا خودش را به سمت !" مارگارت، بلند شو"الینا فریاد زد 

.پنجره پرت کرد  

ما ناخن های هیچ فضایی برای اینکه روی لبه پنجره زانو بزند نبود، ا. ا هیچ گاه نفهمید که چطور موفق شد خودش را نگهدارداو بعد

او با تمام وزنش . و پنجه یکی از پوتین هایش در یک جای پا گیر کرد نرم و قدیمی جدار پنجره فرو برد انگشتش را داخل چوب

.خودش را به پنجره محکم زد، فریاد زد  

مارگارت! از اون دور شو" !"بیدار شو   

کرد خودش را چه گربه به سوراخ روتختی چنگ زد و تقال میب. اسنو بال را به عقب انداخت چشمان مارگارت باز شد و بلند شد،

.الینا دوباره فریاد زد. نگهدارد  

!"پنجره را بازکن، زودباش! مارگارت، از تخت برو بیرون"  

او بلند شد و به سمت پنجره تلو تلو خورد در حالیکه . صورت چهارساله ی مارگارت پر از حیرت و خواب آلودگی بود، اما بدون ترس

.لینا دندان هایش را به هم می ساییدا  

حاال بگو ... دختر خوب . خودشه" بیا تو   ' ' !"زود باش بگو   

.پلک زد و به عقب رفت "بیاتو،:"مارگارت از روی فرمانبرداری گفت  

.خیلی سریع بود الینا سعی کرد بهش چنگ بزند ولی گربه. پریدبه بیرون  ،بچه گربه به محض اینکه الینا وارد شد  

یرون،ب .و به درون برف پرید، ناپدید شد بین شاخه های درخت افرا با سادگی طعنه آمیزی   

."دلم برات تنگ شده بود. "پاهای الینا را بغل کرد!" تو برگشتی" :مارگارت گفت .دست کوچکی ژاکت الینا را می کشید  

صدای خاله جودیت از باالی پله ها می . مکث کرد ،پسس..." اوه مارگارت، منم دلم برات تنگ شده بود " :کرد الینا شروع به گفتن

.آمد  

"مارگارت ، تو بیداری؟ اونجا چه خبره؟"  
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این یه رازه؛  . "، روی زانوهایش نشست"بهش نگو من اینجام"او زمزمه کرد ، .الینا برای تصمیم گیری فقط یک لحظه فرصت داشت

فرصتی برای بیشتر از آن نبود؛ الینا رفت زیر تخت ." بهش نگو من اینجامبهش بگو تو گذاشتی بچه گربه بره بیرون، اما  می فهمی؟

.و دعا کرد  

ند، چسباالینا سرش را به کف اتاق . از زیر لبه ی خاک آلود تخت، او پاهای جوراب پوشیده خاله جودیت را دید که وارد اتاق شد

.بدون اینکه نفس بکشد  

و سپس  ."بیدار شدی چی کار می کنی؟بیا، بذار تورو به رخت خواب برگردونم تو! مارگارت" :صدای خاله جودیت آمد که گفت

اوه . دستات دارن یخ می زنن."شنیداز میان سر و صدای لحاف تخت با وزن مارگارت غژ غژی کرد و الینا صدای خاله جودیت را 

"خدای من چرا پنجره بازه؟   

.الینا نفسش رو بیرون داد." من بازش کردم تا اسنوبال بره بیرون" :مارگارت گفت  

بااندکی سروصدای بیشتر، پاهای جوراب " دیگه اینو باز نکن، می شنوی؟... نمی تونم باور کنم . و حاال روی زمین برف ریخته"

.در بسته شد. پوشیده دوباره بیرون رفتند  

.الینا به بیرون غلتید  

حاال فردا تو به خاله جودیت می گی که . به تو افتخار می کنم دختر خوب، من"زمزمه کرد  ،الینا به محض اینکه مارگارت نشست

الینا دستشو باال برد تا جلوی ناله مارگارت را ..." می دونم که تو اینو نمی خواهی. بگو که تورو می ترسونه. بچه گربتو نمی خواهی

،چون من بهت می گم که بچه گربت را اگه نگه داری. اما تو مجبوری"... بگیرد  تو که نمی خواهی آسیب . و صدمه می زنهبه ت 

"ببینی، مگه نه؟  

..."اما ."، چشمان آبیش پراز اشک بود"نه"مارگارت گفت   

نمی تونی بچه گربه یا توله که و تو اینم نمی خواهی که بچه گربه به خاله جودیت هم صدمه بزنه، درسته؟ تو به خاله جودیت بگو "

بهش بگو تو از اتفاقی .بهش نگو که من گفتم؛این همچنان راز ماست. خوب برای یه مدتی. ..سگ یا حتی یه پرنده داشته باشی تا

که این طوری بهتر است که دختر کوچک کابوسی داشته  الینا عبوسانه استدالل می کرد "که با سگ ها در کلیسا افتاد ترسیدی

.ک کابوس در این اتاق بپایان برسدی باشد به جای اینکه  

"باشه."با ناراحتی بسته شددهان مارگارت   

."اما این تنها راهیه که باید باشه. متاسفم، عزیزم" :الینا نشست و اورا در آغوش کشید  
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"تو یه فرشته ای؟. " سپس به صورت الینا نگاه کرد." تو سردی" :مارگارت گفت  

.الینا با طعنه فکر کرد کامال برعکسش ."نه دقیقا...اوه"  

"تو تاحاال اونارو دیدی؟. پیش مامان و بابا خاله جودیت گفت تو رفتی"  

و من یک فرشته نیستم، اما به هر حال من فرشته نگهبان تو .من هنوز اونارو ندیدم، نه. توضیح دادنش تقریبا سخته، مارگارت...من"

"باشه؟. هستم، خوب؟ من مراقبت هستم، حتی وقتی که منو نمی بینی  

"این یعنی که تو نمی تونی دیگه اینجا زندگی کنی؟."کرد مارگارت با انگشتانش بازی می" باشه"  

الینا به اطراف اتاق صورتی و سفید نگاهی کرد، به حیوان های عروسکی روی قفسه و به میزتحریر کوچک و اسب چوبی گهواره ای 

. زمانی مال خودش بودگوشه اتاق که   

."منظورم همین بود"به نرمی گفت   

."یش مامانو بابا، من گفتم منم می خواهم برموقتی آنها گفتن تو رفتی پ"  

و خاله جودیت تورو خیلی دوست داره، و . االن وقت این نیست که تو بری، پس تو نمی تونی بری. اوه، عزیزم"الینا بشدت پلک زد

."اون بدون تو تنها می شه  

یین گذاشت و روتختی را رویش کشید، مارگارت اما همین که الینا او را پا. مارگارت با تایید سرش را تکان داد، پلکش سست شد

"اما تو منو دوست نداری؟."یک سوال دیگر پرسید  

اما من خوبم، و خاله جودیت به تو . من تا االن نمی دونستم که چقدر دوست دارم.. من تورو خیلی دوست دارم . اوه، البته که دارم"

و وقتی به پایین نگاه کرد دید که چشمان مارگارت بسته شدند،  ا محکم کندنا نفسی کشید تا خودش رالی..." و . بیشتر احتیاج داره

.او خوابیده بود. تنفسش منظم بود  

او شانسش را از دست داد که از . اوه، احمق ، احمق، الینا فکر کرد، پنهانی از میان توده برف به سمت دیگر خیابان ماپل رفت

.االن دیگر خیلی دیر شده بود. یا خیر مارگارت بپرسد آیا رابرت شام آنجا بوده است  

و امشب تنها اندکی پس از آنکه  دکلیسا، رابرت بیرون بود و سپس سگ ها دیوانه شدندر . ناگهان تنگ شد چشمان الینا. رابرت

.بچه گربه مارگارت وحشی شده بود .... ماشین رابرت از پارکینگ خارج شد  

.دهد یحرد رابرت باید خیلی چیزها را توضاو فکر ک  
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به سمت خانه درخشانی که ترکش مدام ذهنش . غمگینی و افکار مالیخولیایی او را دربرگرفته بود، با تالش افکارش را دور کرد

خرت و پرت هایش و  ،تمام لباس هایش. می چرخید ،گشت، پیرامون چیزهایی که هرگز دوباره آنها را نمی دیدمی کرده بود بر

ا آنها چه کار می کند؟ خاله جودیت ب... جواهراتش   

.من یک فقیرم. او فکر کرد، من دیگر مالک چیزی نیستم  

 الینا؟

او شتابان به سمت استفن رفت، که دستانش را از . الینا صدای ذهنی و سایه مشخص انتهای خیابان را تشخیص داد ،با آسودگی

.دجیب ژاکتش بیرون آورده بود و دستان الینا را گرفت تا آنها را گرم کن  

." مردیث به من گفت که کجا رفتی"  

این تمام چیزی بود که می توانست بگوید ، اما به محض اینکه برای آرامش یافتن." به خونه رفتم"الینا گفت  به او تکیه داد، فهمید  

.که استفن متوجه شد  

که آنها قبال می رفتند یا خیلی  هاییتمام مکان . و با نا امیدی ایستاد" و برای نشستن پیدا کنیمیه جایی ر بذار"گفت  استفن

.پلیس هنوز هم ماشین استفن را نگهداشته بود. خطرناک بودند یا الینا اجازه ی ورود نداشت  

الینا اتفاقی که در اتاق مارگارت افتاد را . سرانجام آنها به دبیرستان رفتند که بتوانند زیر سقفی بنشینند و بارش برف را نگاه کنند

.ف کردبرای او تعری  

و من فکر  مردم باید اینو بدونن. حمله کنندمن به مردیث و بانی می گم که تو سطح شهر پخش کنند که گربه ها هم می توانند "

.و حرفش را بپایان برد." می کنم یه نفر باید مراقب رابرت باشه  

.ش را بگیردهاتوانست جلوی خندالینا ن و" ما اونو تعقیب می کنیم"گفت  استفن  

، اما وقتی اولین بار اومدی خیلی بیشتر ت زیادی اصال به این فکر نکرده بودممد .ده داره چقدر تو آمریکایی شدیخن":نا گفتالی

".حاال هیچ کس  نمی فهمه که تو برای همه ی عمرت اینجا زندگی نمی کردی. خارجی بودی  

. ید، دهه های جدید، موقعیت های جدید وجود داردهمیشه کشورهای جد. مجبوریم. ما به سرعت سازگار می شیم ":گفت استفن

."تو هم خودتو وفق خواهی داد  

..."نمی دونم. "چشمان الینا روی تاللو دانه های برفی که پایین می آمدند ماند" وفق می دهم؟"  
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ما ازش مقدار . ن استوجود داشته باشه، زما ،درباره چیزی که ما هستیم... خوب ... اگر یک چیز . با گذشت زمان یاد می گیری"

."برای ابد. زیادی داریم، هر چقدر که بخواهیم  

' " :الینا به نرمی زمزمه کرد .همراهان شاد برای ابد ' " این چیزی نیست که کاترین به تو و دیمن گفت؟   

"درباره ی هر سه ی ما می گفت، اما من نه ناو"او گفت   .کناره گیری کرد حس کرد استفن سفت شد و  

اون منو می . م، فقط درباره ابدیتهم نمی کردمن حتی راجع به دیمن فکر . ستفن خواهش می کنم، اینکارو نکن، االن نهاوه، ا"

و گاهی اوقات فکر می کنم چیزی درباره ی این منو می ترسونههر . ترسونه ..."فقط می خواهم بخوابم و هرگز دوباره بیدار نشم    

نیت بیشتری می کرد و متوجه شد که حواس جدیدش، همان قدر که از فاصله ی دور شگفت الینا احساس ام ،در پناه بازوان او

می توانست صدای هر ضربان جداگانه ی قلب استفن و جریان خونش را از . انگیز بود، زمانی که به هم نزدیک بودند نیز، جالب بود

.و پشم لباسش آمیخته شده بود، حس کندبرف تش، او می توانست بوی منحصر بفرد استفن را که با بوی ژاک .بشنود شراینش  

من فکر . خواهش می کنم بهم اعتماد کن، می دونم تو از دیمن عصبانی هستی، اما سعی کن بهش یک شانس بدی"زمزمه کرد 

یه که و آن تمام چیز خواهمو من کمکش را برای پیدا کردن قدرت دیگر می. می کنم او بیشتر از چیزی که به نظر می آد، هست

. "من ازش می خواهم  

الینا امشب هیچ چیزی از زندگی یک شکارچی نمی خواست؛ تاریکی هیچ جذبه ای . ، سخنانش کامال حقیقت داشتنددر آن لحظه

.او آرزو داشت می توانست در خانه مقابل شومینه بنشیند. برایش نداشت  

توی برف بنشینند و آن کار را  دی اگر او و استفن مجبور باشناما این خیلی دلنشین بود که مانند این در آغوش کشیده شوی، حت

،نفس استفن. انجام دهند . حس نکرد ،و او دیگر هیچ کناره گیری در بدن استفن پشت گردن او را می بوسید گرم بودوقتی که    

او هم مثل استفن یک که  حاال. کردحس می ،نزدیک بودند حتی ، هیچ گرسنگی، یا حداقل احساساتی که قبال که مثل این بهم

در عوض آنها چیزهایی را از دست دادند، اما . اهمیتی ندارد. شکارچی است، نیاز متفاوت بود، نیاز به باهم بودن به جای تغذیه کردن

،او استفن را طوری درک می کرد که قبال. دچیزهای دیگری هم بدست آوردن  آنها را به هم نزدیکتر ،و درک او هرگز نکرده بود 

آن یک گفت گوی ذهنی پر سرو صدا و یا . ندن با هم تماس داشتند، تقریبا به یکدیگر تنیده شده بوداینکه ذهن هایشا کرده بود، تا

.گویی روحشان یکی شده بود. وراجی نبود؛ یک مشارکت عمیق و بدون کالم بود  
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می فهمید چرا استفن االن. الینا، او را محکم تر نگهداشت" دوست دارم"پشت گردن او گفت  استفن مدت زیادی می ترسید این را  

چون تو نمی خواهی کس دیگری را با خودت . وقتی فکر فردا تو رابه شدت می ترساند، خیلی سخت است که تعهدی بدهی. بگوید

.پایین بکشی  

نشست، حالت آرامشش  الینا خودش را وادار کرد این را بگوید و عقب."  منم دوست دارم. "مخصوصا کسی را که دوستش داری

"و به خاطرمن به دیمن یک فرصت دیگه می دهی؟ سعی می کنی باهاش کار کنی؟ ."شکسته شد  

."من اونو خوب می شناسم. نمی تونم. من باهاش کار می کنم، اما بهش اعتماد نمی کنم"  

شاید ازش بخواهیم . می تونی بکنخیله خوب، پس، کاریو که . من بعضی وقت ها تعجب می کنم آیا کسی اونو اصال می شناسه"

."که فردا رابرت را تعقیب کنه  

تمام  بعد از ظهر و غروب و می دونی که اون چه کار "لب های استفن ناگهان تغییر کرد " من خانم فالورز را امروز تعقیب کردم"

"کرده؟  

"چی؟"  

همه . خشک کن لباس ، فقط یک ماشین آبگیر بدون. سه نوبت شستشو تو ماشین قدیمی که هر لحظه به نظر می آد منفجر شه"

تا شیشه های مربا را دوباره به زیرزمین رفت  بعدش. سپس اون رفت بیرون و ظرف غذای  دو جین پرنده را پر کرد. در زیرزمین بود

. "با خودش صحبت می کرد. بیشتر وقتشو اونجا گذروند. پاک کنه  

متوجه  الینا." ممکنه مردیث اشتباه کرده باشه و این تمام چیزیه که اون هست خیله خوب ؛. مثل پیرزن های احمق" نا گفت الی

"؟هچی"استفن روی اسم مردیث شد و اضافه کرد  تغییر حالت  

اما اون امروز بعد از مدرسه . من ازش نخواستم؛ فکر می کنم بهتر باشه به تو بگه. خوب مردیث باید یه چیزاییو خودش توضیح بده"

."و نمی خواست کسی بدونه که کجا می ره. ریک سالتزمن صحبت کنهرفت تا با آال  

"خوب که چی؟"الینا آشفته شد و وسط حرف استفن پرید   

خوب اون" در حال من سعی کردم ذهنش را جستجو کنم، اما قدرتم . یا حداقل از موضوع طفره رفت... بعدا دربارش دروغ گفت  

."داره قوین اراده ی و او ن بودم شدتمو  

هر چیزی که او . مردیث هرگز کاری نمی کنه که به ما آسیب بزنه یا به ما خیانت کنه. به من گوش کن! استفن تو این حقو نداری"

..."از ما مخفی می کنه   



 خاطرات خون آشام
 غضب

٨٦ 

 
."پس قبول داری که چیزیو از ما پنهان می کنه"  

بدون اینکه ..." مردیث از سال اول دوست من بود  .اما اون چیزی نیست که به ما صدمه بزنه، من مطمئنم. بله"الینا با اکراه گفت 

.او به دوست دیگرش فکر می کرد، کسی که از کودکستان با هم صمیمی بودند. گذاشت این جمله نا تمام بماندبداند، الینا   

.و جلوی کل شهر الینا را تحقیر کند را نابود کسی که هفته پیش تالش کرد استفن. کروالین  

گویی نمی تواند . ه می کنهفقط نگا ن؛ اوهیچ کاری نمی کنه مردیثالین درباره ی مردیث چی گفته بود؟ و دفتر خاطرات کرو

.عملی انجام دهد، او فقط می تواند به مسائل واکنش نشان دهد  

.کنه هیچ تعجبی نداره که او هرگز به آنها اشاره نمی... گذشته از این، من شنیدم والدینم درباره خانواده اش می گفتند   

اهمیتی نداره، من مردیث را می  ":آهسته گفت. الینا چشمانش را از منظره برفی برگرفت و صورت منتظر استفن را جستجو کرد

. "من تا آخر بهش اعتماد می کنم. شناسم، و بهش اعتماد دارم  

".واقعا امیدوارم. الینا ، امیدوارم اون ارزشش را داشته باشه"استفن گفت   
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  دهم صلف

  

  دسامبر دوازدهم صبح، شنبه سه

  زیعز خاطرات

  م؟یدیرسی ا جهینت چه به هفته هی از بعد 

 دهیرس گزارشات: جینتا. میکن بیتعق وقفهی ب گذشته، روز هفت شیش در رو مظنونمون سه که میگذاشت قرار خودمون نیب خوب،

 نهیا ازی حاک کیآالر مورد در گزارشات. کرده رفتاری نرمال جرتا هر مثله که دهیم نشون گذشتهی  هفته در رابرت حرکات مورد در

 شتریب اون ظاهرا که دهیم نشون هم فالورز خانم مورد در گزارشات. نداده انجام خیتار معلم کی ی واسهی عاد ریغ کار چیه اون که

  .میدینفهمی زیچ هنوز واقعا. گذرونهی م نیزم ریز در رو خودش وقت

ی چ به راجع بشنوه که بشه کینزدی کافی  اندازه به نتونسته اونی ول کرده مالقات ریمد بای بار چند کیآالر که گهیم استفن

  .زدنی م حرف

 نظر به کنن؛ تالش واسشی لیخ نبود ازین. کردن پخش رو خطرناکن هم ها سگ از ریغی خونگ واناتیح نکهیا خبر ،یبان و ثیمرد

 سخته اما شده، گزارش واناتیحی  گهیدی  حمله نیچند موقع اون از. هستن جنون مرز در خودشون شهر، مردمی  همه که ادیم

 خانوادهی خونگ خرگوش. گرفته گازشون اونم کردن،ی م تیاذ روی سنجاب کی بچه تا چند. گرفتی جد دیبا رو کدومشی بفهم که

 مارهای  همه کهیحال در ده،ید شوناطیحی تو نیزهرآگی مارها ر،یپ ٢١کومبر خانم. زده خنج رو کشونیکوچ پسر ،٢٠سیماسی 

  !باشنی زمستون خواب در دیبا االن

. گرفته صورت داشته،ی م نگه نهیقرنط در رو ها سگ کهی دامپزشک بر که هستی ا حمله دارم، نانیاطم اش درباره کهی مورد تنها

 از گنیم مردم. شدن دیناپد بعدشم. کردن فرار شدن،ی می نگهدار توش کهیی ها قفس از شترشونیب و گرفتن گازش شونیتعداد

  .دونمی م دیبع که من اما بکشنی گرسنگ جنگلی تو که دوارنیام و میشد راحت دستشون

  .بودم دهیند برف همه نیا وقت چیه. شهینم هم متوقف اما ستین دیشد. بارهی م برف اش همه و

                                                             
٢٠ Massase 
 
٢١ Coomber  
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  .شبه فردا رقص مراسم نگران استفن

 ها، حمله افتادن اتفاق هنگام ما، نیمظنون از کدوم چیه م؟یدونی می چ م؟یدیفهمی چ ناال تا نکهیا به گردونهی م برمون که

  .مینشد تر کینزد گهید قدرت به م،یکرد شروع کهی وقت به نسبت. نبودن دامپزشکه ای کومبر خانم ها، سیماس کینزد

  .کرد شهیمی ا گهید کار چه دونمی نم. میبر دیبا ما که کنهی م فکر ثیمرد. امشبهی مر کیکوچی مهمون

***  

. باشه خطرناک که کنمی نم فکر قایدق من نه،:" گفتی تنبل با و کرد دراز را بلندشی پاها کرد،ی م نگاه رای انبار اطراف که منید

  ."یکن دایپی چی دار انتظار فهممی نم اما

  "؟یدار تو. ندارمی بهتری  دهیا چیه اما. طور نیهم هم خودم:" کرد اقرار نایال

 را او تا داد تکان را دستانش نایال" بگم؟ براتی خوای م. دارم که معلومه زمانه؟ گذروندن گهیدی ها راه به راجع منظورت ؟یچ" -

  .آمد کوتاه زین منید و کند ساکت

  ..."در نییپا فالورز خانم شهره، از خارج رابرت. کرد شهیم حاضر حال در که هیدیمفی کارها منظورم" -

  ."نهیزم ریز در:" کردندیی همسرای متفاوتی صداها

  "؟یداری بهتر فکر یکس. مینشست نجایا فقطی همگ هم ما و" -

 که سین نیا منظورم ن؟یاینم همتون چرا باشه، خطرناکی بان و منی برا که نیهست نیا نگران اگه. " شکست را سکوت ثیمرد

 داد کمکی  واسه نیتونی م ما افتادی اتفاق اگه بعد. نیبش میاقی روانیش ریز اتاق در و نیایب نیتونی م. نیبد نشون رو خودتون

  ."نیشنوی م هم شما و میبزن

  ."افتهی نمی اتفاق چیه اونجا. بزنه داد دیبای کس چرا فهممی نم:" گفتی بان

  "ن؟یکنی م فکری چ شما. میکن اطیاحت که ندارهی ضرری ول فتهین دیشا خوب،:" گفت ثیمرد

 منید و انداخت باالی ا شانه فقط که استفن اما کرد نگاه را اطراف مخالفت دنبال به." هیمنطق. " داد تکان را سرشی آرام به نایال

  .انداخت خنده به رای بان که کرد زمزمهی زیچ زین

  ."میبر نیایب. شد گرفته میتصم پس، خوب" -

  .آمد استقبالشان به برف گذاشتند، رونیب به قدم کهی انبار از
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  ..."تا سه شما. میبر من نیماش با میتونی م من وی بان:" گفت ثیمرد

  ."میکنی م دایپ رو خودمون راه ما اوه،:" گفت وحشتناکشی  خنده با منید

 ثیمرد داره، خنده کرد فکر خود با نایال رفتند، گریدی ها دختر کهی وقت. داد تکان را سرش بود، نگرفته قرار ریتاث تحت که ثیمرد

  .نداره ثیمرد بری ریتاث چیه اون تیجذاب نظر، به. رهیگی نم قرار منید ریتاث تحت وقت چیه

  .دیچرخ منید سمت به استفن که است گرسنه که کند اشاره خواستی م

  "لحظه؟ هر ؟یبمون نایال شیپی هست اونجا کهی زمانی  همهی خوای م:" گفت

  "مگه؟ چطور. " ردک جمع را لبخندش سپس،." یریبگ رو جلوم کنی سع:" گفت سرخوشانه منید

  ."کشهی نم طولی لیخ اما بکنمی کار هی دیبا. نمتونیبی م بعدا من ن،یبر تنها نیتونی م تا دو شما باشه،ی جور نیا اگه چون" -

 لبخند دیکشی م کنار را او استفن کهی هنگام. کند اعتماد برادرش به که کردی می سع استفن. کرد احساس را گرما ازی موج نایال

  . زد بهشی زیآم موافقت

  "ه؟یچ" -

 خوادی م که گفته نمش،یبب مدرسهی تو کیآالری مهمان از قبل تونمی م که دهیپرس. دهیرس بهم نیکروال از ادداشتی هی امروز" -

  ."کنهی خواه عذر

ی بدبخت مظهر روزها نیا نیکروال بود، دهیشن کهیی زهایچ از. بست را آن دوباره اما کندی تند نظر اظهار تا کرد باز را دهانش نایال

  .کند دایپی بهتر حس استفن شدی م باعث او با زدن حرف دیشا و. بود شده

ی کنی نم فکر. بود خودش ریتقص اومد، سرشی چ هر. یکنی خواه معذرتی چیهی  واسه سین الزم تو خوب،:" گفت استفن به

  "باشه؟ خطرناک که

  ."کیآالری مهمون میایب هم با میتونی م اون و من و نمشیبی م. ستینی مشکل. موندهی باق قدرتم از حد اون در نه؛" -

  ."باش مراقب:" گفت نایال افتاد، راه به برف در کهی زمان

***  
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 شده دهیکش پارچه شانیرو که مرموز اشکال از پر و آلود خاک ک،یتار. آوردی م ادی به که بود صورت همان به ،یروانیش ریز اتاق

. شود وارد پنجره از نایال تا بزند کنار را ها پرده شد مجبور بود، شده داخلی ورود در از وی تری رسمی  وهیش به که منید. بود

  .دادند گوش امد،ی م باال اتاق، کف منافذ از کهیی صداها به و نشستند هم کنار کهنه، تشک بر آن از پس

ی مطمئن. کنم تصوری تر کیرومانتی  صحنه تونستمی م :"کرد زمزمه کرد،ی م جدا نشیآست از رای عنکبوت تار دقت با که منید

  ..."یدینم حیترج

  . "سیه حاال آره،:" گفت نایال

 چهره، به صدا هر دادن قیتطبی برا تالش هم، به ها آن چسباندنی برا تالش و مکالمات ازی کوچکی ها قسمت به دادن فرا گوش

  .بودی باز کی مثل

 رمیم فلدمن کیما با من هم ای شو خالص شرش از ای ،یدار روی طوط نیا که وقته درق چه سین مهم برام گفتم، من بعدش" -

  ..."گفت اونم. یبرف رقص

  ..."شبید بوده شدهی حفار تنری آقا قبر که شده عهیشا" ... 

  ..."یکنی نم فکر دن؟یکش کناری برف ملکهی  مسابقه از نیکروال جز به همه کهی دیشن" ... 

  ..."بود کرده پف ویی طال موهاش و بود دهیپوشی ا نقره راهنیپ کی دم؛یدی نم خواب نه،. دمشید گم،ی م که بهت اما مرده،"... 

  .زد شخندین منید. کرد اهشیس کامال لباس بهی معنادار نگاه سپس برد، باال منیدی برا را ابروانش نایال

  ."دارم دوست رو تیمشک پیت شخصه به که من. کهیرومانت:" گفت

 آرام. کردی می راحت احساس منید کنار در روزها نیا چقدر که بود بیعج" نه؟ باشه، نیا هم دیبا نظرت خوب،:" کرد مزمهز نایال

 بود، تر کینزد هیبق از که رای خلق کجی آشنای صدا آنگاه. نبود زمان گذر متوجه و رندیگ برش در مکالمات داد اجازه و نشست

  .دیشن

  ."اشهب. رمیم دارم. باشه باشه،" -

 آنی  لبه ازی بان. ستادندیا شانیپا بر د،یچرخی روانیش ریز اتاق دری  رهیدستگ کهی زمان و کردند بدل و ردی نگاه منید و نایال

  .شد انینما

  !"شیآخ. زواله به رو همی مهمون نیا و کهیآالر دنبال. چرا دونمی نم. باال نیا امیب گفت ثیمرد" 
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 کهی زمان. دیرسی م استفن کاش که کردی م آرزو کم کم. نشست او کنار زین نایال بعد، ظهلح چند و نشست تشکی رو بری بان

  .شد لیتبد نیقی به شکش گرید شد، داخل ثیمرد و شد باز در دوباره

  "خبره؟ چه ثیمرد" 

 نگاه و بودند هشد گلگونی بیعج طرز به ثیمردی ها گونه" کجاست؟ استفن. میباش نگرانش بخواد کهی چیه اقل ال ای ،یچیه" 

  .بود داشته نگه کنترل تحت شدت به رای زیچ انگار شدی م دهید چشمانش دری بیغر

  .کرد قطع را حرفش منید که بود کرده گفتن به شروع نایال..." ادیم بعدا استفن" 

  "باال؟ ادیم دارهی ک. کجاست استفن سین مهم" 

  "؟باال ادیم رهدای ک هیچ منظورت:" گفت شد،ی م بلند شیجا از کهی بان

 که کرد فکر نایال. " نیباش آرومی همگ:" گفت کند، محافظت آن از بخواهد نکهیا همانند گرفتی م قرار پنجرهی جلو در که ثیمرد

  .شد داخل سالتزمن کیآالر و شد باز در سپس." باشه:" گفت. دیرسی نم نظر به آرام اصال او خود

 سر پشت را او و گرفت را نایال مچ حرکت، کی با. کنند دنبالش نتوانستند نایال نچشمای حت که بود روان چنان آن منید حرکت

 تمام شد، دوالی شکارچ همانند ت،ینها در. باشد شیرو در رو مایمستق تا دیچرخ کیآالر سمت به حال، نیع در و کشاند خود

  .بودند حملهی  آماده و شده دهیکش محکم شیها چهیماه

 کیآالر. انداخت گرفت،ی م فاصله منید ازی قدم لحظه همان در که ک،یآالر سمت به را خود!" نکن اوه،" :زد ادیفری تند بهی بان

  .گشتی می زیچ دنبال به کمربندش در گرشید دست. گشتی م در دنبال به خودش، سر پشت و داد دست از را تعادلش بایتقر

  . است تفنگ کی که شد متوجه و دید را کیآالر ژاکت ریزی ش نایال!" بسه! بسه:" گفت ثیمرد

ی رو بر کیآالر سپس، و. گرفت را کیآالر دست و کرد رها را او مچ من،ید. افتادی اتفاق چه ادامه در که نشد متوجه قایدق دوباره،

  . کردی می خالی کی یکی را، اسلحهی ها پوکه داشت منید و بود جیگ اش چهره حالت و نشسته نیزم

. است داشته نگه رای مو رهیت دختر بازوان که شد متوجه نایال!" شهینم الزمت و است احمقانه نیا که گفتم بهت:" گفت ثیمرد

  . آمدی نم ادشی اما بود کرده من،یدی برا ثیمرد مزاحمت ازی ریجلوگی برا را کار نیا حتما

 سر را ها آن ازی کی." برسونن بیآسی کس به ممکنه هستند؛ زننده ،یچوبی ها گلوله نیا:" گفت گرانه سرزنش وی نرم به منید

  .رفت نشانه کیآالر سمت به متفکرانه  و گذاشت شیجا

ی ا صدمه کیآالر. کنهی م بدتر رو اوضاع داره فقط کن؛ متوقفش نا،یال." دیچرخ نایال طرف به." بسه:" گفت حرارت با ثیمرد

  !"نیزنی نم بهشی ا صدمه شما مکن متقاعدش که کردم نیا صرف رو هفتهی  همه. دمی م قول زنه؛ی نم بهتون



 خاطرات خون آشام
 غضب

٩٢ 

 
  . بود ختهیر چشمانشی رو بر رنگش،ی ا ماسهی موها." شکسته مچم گمونم حاال و:" گفتی آرام به نسبتا ک،یاالر

 بود، انداخته چنگ کیآالر به دلواپسانه کهی بان" یکن سرزنشی تونی نم رو کس چیه خودت، جز به:" داد پاسخی تلخ به ثیمرد

  .نشست و رفت عقبی قدم نیچند و شد ثیمرد یآشنا لحن متوجه

  ."کنم صبر ،نیای برای حیتوض دنیشن واسه تونمی نم:" گفت

  ." کن اعتماد بهم لطفا:" گفت نایال به ثیمرد

 ذهنش در رای گریدی  خاطره کلمات، نیا و. بود گفته نیچن خودش داشت؛ اعتماد ثیمرد به. کرد نگاه رهیت چشمان آن به نایال

  .داد تکان را سرش. بود خواستار را استفن اعتماد که خودشی صدا. ندکرد زنده

به همه ی آنها خندید و کامال روشن کرد که نیازی به چنین سالح و سپس او تفنگ را با دقت به کناری پرت کرد   "دیمن؟: "گفت

  .های ساختگی ندارد

  "حاال اگر همگی فقط گوش کنید، همتون متوجه می شید،" :مردیث گفت

  "اوه، من مطمئنم،":بانی گفت 

روع نگاه می کرد، به تدریج، از پاهایش ش ازش نمی ترسید اما طوری که آالریک به او. ک سالتزمن گام برداشتالینا به سمت آالری

  .دترساو از الینا می  کرد و سپس به باال ادامه داد، معلوم بود که

  .و به صورتش نگاه کرد ایستاد و آنجا زانو زد ن نشسته بود رسید،الینا وقتی که حدود یک متری جائیکه آالریک روی زمی

  ."سالم" :گفت

  .و سپس آب دهانش را قورت داد" سالم،"گفت . آالریک هنوز مچش را گرفته بود

موهایش روی  و آن چنان که بود ترسیده بله، او. الینا به مردیث در پشت سرش خیره شد و سپس دوباره به آالریک نگاه کرد

  .نه بیشتر. هم پنج سال شاید چهار سال بزرگتر از الینا، شاید. مانش ریخته شده بود، جوان به نظر می رسیدچش

  "ما بهت صدمه نخواهیم زد،"الینا گفت 

 دیده، هر داستانی که شنیده، این چیزیه که من بهش گفتم، بهش توضیح دادم که با هرچیزی که قبال ":مردیث به آرامی گفت

گفتم، اینکه چه طور اون در تمام آن سالها با طبیعت خودش می  بهش ،من چیزی رو که راجع به استفن گفتی. ناریفرق دشماها 

  .  "الینا، و اینکه تو هرگز خودت اینو نخواستی بهش گفتم که چی بر تو گذشته من . جنگه
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اما تمام چیزی که ما از تو می . رمورد ما می دونیخوب، تو د" :به آالریک گفت ، اما چرا تو اینقدر زیاد بهش گفتی؟الینا فکر کرد

  ."دونیم اینه که تو معلم تاریخ نیستی

  ."اون یه شکارچیه، شکارچیه خون آشام " :تهدید کنان گفتدیمن به نرمی و 

..." ا می دونم از چیزی که من از شما سه ت. خوب. "تصمیمی گرفت به نظر، او." یا حداقل نه اونطور که منظورته نه، ":آالریک گفت 

  " ؟ استفن کجاست . "حرفش را قطع کرد، به اطراف اتاق تاریک نگاهی انداخت گویی ناگهان به چیزی پی برد

او " باید نزدیک مدرسه توقف می کرد و کروالین را می آورد،. در حقیقت ، اون باید تا االن اینجا می بود. اون داره میاد ":الینا گفت

  .آماده نبود برای عکس العمل آالریک

برگ و مدیر را با دکتر فینصحبت هایش که الینا  صداش شبیه زمانی شد" کروالین فوربز؟:" آالریک بلند شد ، به تندی گفت

  .سخت و قاطع شنیده بود،

 اون می خواست قبل از مهمانی. خواهد عذرخواهی کنه یا همچین چیزیاون امروز براش یادداشتی فرستاد، گفته بود می. آره"

  ."استفن رو تو مدرسه ببینه

  ."تو باید جلوشو بگیری" :آالریک تقالکنان پاهایش را تکانی داد و مصرانه تکرار کرد" کنی تو باید متوقفش. اون نمی تونه بره"

  "چرا؟ چرا نباید می رفت؟. اون پیش از این رفته " :الینا تقاضا کرد

و  اما کروالین هدف خوبی بود. اشتماما شانسی ند ول روی تایلر امتحان کردما. چون دو روز پیش من کروالین را هیپنوتیزم کردم"

  . "و استفن سالواتوره را به عنوان مهاجم تشخیص داد نک کوانست افتاد را به خاطر داشتکمی از اتفاقی که در آلو

می تونه انجام بده؟ اون نمی تونه  اما کروالین چه کاری ":سپس بانی گفت. ز ثانیه طول کشیدسکوت شوک وارد شده، تنها کسری ا

  ..."بهش صدمه بزنه 

پدر کروالین درباره ی . فراتر از اونه. شما دیگه فقط با دانش آموزان دبیرستان مقابله نمی کنید شما متوجه نیستید؟ ":آالریک گفت

  ... "اونها نگران امنیت شهر هستند . آن می دونه، و پدر تایلر

با . ا در ذهنش داشت قطعه ها را کنار هم می گذاشت، سعی می کرد اثری از حضور استفن پیدا کندالین  !"ساکت باشید! هیس"

را احساس چیزی در نهایت ، استفن گذاشته که ضعیف بشهفکر کرد  وحشت،  سرد و آرام بود،ترس و در میان که بخشی از ذهنش 

  .استآن استفن است و اینکه پریشان اما فکر کرد که  .کرد، فقط یک رد
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نی که قدرتمندتر از ذهن الینا بود، جست و جو می با ذه همید که حتما او همالینا ف" ه چیزی اشتباههی ":دیمن هم تایید کرد

  ."بریم". کرده است

سعی می کرد با کلماتش  ه نظر آالریک با باد صحبت می کرد واما ب" فقط نرید بپرید وسط ماجرا. صبر کنید، اول صحبت کنیم"

  . رت مخرب آن شود مانع قد

صدای آالریک از باال آنها را . مدبعد الینا به بیرون پرید، نزدیک دیمن در برف فرود آ ای و لحظه پنجره رسیده بوددیمن قبال به 

  .دنبال می کرد

  ..."من می تونم اوضاع رو درست کنم. گذارید من اول باهاشون صحبت کنمب. آنجا منتظرمان باشید. ما هم می آییم"

به استفن  دصدمه زدن به کسانی که می خواستن. ذهنش با یک هدف و با یک فکر درگیر بود. لینا به دشواری صدایش را می شنیدا

جرات کنند  اگر آنها. و حاال من تا جایی که الزم بشه فراتر می روم. دیگه خیلی ماجرا فرا رفته، خوباو فکر کرد،  .دآسیب بزنن

از مقابل ذهنش  رعتی بیشتر از آنکه بتوان شمردشان،با س  ،ارهایی که می خواهد با آنها انجام دهدتصاویری از ک...  لمسش کنند

  .که افکارش را دنبال می کرد، مایه ی حیرتش می شد یورش آدرنالین ناشی ازهیجانیدر یک زمان دیگر، ممکن بود . دگذشتن

درنده . قرمز و خشمگین بود مانند شعله ای؛ کنارش حس کند درذهن دیمن را ت می توانس ، همانطور که در برفها می دویدند

  .اما بعد چیز دیگری را متوجه شدخویی درون الینا، به آن خوش آمد گفت، خوشحال بود که آن را آنقدر نزدیک حس می کند 

و آنها درت نفس می کشید او به ن ،میان برفی که بی وقفه می بارید وجود دویدن درحتی با ." من سرعتتو کم می کنم ":الینا گفت

. اما هیچ چیزی روی دو پا ، یا حتی چهارپا، نمی تواند با سرعت بالهای پرنده رقابت کند  زمان فوق العاده ای بدست می آوردند

  ."من می بینمت  .با سریع ترین سرعتی که می تونی برو اونجا. تو برو ":الینا گفت

به کالغی که پرواز می  ،به باالد بالها  را نگاه کند اما  تیرگی به جا مانده از حرکت شدی او نایستاد تا محو شدن و ارتعاش هوا ، یا 

  .دیمن را شنید یخیره شد و صدای ذهن ،کرد

  . ، و جسم سیاه بالدار به سمت مدرسه روانه شدشکار خوبی داشته باشی :گفت  او

و تمام مدت ذهنش را روی آن روشنایی  او سرعتش را دوبرابر کرد  .یشکار خوبی داشته باش ،نیز بعد از او، با تمام وجود گفت الینا

  .متمرکز کرد ،اندکی که از حضور استفن حس می کرد
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هوشیاریش می توانست کنترل بیشتری داشته نشده بود یا اینکه بر  تاراین قدر استفن به پشت افتاده بود، آرزو می کرد دیدش 

سانتی متری که در فرق  ٧اما  قطرات خونی هم که از چوب ، باعث تار شدن دیدش شده بود بخشی درد و بخشی برف.  باشد

  .سرش رفته بود، می چکید نیز وجود داشت 

شده که پنهانی در سمت دیگر پارک  را ین هاییاو البته که احمق بود، اطراف مدرسه را نگاه نکرده بود؛ اگر نگاه کرده بود ماش

  .و حاال اون بهای حماقتش را می پرداختمده بود از اول احمق بود که اینجا آ  .می دیدبودند، 

سادگی  اما ضعفی که داشت و به این مردان اجازه داده بود به... اگر فقط می توانست افکارش را جمع کند تا درخواست کمک کند 

، به طریقی کنایه آمیز بود. رده بودبه ندرت تغذیه ک ،او از شبی که به تایلر حمله کرده بود. مانع آن کار می شدکنند، به  او غلبه 

  .مسئول این درگیری است که درآن قرار گرفته است، گناه خودش 

  .درستی کرد بعد از همه ی اینها، دیمن کار. من هرگز نباید سعی می کردم طبیعتم را تغییر دهم  او فکر کرد،

من باید همشون را شکار می کردم و ازش لذت می . همه به تو خیانت خواهند کرد. آالریک، کروالین، همه... همه مثل هم هستند 

  .بردم

ش یاد خواهد داد که نجات دیمن به. الینا با او در امان است؛ دیمن قوی و ظالم است. دیمن مراقب الینا باشدکه او امیدوار بود 

  .استفن از این موضوع خرسند بود. یابد

  .اما چیزی درونش گریه می کرد

  

د بینایی نداشت؛ یاما دیمن نیازی به تای. چشمان تیز کالغ میله های متقاطع زیر چراغ جلو ماشین را نشانه رفت و فرود آمد

  .سلیم شده بوداستفن ضعیف بود و تقریبا ت به این دلیل خفیف که. عالئم حیاتی استفن رفت اوبطرف تپش خفیف

اما درحالی که با زمین تماس  .من باید جایی که هستی رهایت کنم می گیری داداش ؟تو هرگز یاد ندیمن در ذهنش به او گفت 

  .پیدا کرد، تغییر شکل داد، شکلی به خودش گرفت که از کالغ آسیب زننده تر بود

دی را که استوانه ی چوبی تیز شده ای را در باالی قفسه سینه گرگ سیاه به مردانی که در اطراف استفن بودند پرید، به دقت فر

دیمن انگیزه . و میخ چوبی در میان چمن پرت شد ، مرد را سه متر به عقب پرتاب کردقدرت ضربه.  نشانه رفت ،استفن گرفته بود

چرخید  -قویتر شده بود ،بود چون او متناسب با غریزه ی جسمی که پوشیده_   ی فقل کردن دندان هایش در گلوی مرد مهار کرد

  .برگشتند، دیگری که هنوز ایستاده بود انو به سمت مرد
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و . تفنگ دیمن فکر کرد. نور رسید و چرخید، چیزی را با شانه اش بلند کرد حمله دومش آنها را پراکنده کرد، اما یکی از آنها به لبه

 ،هیچ راهی نبود که قبل از آنکه او شلیک کند. پر شده است ،تاحتماال با همان گلوله های مخصوصی که تفنگ کمری آالریک داش

  . مرد با لبخندی چین خورد یصورت گوشتالو. در هر صورت گرگ غرید و برای پرش قوز کرد. بهش برسد

گاه کرد، ار اطراف را نمرد دیوانه و. ک مار ، دست سفیدی از تاریکی بیرون آمد و تفنگ را پرتاب کردبا سرعت قابل توجه همانند ی

  .الینا رسیده بود. و گرگ آرواره اش را با نیشخندی باز کرد سردرگم بود

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 خاطرات خون آشام
 غضب

٩٧ 

 

  

  ازدھمی فصل

 

  

 چه ندیبب تا دیچرخ اطراف به کهی زمان او،ی  چهره حالت از. شد پرت نیزمی رو بر که کرد تماشا را وود اسمالی آقا تفنگ نایال

 همچون ن،یآتش وی خو درنده. کرد احساس نور، استخر انیم از را منید قیتشوی  شعله .برد لذت است، دهیقاپ را تفنگی زیچ

 هر بود، دهیکش دراز نیزمی رو بر که دید را استفن کهی زمان اما. کشدی م را خود شکار نیاول اش توله کهی هنگام گرگ کی فخر

  .افتاد راه به او سمت به و دیبر را نفسش ،یدیسف خشم. برد ادی از رای گرید زیچ

  !"نیسیوا ن،یهست کهیی جا همون! دیکن بس همه" 

 د،یچیپی م کارکنان نگیپارکی  محوطه به که کیآالر نیماش. دیرس گوش به  ن،یماشی ها کیالست غیجی صدا انیم از ادیفر

 باشد، ستادهیا حرکت از لکام طور به که آن از قبل ن،یماش از کیآالر. شد متوقفی ناهنجاری صدا با و شد خارج کنترل از بایتقر

  .دیپر رونیب

  "خبره؟ چه نجهیا:" دیپرس آمد،ی م مردان طرف به کهیحال در

ی آقا. کرد نگاه شانیها چهره به دند،یچرخی م کیآالر طرف به مردان که اکنون. رفت ها هیسا درون به وار نیماش نایال اد،یفر آن با

 با که باشندی گریدی پسرها پدرانی ستیبا ه،یبق که کرد فکر خود با. کردیی ناساش وود اسمالی آقا کنار در را بنتی آقا و فوربز

  .بودند کوانست الونک در لریتا

 از خرده هی خوب،. " کند پنهان خودش در را اضطراب توانستی نم که آهستهیی صدا با. داد پاسخ را سوال که بود ها بهیغر ازی کی

  ."میبد سرعت ذره هی رو کارها میگرفت میتصم. میبود شده خسته شتریب کردن صبر

 عقب و کردهی خال شانه مردان،ی  همه. شد لیتبدی مانند ارهی  قروچه دندان به که زیت و فیخفی غرش. دیکشی خرناس گرگ

  .دییگرای دیسف به شد، وانیح متوجه بار نیاولی برا کهی زمان ک،یآالر چشمان و رفتند

 و کنانی زار فوربز، نیکروال. آمدی م ها نیماش کینزدی ا شده جمع کریپ از که ممتد و آرام. شدی م دهیشن زینی گریدی صدا

  ."کنن کاری چ خوانی م که نگفتن من به. بزنن حرف باهاش خوانی م فقط که گفتن اونا:" گفتی م وستهیپ

 دختر هی نه؟یبب ویزیچ نیهمچ اون که نیبذار نیخواستی م شما و" کرد اشاره نیکروال به بود، گرگ به چشمش کی که ک،یآالر

  "کنه؟ جادیا تونستی می روان صدمات چه نیدونی م جوون؟
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ی ها ادیفر!" مینگرانش ما که هیزیچ اون ؟یچ اد،یم بوجود بشه، پاره گلوشی وقت کهی روان صدمات:" گفت جواب در فوربزی آقا

  .شد دهیشنی زیآم موافقت

ی م" کرد اضافه و دیچرخ نیکروال سمت به" نیکروال. نیریبگ رو درست آدم هک نیباش نیا نگران که بهتره پس:" گفت کیآالر

. یکردیی شناسا رو استفن کهی کردی م فکر ،یرفتی وقت دونمی م. میکن تموم رو جلساتت مینتونست. نیکروال ،یکن فکر که خوام

  "شه؟با اون هیشب کهی کس باشه؟ی ا گهید کس تونستی م بود؟ خودش کهی مطمئن کامال اما،

 و نشستی م خودی جا بر داشت که استفن به. آورد باال را آلودش اشک صورت و داد هیتک نیماش به و نشست صاف نیکروال

  ..."من. " کرد نگاه ک،یآالر به سپس

  ..."مثال باشه؟ی ا گهید کس تونستی م. یباش مطمئن کامال دیبا. نیکروال کن فکر" 

 تیاسم منید خودشو که پسره اون مثال:" آمد بود، ستادهیا کیآالر نیماش کنار نداما کیباری ا هیسا همچون که ثیمردی صدا

  ."هست استفن هیشبیی جورا هی. بود اومده کیآالر اولی مهمون به ن؟یکروال ادیم ادتی اونو کنه؟ی می معرف

 بور مو دختر ،یآرام به گاه، آن. بود هداشت نگهی اریع تمامی فیتکلی ب در را نایال استرس، شد، رهیخ نفهمانه نیکروال کهیحال در

  .کرد سرش دادن تکان به شورع

  ."باشه اون تونستهی م اما... افتاد اتفاق عیسری لیخ زیچ همه. گمونم باشه، بوده تونهی م... آره" 

  "بودن؟ی کی کدومی ستین مطمئن تو پس:" گفت کیآالر

  ."کامل نانیاطم با نه... نه" 

. میباش داشته نیقی یچیه مورد در میتونی نم هنوز که. داره ازینی شتریب جلسات به که گفتم بهتون. نییبفرما:" گفت کیآالر

ی نینش عقب ها هیسا طرف به گرگ که شد متوجه نایال. داشتی م بر قدم استفن طرف به اطیاحت با کیآالر." جهیگی لیخ هنوز

  .نبودند قادر ،ادیز احتمال به مردان اما ندیبب را آن توانستی م. است کرده

  ."دمشیند وقت چیه که من ه؟یک تیاسم نیا ن؟یزنی م حرفی چ از. " بود کرده تر انهیجو پرخاش را ها آن شدنش،ی نامرئ

 حرف اش درباره فردا. بشه معلوم باهاش میبعدی  جلسه در ممکنه. بنتی آقا دتش،یدی کیو دخترتون احتماال اما:" گفت کیآالر

  .شدند جا به جای ناراحت با مردان، ازی بعض." مارستانیب میببر رو استفن باشه بهتر کنم فکر االن. کرد صبر قدر نیا شهیم. میزنی م

  ..." جا هر زمان، هر! فتهیب تونهی می اتفاق هر میمنتظر ما که همی وقت و. حتما اوه،:" کرد زدن حرف به شروع وود اسمالی آقا

 مدرکتون نه؟ چه ن،یباش گرفته رو درست مظنون چه ن؟یکن اجرا رو قانون خودتون نیخوای م پس:" گفت زیتیی صدا با کیآالر

  "بجنگه؟ تونست قدر چه اصال ه؟یچ لتونیدل ه؟یچ داره، عهیماوراالطبی ها قدرت پسر نیا نکهیای  واسه
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  !"باشه هم ستد تو دستشون دیشا! دهیجنگی کل که براست و دور نیهمی گرگ هی:" گفت قرمزی صورت با وود اسمالی آقا

 داره؟ نیا بهی ربط چه اون اما. کردن فرار نهیقرنط از کهیی ها سگ همون از احتماال. دمید سگ کی. نمیبی نمی گرگ که من" 

  ."نیگرفت روی اشتباه شخص که نهیا منی تخصص نظر که گمی م بهتون دارم

 شماها که کنمی م فکر:" گفت بلندی صدا با ثیمرد .شدی م دهید شک ها آن ازی بعضی  چهره در هنوز اما بودند دل دو مردان

ی قربان کی من پدربزرگ. ادیب نجایا به استفن نکهیا از شیپی لیخ. میداشتی آشام خون حمالت محله نیا در هم قبال نیدونی م

  .انداختی نگاه نیکروال به." نیدیشن اش باره در شماها ازی بعض احتماال. بود

 عقب شان،یها نیماش سمت به و کردند بدل و ردی مضطربی ها نگاه مردان که ندیبب توانستی م نایال. بود انشیپای  نقطه نیا

  .باشندی گریدی جا دادندی م حیترج شانی همه که دیرس نظر به ناگهان. رفتند

 پسرم نمیبب خواد یم دلم. میزنی م حرف مورد نیا در فردا کهی گفت سالتزمن،:" دیبگو تا ماند عقب که بودی کس وود اسمالی آقا

  ."گهیمی چ شه،یم زمیپنوتیه که گهیدی  دفعه

 گفت،ی م گرفت،ی نمی جد را هیقض کس چیه و بود اشتباه همه ها نیا نکهیای  دربارهیی زهایچ لب، ریز کهیحال در نیکروال پدر

  .شد نیماش سوار سرعت به و کرد جمع را نیکروال

  .دیدو استفن طرف به نایال افتاد، راه به نیماش نیآخری وقت

  " زدن؟ صدمه بهت ؟یخوب" 

 خوب. زد ضربه بهم پشت از زدم،ی م حرف نیکروال با داشتمی وقت نفر، کی. " شد دور کیآالری  کننده تیحما دست از استفن

  "چرا؟ ممنون،." انداختی نگاه کیآالر به" حاال...  شمیم

 فکر بودم که اونجا لحظه، هی یبرا ؟یخوب واقعا استفن، اوه،. که گفتم بهت. ماست طرف:" گفت شد،ی م ملحق ها آن به کهی بان

  ..."باشنی جد واقعا تونستنی نم که نهیا منظورم. نبودنی جد اونها! رمیم حال از دارم کردم

  "داره؟ اجیاحت مارستانیب به واقعا استفن. میبمون جا نیا دینبا کنم فکر نه، ای بودنی جد:" گفت ثیمرد

 بتونم کهیی جا هی. دارم استراحت به اجیاحت فقط نه،:" گفت استفن کرد،ی می بررس را او سر زخمی نگران با انیال کهیحال در

  ."نمیبش

  ."خیتار کالس میبر نیایب. همرامه دهامیکل:" گفت کیآالر

 از شد، منید به لیتبد و ختیآم هم دری ا هیسای وقت و" اد؟یم هم گرگه:" گفت کرد،ی م نگاه ها هیسا به هراس و میب با کهی بان

  .دیپر جا



 خاطرات خون آشام
 غضب

١٠٠ 

 
  .دیچرخی آرام به و داد خود بهی تکان استفن" گرگ؟ کدوم:" گفت منید

 همانندی زیچ با استفن چشمان افتادند، راه مدرسه ساختمان سمت به کهی هنگام اما." ممنونم هم تو از:" گفت ،یاحساس بدون

  .بود شده ثابت برادرشی رو بر رت،یح

  "؟یبود فیضع قدر نیا چرا شن؟ی م کتینزد دارن سرت، پشت از کهی دینفهم چرا استفن،. " دیکش کنار را او نایال راهرو، در

 برت و دور منی وقت شهیهم ؟یک ،استفن ؟یکرد هیتغذی ک آخر، بار:" کرد اضافه نایال و داد تکان را سرش زنان، طفره استفن،

  "؟یاریب خودت سریی بال چهی خوای م. یتراشی می ا بهونه هی هستم،

  ."کنمی م شکار بعدا. نایال واقعا. خوبم من:" گفت او

  "؟یدی م قول" 

  ."دمیم قول" 

 راهرو امتداد در تا داد اجازه استفن به. نکردند توافق داشت،ی معن چه" بعدا"  نکهیا با رابطه در که نشد متوجه نایال لحظه، آن در

  .کند تشیهدا

 در. باشد درخشانی لیخ چراق نور انگار بود فرما حکم آن دری بیعج جو. آمدی م متفاوت نایال چشم به  خ،یتار کالس شب، در

 از تازه که ک،یآالر. بودند شده دهیکش کیآالر زیم کناری صندل پنج و زده کنار راه سر از آموزان دانشی ها زیم تمام زمان، همان

  .برد شیپ شخودی صندل سمت به را استفن بود، شده فارغ لیوسا کردن مرتب

  "د؟ینیشی نم ایصندلی رو تون هیبق چرا خوب،ی لیخ" 

 افراد نیب در دنیلم به منید. ستادیا استفن کنار نا،یال اما فت فروری صندل کی دری بان ،یا لحظه از بعد. شدند رهیخ او به ها آن

  .نشست آنی  گوشه بر خودش و داد هل کیآالر زیم وسط به را کاغذی تعداد ث،یمرد و داد ادامه ،یورود در و گروه

  ."خب باشه،:" گفت و نشست آموزان دانشی های صندل ازی کی یرو بر خودش،. شد محو کیآالر چشمان از گونه معلم نگاه

  ."خب:" گفت نایال

 و کرد جدا بود، برداشته در کنار از که ه،یاولی ها کمکی  جعبه از رای نخی ا پارچه تکه نایال. ستینگری می گرید به کس هر

  . شد استفن، سر بر آن فشردن مشغول

  ." حهیتوض اون وقت االن، کنم فکر:" گفت

  ..."نستم خیتار معلم من که نیزد حدس شمای  همه نظر به خوب،. آره درسته،" 
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 یصدا که شد متوجهی تکان با نایال و بود خطرناک و آرام شیصدا" ؟یهستی چ خوب،. اولی  قهیدق پنج عرض در:" گفت استفن

  . آوردی م ادشی به را منید

 و رد گر،یکدی بایی ها نگاه ها بچهی وقت. " شناس روان هی:" گفتیی کمرو با بایتقر و گرفت خود بهی ا عذرخواهانه ژست  کیآالر

 از. یتجرب شناس روان. محققم هی من. کاناپه کی یرو خوابوننی م رو ضیمر که ها مدل اون از نه:" کرد اضافه عجله با کردند، بدل

  ." شدن شروع ٢٣یپ -اس - یا شاتیآزما کهیی جا ن،یدونی م .٢٢دوک دانشگاه

  "ه؟یچ روشی بگ ورق، به کردن نگاه بدون کننی م مجبورت کهیی همونا:" دیپرسی بان

 خصوص به. نمک شیآزما ،٢٤نیرای ها کارت با رو تو نخواد دلم نکهیا نه. رفته حرفا نیا از فراتری کم االن مسلما  البته خوب، آره،" 

 و کرد صاف را شیگلو سپس،. شد روشنی ا دانشمندانهی کنجکاو با کیآالری  چهره." یهست ها خلسه اون ازی کی یتو کهی وقت

. نوشتم یروانشناس فرای رو بر مقاله کی کهی وقت. شد شروع شیپ سال چند از ماجرا. گفتمی م که طور همون... آه... اما:" داد ادامه

 دارن، را ها روین نیا کهی افرادی رو بر روی روان اثرات خواستمی م فقط کنم، اثبات روی ماورائی ها قدرت ودوج خواستمی نم

 نیچن با داشتن کار و سر. " گرفت خود به را سخنران کی لحن ک،یآالری صدا." مناسبهی  نمونه کی نجایا دری بان. کنمی بررس

  "دارن؟ روشی ریتاث چه ،یروح وی ذهن لحاظ از ،ییها قدرت

  !"متنفرم ازشون. خوامشونی نم گهید. وحشتناکه:" گفت حرارت با ،یبان

ی برا روی کس چیه تونستمی نم که بود نیا من، مشکل. یشدی می عالی پژوهشی  نمونه کی تو ،ینیبی م  خوب،:" گفت کیآالر

 ها، نیب آب ،یدرمان ستالیکر بودن، متقلبی ادیز تعداد البته. باشه داشته هیعیالطب ماورای ها قدرت واقعا که کنم دایپی بررس

 کی ازی ا محرمانه اطالعات کهی وقت تا کنم دایپی واقع و درست زیچ چیه نتونستم اما. نیبذار اسمشوی چ هر ،یروحی ها واسطه

  .گرفتم س،یپلی  اداره در دوست

ی می ماورائی ها کابوس بعد، به موقع اون از و شده دهیگز آشام خون کی توسط کردی م ادعا کهی جنوبی نایکارول در بودی زن کی

 دهیگز مورد در اقل ال. نبود اما. باشه ها اون ازی کی هم نیا داشتم توقع که بودم کرده عادت ها متقلب به انقدر موقع اون تا. نهیب

  ."بود شده واسطه واقعا که کنم اثبات نتونستم وقت چیه. شدنش

  "شده؟ دهیگز که نیباش مطمئن نیتونستی م کجا از:" دیپرس نایال

 عاملی حاو. نبود کسانی کامال اما بود انسان دهان بزاق هیشب که هاش زخم درون دهان بزاق رد. بود موجودی پزشک شواهد" 

 هر به." داد ادامهی دستپاچگ با و کرد کوتاه را سخنش کیآالر..." شهیم دایپ زالوها دهان بزاق در اش هیشب که بودی خون انعقاد

                                                             
٢٢ Duke university 
٢٣ ESP ششم حس ھمان انھیعام صورت بھ. کیتلپاتی ھا روش مثل.یکیزیف حواس از استفاده بدون و ذھن کمک بھ  اطالعات کسب .  

٢٤ Rhine card ھا کارت نیا) ینیب بیغ(ینیب روشنی  نھیزم در خصوص بھ. شدی م استفاده ھا آن از ششم حس شاتیآزما در کھیی ھا کارت 
.شدندی طراح زنر، کارل توسط ،ی سی  دھھ لیاوا در  
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 و جست به شروع اومده، زن اون سریی بال واقعا که کردم حاصل نانیاطمی وقت. شد شروع که بودی جور نیا و. بودم مطمئن حال،

  .بودن شده بانیگر به دست ها آشام خون با کهی مردم. داشتن وجودی ول نبودنی لیخ. کردم اش مشابهی ها نمونهی جو

 جهینت فروتنانه کیآالر." کردم تمرکز اونها،ی  نهیمعا و ها آشام خون انیقربان افتنی یرو و کردم رها رو ام گهیدی ها قیتحق تمام

  ..."نوشتم مقالهی شمار. شدم نهیزم نیا در متخصص نیبهتر ن،یبپرس من از اگه و" کردی ریگ

  "درسته؟. االنه تا منظورم. یدیند رو آشام خون کی عمال وقت چیه اما:" کرد قطع را حرفش نایال

  .دییگرای خاموش به شیصدا." یا گهیدی زهایچ و... نوشتمیی ها رساله اما. شخصا نه. نه... خوب" 

  ."یدادی م حرکت سمتشون به رو دستات کهی وقت سا،یکلی تو ؟یکردی م کاری چ ها سگ با:" دیپرس. گرفت گاز را لبش نایال

 مرد کی که بودی طلسم کی اون. گرفتم ادی جا اون و جا نیایی زهایچ ،یدونی م... اوه. " دیرسی م نظر به شرمسار کیآالر

  ."بده جواب دیشا کردم فکر. طانیش کردن دفعی برا. داد نشونمی کوهستان

  ."یریبگ ادی زایچی لیخ دیبا هنوز:" گفت منید

. دمیفهم هم خودم نجا،یا دمیرس کهی موقع همون قایدق راستش،. " آورد دری شکلک سپس." مسلما:" گفتی سخت به کیآالر

 چیه نبرگیف دکتر و شد کشته تنری آقای وقت. داشت خبر من مطالعات از. بود دهیشن منو فیتعر کاستل، وین انیبرا رتون،یمد

 خواهد برامی بزرگ فرصت  کردم فکر. گرفتن تماس من با خوب،... دنید رو گردنشی روی پارگی جا و نکرد دایپ بدنش دری خون

 توقع ازم اونا دمیفهم نجا،یا دمیرسی وقت که بود نیا داشت وجود کهی مشکل تنها. منطقه در آشام خون حضور بای ا پرونده. بود

 هم من دیشا خوب،...  و. داشتم کار و سر های قربان با فقط قبال من که دونستنی نم! برسم رو آشام خون خود حساب که دارن

  ..."کنم جلب رو اعتمادشون تا کردم رو تالشمی  همه اما. بودم شده زده جانیهی ادیز

 زایچ نیا وی فرض مظنون کردن دایپی  درباره باهاشون ات، خونهی تو دمیشنی وقت که بودی کار نیا. یزد کلک تو:" زد اتهام نایال

  ."یساختی م خودت از فقط. یدادی م انجام ،یزدی م حرف

ی وقت هیچ منظورت." داد نشان واکنش ریتاخی اندک با گاه، آن." متخصصم کی من ،یتئور لحاظ از. قایدق نه خوب،:" گفت کیآالر

  "زدم؟ی م حرف اونا بای دیشن که

 کیآالر." بود دهیخواب تیروانیش ریز اتاقی تو نایال ،یگشتی م مظنون دنبال رونیب اون توی وقت:" داد اطالع او به یخشک به منید

  .بست را آن دوباره و کرد باز را دهانش

  ."شد ایقضا نیا واردی جور چه ثیمرد که نهیا بدونم، دارم دوست من کهی زیچ:" گفت بزند، لبخند که آن بدون استفن
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 و کنواختی. کرد نگاه را باال بود، دوخته چشم کیآالر زیمی روی  ختهیر بهمی ها برگه به متفکرانه، مدت، نیا تمام در که ثیمرد

  . کردی م صحبت احساسی ب

ی تو که دمیفهم بعدا،. گذرهی م ازش سال سه بایتقر چونکه بودمش دهید کجا اومدی نم ادمی شاول. شناختمش من ،یدونی م" 

  . "بود کرده حمله پدربزرگم به آشام خون هی. داره قتیحق گفتم، مردا اون به کهی زیچ استفن،. بوده بزرگ بابا مارستانیب

 بدجوری لیخ. امیب ایدن به من نکهیا از قبل. افتاده اتفاق ش،یپ وقتی لیخ. " داد ادامه ثیمرد سپس، و شد جادیای کوتاه سکوت

 که بوده شدهی طور. تر خشن منتها شده،ی کیو مثلیی جورا هی خب،... اون. نشد خوب کامال هم وقت چیهی ول بود دهیند صدمه

  ."باشه مانا در اون کهیی جا. مارستانیب برنشی م نیهمی برا. بزنه بیآس ،یا گهید کس ای خودش به دنیترسی م

 اما. ثیمرد اوه،. یروانی های ماریب مرکز:" گفت و کرد حس ره،یت مو دختر بای دلسوز وی درد هم ازی ناش رای ناگهان سوزش نایال

  ."یبگ بهمونی تونستی م ؟ینگفتی چیه ما، به چرا

 با. بودن کرده تالش حداقل ای. بود داشته نگهش راز صورت بهی ادیز مدتی برا خانواده. نتونستم اما... تونستمی م. دونمی م" 

 بزرگ پدری ها داستانی کس هرگز که نهیا موضوع. بوده دهیشن مسلما بود، نوشته خاطراتش دفتری تو نیکروال کهی زیچ به توجه

... شتمندا باورشون منمی حت. داشت توهمی کل اون آخه. هاشه توهم از گهیدی کی کردنی م فکر. نکرد باور رو آشامه خون به راجع

 کردمی م فکر بهشون کهیی زایچ واقعا اما. کرد هم کنار در قطعات گذاشتن به شروع ذهنم دونم،ی نم بعد، و. اومد استفنی وقت تا

  ."نایال ،یبرگشت تو کهی زمان تا نداشتم باور رو

  ."ینشد متنفر ازمی جور چه که متعجبم:" گفتی نرم به نایال

 هم نگاه من،ید به ثیمرد." نیستینی طانیش دونمی م. شناسمی م رو استفن شناسم،ی م رو تو من تونستم؟ی می جور چه" 

 کهیحال در بودم دهید رو کیآالر که اومد ادمی یوقت اما. " کردی نم بهشی توجه چیه نبود، حاضر جا آن اصال او که انگار. انداختین

 اثباتش تا ارمیب هم دور رو شمای  همهی جور چه نستمدوی نم فقط. ستین شرور هم اون دونستمی م زد،ی م حرف پدربزرگ با

  ."کنم

 دری گاه که باشمت دهید ممکنه درسته؟ شه،یم مادرت پدر. داشتی متفاوت اسم رمردیپ اون. نشناختم رو تو منم:" گفت کیآالر

  ."یکرد رییتغ:" داد ادامه یزیآم فیتعر لحن با. " یبودی استخونی پاها با بچه هی فقط موقع اون امای دیپلکی م انتظار اتاق

  .کردی دار معنای  سرفهی بان

 بهشون تو اگه کردن،ی م کاری چی چوبی  لهیم با مردا اون پس:" کندی سازمانده ذهنش در را مسائل که کردی می سع نایال

  "؟یبود نگفته



 خاطرات خون آشام
 غضب

١٠٤ 

 
 اما. دادم گزارش بهشون رو دمیفهم کهی زیچ و. رمیبگ اجازه مادرش و پدر از بودم مجبور ن،یکروال کردن زمیپنوتیهی برا مسلما" 

  ."نداشتم خبر اصال من. یکنی م اشتباه دارم،ی ربط افتاد، اتفاق امشب کهی زیچ بهی کنی م فکر اگه

 کمک خوادی م اون و. میگردی م گهید قدرت دنبالی جور چه م،یهستی کار چه مشغول ما که گفتم بهش من:" گفت ثیمرد

  ."کنه

  ."کنم کمک دیشا گفتم:" گفت محتاطانه کیآالر

 نیا اما. گزارم سپاس ،یزد حرف مردها با ،یداد انجام اونچه خاطر به. یهست ما ضد بر هم ای یهست ما با ای. اشتباهه:" گفت استفن

  "اونها؟ ای... ییما طرف: یریبگ میتصم دیبا حاال. یکرد جادیا تو اول از رو مشکالت نیا ازی لیخ که مونهی می باق قتیحق

 به بود، زده زانو نیزمی رو بر که نایال به ،یبانی  رفته باال ابروان به ث،یمرد ثابت و رهیخ نگاه به. کرد نگاه ها آن تک تک به کیالرآ

 کمک:" گفت تینها در. کند نگاه بود، داده هیتک وارید به که شوم و رهیت منید به تا دیچرخ سپس. استفنی بهبود حال در سر فرق

  ."هیینهای پژوهشی  پرونده. ستین یالیخ. کنمی م

  "؟یچ ،یکن زمیپنوتیه رو لریتا دوباره بخواد ازت اگه شه؟یمی چ فردا وود اسمالی آقا حاال،. یهست هم تو. پس خوب،:" گفت نایال

 رقص مراسمی برا دیبا که گمیم. خرهی م برامون زمان مقدار هی یول دهینم جواب ابد تا. کنمی م سرش به دست:" گفت کیآالر

  ..."کنم کمک

 بای تونی م خوبه؛ ریمد با روابطت تو. گرفت رو جلوش بشه کهی وقت تا نه. باشهی رقص مراسم دینبا اصال کن، صبر:" گفت استفن

  ."کنن کنسلش کن مجبورشون. یکن صحبت رهیمد ئتیه

  "افته؟ی م اتفاقی زیچی کنی م فکر:" دیپر جا از کیآالر

. شهیم قدرتمند دارهی زیچ هی نکهیا خاطر به بلکه. افتاد اتفاق گهیدی عمومی ها مراسم در چه آن خاطر به نه آره،:" گفت استفن

  ."کنم حسش تونمی م: شدی م تری قو داشت هفتهی  همه

 از. نبود درونش از تنها کرد،ی م حس کهی اضطراب حالت و تنش اما بود نکرده درکش لحظه نیا تا." طور نیهم منم:" گفت نایال

  ."کیآالر افتاد، خواهد اتفاقی زیچ. " بود کرده نیسنگ را هوا. اطرافی فضای  همه از. بود نرویب

 مرگ حد در رتونیمد. دونمی نم... اما کنم، متقاعدشون کنمی سع تونمی م خب،." داد رونیبی سوت صورت به را نفسش ک،یآالر

  ."کردنش لیتعطی برا بدمی منطق حیتوض تونمی نم که هم ظاهرا و. بده جلوهی عیطب رو زیچ همه داره تالش

  ." کن تالش شتریب: " گفت نایال
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 داشته قتیحق گهیم ثیمرد کهی زیچ اون اگه. یبکن خودت از محافظتی برای فکری بخوا تو دیشا ضمنا،. کنمی م کارو نیهم" 

 و شده بیتعق تو نیماش شده؛ انداخته چاه در تو پسر دوست. شدن انجام تو به کینزد افراد ای توی رو ها حمله شتریب پس باشه،

ی زیچ فردا اگه. شده دیتهد هم کتیکوچ خواهری حت که گهیم ثیمرد. شده دهیپاش هم از تو ادبودی مراسم افتاده؛ رودخونهی تو

  ."یکن ترک رو شهر باشه بهتر دیشا فته،یب اتفاق بخواد

 نفسش که دیشن را استفنی صدا. داشت قتیحق اما بود نکرده فکر ها حمله به جهت نیا از وقت چیه. بپرد جا از که بود نایال نوبت

  .کرد تنگتر او، انگشتان دور را انگشتانش و خورد فرو را

  ..."تا بمونم تونمی م من. یبر دیبا نایال. کهیآالر با حق:" گفت استفن

 و مینکرد دایپ رو گهید قدرت کهی وقت تا:" داد ادامهی آرام به کرد،ی م فکر موردش در کهیحال در..."  و. رمینم تو بدون من نه،"

ی نم استفن، اوه،." زدی م حرف عیسر اکنون کرد، نگاه او بهی جد طور به و آورد باال را سرش." رمی نم جا چیه م،ینکرد متوقفش

 با شهیم  کنهی م رفک کیآالر. ندارنی سرنخ چیه دوستاش و وود اسمالی آقا. ندارهی شانس چیه برابرش، در ،یا گهید کس ؟ینیب

 کمک توننی م که میهستیی کسا تنها ما. طرفنی چ با دوننی نم کدومشون چیه. یبجنگ باهاش طرفش، به دستات دادن تکون

  ."کنن

 او به حانهیصر کردن نگاه به که همچنان اما. کند حس شیها چهیماه در و ندیبب استفن چشمان در را مقاومت توانستی م نایال

 دروغ از استفن و داشت قتیحق شیها حرف که ساده لیدل نیا به. دندیپاش فروی کی یکی اعتراضاتش که کرد اهدهمش داد، ادامه

  . بود متنفر

 افراد کهی بمونی شهر در تو ذارمی نم من. میری م شد، تموم ماجرا نیا نکهیا محض به اما خوب،ی لیخ:" گفت اندوه با آخر، در

  ."دوندی م اطراف در ،یچوبی  لهیم با زنگ، به گوش

  ."میریم ما شن، تموم نایای  همهی وقت آره،. " داد پاسخ را او انگشتان فشار انگشتانش با نایال

 بر چشم ازش میبش مجبور کنم فکر م،یکن منصرفشون رقص مراسم از که نبودی راه چیه اگه و. " برگشت کیآالر طرف به استفن

  ."میریبگ رو جلوش بره، در دست از نکهیا از قبل مینبتو ممکنه فته،یب اتفاقی زیچ اگه. میندار

. میکن مالقات رو گهیهمد خ،یتار کالس تو نجایا میتونی م غروب، بعد فردا ه،یخوب فکر:" گفت گرفت،ی م دوبارهی روین که کیآالر

  ."میبدی نگهبان شب تمام میتونی م. نجایا ادینمی ک چیه

 ازیی اونای برا منظورم البته... میبد دست از رو رقص خود که هست نیا هیمعن به نیا... بخو. " انداختی بان بهی شکاکی نگاه نایال

  ."هست برن، تونستنی م که ما
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   نیا توی تیاهم چه رقص ده؟یم تیاهم رقص مراسم هی دادن دست از بهی ک اوه،:" گفتی تلخ اوقات با. دیکش باال را خودی بان

  "داره؟ی کسی برای خاکی  کره

 خوردی تکان. کرد غلبه او بر عضالتی گرفتگ ازی ناشی درد که دیرس نظر به." شد ختهیر برنامه پس. درسته:" گفت عبوسانه استفن

  . شد نگران فورا نایال. کرد نگاه نییپا به و

  ."ستین دوری لیخ مون؟یبرسون شهیم کیآالر. یکن استراحت و خونهی بر دیبا:" گفت

 خارج نیماش از منید و استفن کهی زمان ون،یپانس در. شد میتسل آخر دری ول است رفتن راه به درقا کامال که کرد اعتراض استفن

 فیتعر شانیبرا را خود داستان کیآالر کهی زمان از. برد داخل کیآالر سمتی  پنجره از را سرش پرسش، نیآخری برا نایال شدند،

  . رفتی م رژه ذهنش در بود، کرده

 شده وونهید همشون ایآ که نهیا منظورم بود؟ی چ شیروان اثرات شدن، رو در رو ها آشام خون با کهیی ها آدمی  باره در:" گفت

  " بود؟ خوب کدوم چیه حال دن؟یدی م کابوس و بودن

 تیشخص به شتر،یب همه از اما. بودهیی برخوردها جور چه و داشتن برخورد تا چند نکهیا و داره ربط شخص هر به:" گفت کیآالر

  ."ادیب کنار هیقض نیا با تونهی م خوب قدر چه فرد، ذهن نکهیا به. یقربان

 طرف به سپس. نگفت چیه نشد، دهیبلعی برفی هوای  لهیوس به کیآالر نیماشی ها چراغ نور کهی زمان تا و داد تکان را سرش نایال

  .دیچرخ استفن

  ." مت"
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  دوازدهم فصل

  

  "درباره ی مت چی؟. "وغبار نشسته بودند ی برف روی موهای تیره اش مانند گرداستفن به الینا نگاه کرد، کریستال ها

  "؟ ...دیدم؟ نه مت رو ...اما آن شب اول، وقتی که خودم نبودم. واضح نیست. یادم میاد... من یه چیزایی "

فش را تمام کند، و اما الزم نبود حر. متورم و صحبتش، قطع شودباعث شد گلویش  ،وحشت زدگیبیمارکننده ی ترس و حس 

  .الینا این را در چشمهایش دید. استفن هم الزم نبود پاسخی دهد

حمله که تمایلی نداشتن، ترجیح می دادی به کسانی. تو بدون خون انسان می مردی. الینا، این تنها راه بود:" استفن گفت ،سپس

این چیزیه که می . ه تو رو به انجام آن بکشونه؟ احتیاج می توناید اونها رو می کشتی، ش، بهشون صدمه می زدی یمی کرد

  "خواستی؟

الینا نفس ." نمی تونم فکر کنم ای نه، اما باید اون شخص مت می بود؟ اوه جواب نده؛ من حتی به کس دیگه ":الینا به تندی گفت

  "ش خوبه؟ به تو چی گفته؟لحا. شاز اون شب ندیدممن . حاال من نگرانشم استفن اما. "لرزانی کشید

همچنین اون انکار می کرد که آن . 'منو تنها بزار  'نه خیلی، اصل حرفهاش این بود که ":استفن به سمت دیگری نگاه کرد و گفت

  ".فت که تو مردیشب اتفاقی افتاده باشه، و می گ

  ." مثل کسانی که نمی تونن از عهده ی آن بر بیان و تحمل کنند ":دیمن اظهار کرد

فکر می کنی . بیچاره کنی ٢٥بهتره فکری درمورد ویکی بنت ،واگر بهش فکر میکنین به تو ربطی نداره ای !ه شواوه، خف ":الینا گفت

  " ؟اومده و تحمل کرده اون این روزها چه جوری از عهده اش بر

رو  تو همش درموردش حرف می زنی، اما من هرگز این دختر. خیلی کمک می کرد ،اگر من می دونستم این ویکی بنت کیه" 

  ."ندیدم

، اطراف اونجا سرگردون ،با لباس زیرشدته؟ کلیسای متروکه؟ دختری که ، یاقبرستون... با من بازی نکن دیمن . بله، تو دیدیش"

  ".کردی رها

                                                             
٢٥Vickie Bennett 



 خاطرات خون آشام
 غضب

١٠٨ 

 
  ."رو یادمه رها می کنم و من معموال دخترانی که با لباس زیرشون سرگردون. متاسفم نه،"

  ."فن البد این کارو کردهنم استپس به گمو ":الینا با طعنه و کنایه گفت

  .به سرعت با لبخند مضطربی پوشیده شدکه  خشمی در چشمان دیمن برق زد

  ..."و حاال. از این تهمت ها خسته شدمبرای من فرقی نمی کنه، به جز اینکه من دیگه . شایدم تو کردی. ممکنه اون کرده باشه "

  ." ..ما باید حرف بزنیم . وفعال نر صبر کن، ":حیرت آوری گفت استفن با آرامش

  .ناگهان، صدای بهم خوردن بال هایی آمد و استفن و الینا تنها بودند." متاسفانه، من یک قرار قبلی دارم"

 تقریبا بعدازظهر روتمام بعد از اینکه اونم . لعنتی، من نمی خواستم اونو عصبانیش کنم ". ش را روی لبهایش گذاشتالینا انگشتان

  ".کردار متمدنانه رفت

  "، درباره ی مت چی می گفتی؟ اهمیتی نداره، اون خوشش میاد عصبانی باشه ":استفن گفت

 ما االن راجع بهش صحبت نخواهیم کرد، اما فکر کنم شاید ".الینا خستگی را در چهره ی استفن دید و بازوانش را دور او حلقه کرد

  ..."بهش بگیم . فردا بریم ببینیمش بهتر باشه

او نمی دانست چه چیزی می خواهد به مت بگوید؛ فقط می دانست که الزم است . ز روی درماندگی دست دیگرش را بلند کردالینا ا

  .یک کاری انجام دهد

اون نمی خواهد به من سعی کردم باهاش صحبت کنم، اما . من فکر می کنم، که بهتره خودت بری ببینیش ":استفن به آرامی گفت

د و سپس با او مکث کر"  و من فکر می کنم، . تونی این کارو انجام بدیونو درک کنم، اما شاید تو بهتر بامی تونم . من گوش کنه

  ."می تونی همین االن بری. من فکر می کنم تو تنهایی بهتر می تونی با اون صحبت کنی"عزم راسخی ادامه داد،

  "تو مطمئنی؟. "الینا با جدیت بهش نگاه کرد

  ."آره"

  ... "خوبی؟ من باید پیشت بمونم تو ... اما "

  ."من خوبم، برو الینا، ":استفن با نرمی گفت

  ".دیر نخواهم کرد ":به استفن قول داد. الینا مردد بود، سپس سرش را به نشانه موافقت تکان داد
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پنجره ی مت قفل .  لغزید ،داشت ٢٦اطراف خونه چوبی رنگ شده با جعبه پستی که برچسب هانیکات ،الینا بدون اینکه دیده شود

  .نبود

  نمی دونی ممکنه چیزی به داخل بخزه؟. پسر بی دقت الینا سرزنش کنان فکر کرد،

مانند دیوار نرم و مانع غیر قابل دیدنی  .مسلما این بیشنرین حدی بود که می توانست جلو رودباز کرد، اما الینا به آسانی آن را 

  .ه بودحس کرد که راهش را مصدود کردرا ضخیمی از هوا 

نشان  ساعت دیجیتال با شماره های سبز رنگ. اتاق تاریک بود، اما می توانست شکل مبهمی را روی تخت ببیند." مت"زمزمه کرد 

  .است ١٢:١٥می داد که ساعت 

  .دوباره زمزمه کرد

  "مت،"

  "اوه؟. "پیکر روی تخت حرکتی کرد

الینا  صدایش را آرامش بخش کرد، سعی می کرد او را به آرامی به هوش بیاورد به جای " مت ، من نمی خواهم تورو بترسونم "

می تونی ازم بخواهی . فقط اول باید ازم بخواهی بیام داخل. حبت کنماما این منم، الینا، و من می خواهم ص . "اینکه از جا بپراند

  "بیام تو؟

  ."اوه، بیا تو"

  .ه گذشت متوجه شد که او هنوز در خواب استفقط وقتی که از آستانه ی پنجر. الینا تعجب کرد که صدای مت خالی از حیرت بود

می توانست پاهای عریانی را که . بود، رادیاتور تا آخرین حدش بود اتاق گرم و خفه." مت، مت ":می ترسید جلوتر برود، زمزمه کرد

  .روی تخت ببیند موهای بلوندی را در باالی آنو از زیر پتو بیرون زده بود 

  "مت".خم شد و مت را لمس کرد آزمایشی

 ی که او را دید،وقت. مت راست نشست، به سرعت به اطرافش چرخید ،خر ناگهانیبا صدای خرهمراه . گرفت یجوابعمل آن 

  .چشمانش بزرگ و خیره شدند

می . م تو رو بترسونمستنمی خوا. "ر تکیه داددیوا عقب رفت و به. به نظر برسد الینا سعی می کرد بی خطر و بدون تهدید و عادی

  "اما می شه با من صحبت کنی؟. دونم این شوکه کننده است

                                                             
٢٦Honeycutt 
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الینا می توانست ضربان نبض . رفته بود و مثل پرهای خیس مرغ باالرق کرده موهای زردش ع. ده بوداو به سادگی به الینا خیره ش

  .از اتاق بیرون برود به سرعت می ترسید که مت بلند شود و .او را روی گردن برهنه اش ببیند

  "الینا. "نفس عمیق و ناصافی کشید. خمیده شد، به آرامی چشمهایش را بستش آرام و سپس شانه های

  "بله":دالینا زمزمه کر

  ".تو مردی"

  ."من اینجام نه،"

  ."پدر من بر نگشت. بر نمی گردنکسانی که مرده اند "

همچنان چشمان مت با انکار بسته بودند، و الینا موج سردی از نا امیدی را در خودش حس ." فقط تغییر کردم. من واقعا نمردم"

  "ن االن می رم،م اما تو آرزو داشتی من مرده باشم، درسته؟ ":زمزمه کرد. کرد

  .چهره ی مت درهم شکست و شروع به گریه کرد

. ، می جنگید که خودش هم گریه نکندآرام کردن مت یافتدر حال خود را الینا ." خواهش می کنم. نکن مت اوه،. نه نه، اوه،"

  ."اینجا می اومدم مت، متاسفم؛ من نباید حتی"

  . "نرو ترکم نکن، ":او با هق هق گفت

هرگز، . من هرگز نمی خواستم بهت صدمه بزنم. نمی رم ":شک هایش روی موهای نمناک مت ریخت، اگ شکست خوردالینا در جن

 سپس او از حرف زدن باز..." صادقانه. خواستم بهت صدمه بزنم یمن هرگز نم... تمام اون وقت ها، تمام کارهایی که کردم . مت

  .ایستاد و فقط مت را بغل کرد

چشمانش از نگاه کردن به الینا خود داری می . ت آرام شد و عقب نشست، با دستش ضربه ای به صورتش زدبعد از مدتی تنفس م

مقابل چیزی که می ترسید، آماده  نگاهی در چهره اش بود، نه فقط از روی خجالت، اما از بی اعتمادی، گویی  خودش را در. کردند

  .می کرد

  "چی می خواهی؟و زنده ای، خوب ت. تو اینجایی باشه، پس ":او با خشونت گفت

  .الینا زبانش بسته شده بود

  "اون چیه؟ . باید یه چیزی باشه ،االی"
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اما برای . می دونم که هستم. وارش هستمکه سزافکر کنم . "فرو برد اشک های تازه ای در حال سرازیر شدن بودند، اما الینا آنها را

نه فقط اون شب، بلکه ... عذرخواهی کنم، بگم که متاسفم ازت استفاده کردم من اومدم. من مطلقا چیزی نمی خواهم یکبار، مت،

  . "تونم مسائل رو بهتر کنمشاید بفکر کردم . نگرانم که بهت صدمه زده باشممن نگرانتم، و من . همیشه

  ."حدس می زنم که االن باید برم"بعد از سکوت سنگینی اضافه کرد، 

  ..."احمقانه بود، و من یک عوضیم .گوش کن. نه صبر کن، یک لحظه صبر کن" .دمت دوباره، مالفه را به صورتش فشر

  ."از این بهم گفته بودی برم پی کارمپیش  در غیر این صورت خیلی. و اصیلی و تو یک شخص محترم اون حقیقت داشت"

گوش  .یه دقیقه این کارو خواهم کرد تو. من باید سرم رو از خوشحالی به دیوار بکوبم چون تو زنده ای. نه، من یک نادون احمقم"

 ،٢٧من اهمیتی نمی دهم که تو یک موجودی از بلک الگوون. "کرد شبا حیرت مالیمی نگاه مچ دست الینا را گرفت و الینا "کن

  ..."من فقط . باشی ،که تمام نقش ها در یکی جمع شده ٣٠یا فرانکنشتاین ٢٩گودزیال، ٢٨ایت

  ."مت ":مضطرب گفتذاشت و الینا دست آزادش را روی دهان او گ

من حتی دوستش دارم، فقط خدا می دونه . نگران نباش؛ من اونو به خاطر می آرم. تو با فردی با شنل سیاه نامزد کردی. می دونم"

اون یه چیزهایی به من . یا نه نمی دونم استفن بهت گفته نگاه کن، ."است مت نفسی کشید و به نظر می رسید آرام شده." چرا

  "می دونی راجع به چی صحبت می کنم؟. درمورد شریر بودن، درمورد اینکه اون از کاری که با تایلر کرد متاسف نیست... گفته

امشبم تقریبا داشت . فکر می کنم اون یکبار شکار کرده باشه. استفن از اون شب به زور چیزی می خوره" .الینا چشمانش را بست

  ".یف شدهخودش را به کشتن می داد چون خیلی ضع

  ."باید میدونستم .پس این از مزخرفات پایه تون هست."مت سرش را با تایید تکان داد

                                                             
٢٧Black Lagoon  .دو تاکنون مانگا نیا از. است شدهی طراح و نوشتھ روئھیھی ر توسط کھ استی ژاپن یمانگا مجموعھ کی. اهیس مرداب 

 .است شده ھیتھ مدھاوسی ویاستود توسط مھیانی سر
٢٨ It  نگیک استفنی  نوشتھ ترسناکی داستان. 

٢٩Godzilla ی الیخ موجودات ریسا ھیعل شیھالمیف در معموالً  جانور نیا. شد دهید یژاپنی ھالمیف در بار نیاولی برا کھ استی الیخ ییوالیھ نام
 .کندیم جنگ

30Frankenstein تکه دادن قرار هم کنار از استفاده با که استی طلب جاه و جوان دانشمند نیفرانکشتا. است یشلي مری سیانگل سندهینو اثر نیترمعروف
ی صورت باي موجود. سازدیمی معمول انسان کی از تربزرگی اندکي ابعاد با و انسان کی شکل به زندهي جانوری کیالکتري روین اعمال و مردگان بدني ها

 خالقشی حت همگان، که است وحشتناك حد بدان تا موجود نیا. خوردیم چشم به دوختن ازی ناشي ها هیخب رد بدنشي جا همه بر که ترسناك و مخوف
 زیچ هر از شیب را خود شهرت نیفرانکشتا .شودیم آن مقهور خود و کند کنترل را آن تواندینم زین خالقش کهیی والیه. کنندیم فرار اوي هاشرارت دست از

 اما .داشت طول قهیدق 12 اقتباس نیا .شد ساخته سونیادی کمپان توسط 1910 سال در آنیی نمایس اقتباس نیاول. است خودی ینمایسي هااقتباس ونیمد
 نیا در نیفرانکشتاي والیه نقش دري باز با کارلوف. شد ساختهلیو مزیجی کارگردان وکارلوف سیبوری نیآفر نقش با1931 سال در آن از مشهور اقتباس نیاول
 گریبازی نیآفر نقش با1994 سال در هاآن نیآخر که است شده ساختهی ونیزیتلو ایی ینمایس اقتباس 30 از شیب اثر نیاي رو از. دیرسي ادیز شهرت به لمیف

 .بود برانا کنت خود با اثر نیای کارگردان. است بوده نیفرانکشتا نقش در برانا کنت و نیفرانکشتاي والیه نقش در رویدن رابرت وود،یهالي نمایس معروف
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نیاز الینا آغاز شد چون امروز تغذیه نکرده بود و ." نیاز خیلی قویه، قویتر از چیزی که تصور کنی. خوب، هم هست و هم نیست"

اگر فردا شب مهمانی ... فقط یک چیز دیگه . مت، بهتره من برم... قتدر حقی" .گرسنه بوداز اینکه به خانه ی آالریک بروند، قبل 

، اما نمی دونم چه کاری می تونیم ریم سعی می کنیم ازش محافظت کنیمما دا. ه اتفاقی قراره بیفته، یه چیز بدی .رقص بود، نرو

  ."انجام بدیم

  "منظورت از ما کیاست؟":مت به تندی گفت

  ".داستانش طوالنیه. در باره ی آالریک چیزی نپرس !آالریک سالتزمن... مردیث و بانی .  و من... یمنفکر کنم د... ن استفن و دیم"

  "چی می خواین حفاظت کنین؟ برابراما در " 

هرچیزی که اون . ، هر چی که منو کشتهاین خوب ، جواب کوتاهش...داستانش طوالنیه، امااینم . ؛ تو نمی دونیفراموش کرده بودم"

و ما  .االن مدتیه که در اطراف فلز چرچهچیزیه که خیلی بده، مت، و  .روز یادبود من به مردم حمله کنن مجبور کرده در سگ هارو

ببین، من . "دالینا سعی می کرد ناراحتیش را نشان نده." متوقف کنیم ،تالش می کنیم که اونو از هرچیزی که فردا بخواد انجام بده

  .، کشیده شدرگه ی آبی که روی گردن مت بودعلی رغم میلش، به چشمانش ." رممتاسفم، اما من واقعا باید ب

سپس چیزی . ره اش را ازصورت او برمی گرداند، دید که شوک جای خود را به درک ناگهانی می دهدوقتی که داشت نگاه خی

  "خیله خوب":مت گفت. پذیرش :باورنکردنی دید

  "مت؟. "باشد او مطمئن نبود که درست شنیده

  ."قبال هم اذیتم نکرد .باشه گفتم،"

  ..."برای اون اینجا نیومدم.  نه، نه، مت، واقعا"

به خاطر :"بعد از لحظه ای گفت ."واهم بهت چیزیو بدم که تو نخواسته باشیمی خ. اون چیزیه که من می خواهم. می دونم"

  "قدیمی دوستان

این هدیه ی . و اشکالی نداشت. فهمید که استفن می دونست .  دیتنها بیا د، ویاما استفن بهش گفت که بیا. الینا به استفن فکر کرد

  .و به او بود... استفن به مت 

  .فکر کرد، استفن، اما من پیشت برمی گردم

  ."حتی اگر دعوت نشده باشم. من فردا می آیم و به تو کمک می کنم ":ض اینکه به سمت او خم شد، مت گفتبه مح

  .مس کردسپس لبانش گلوی او را ل
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  دسامبر، جمعهسیزدهم 

  دفترخاطرات عزیزم،

  .امشب همان شب است

اما امشب شب موعود است، بزرگترین شب، وقتی که همه چیز اتفاق می . می دونم که اینو قبال نوشتم، یا حداقل بهش فکر کردم

  .دقیقا همان شب است. افتد

آقای نیوکستل نمی ... م بگه که مهمانی رقص هنوز برقرار است او امروز از مدرسه برگشت تا به. استفن هم اینو حس می کند

  .خواهد با کنسل کردن آن موجب ترس و وحشت یا چیزی بشه

و شاید آقای اسمالوود و برخی از . در بیرونه، یعنی حدس می زنم پلیس" امنیت"کاری که می خواهند انجام دهند داشتن 

  .دوستانش با تفنگ

  .من فکر نمی کنم آنها بتونن متوقفش کنن هر چیزی که قراره رخ بدهد

  .من حتی نمی دونم خودمون می تونیم یا نه

تا زمانی که ماشین برف . ا خارج شهر بشهچ وسیله نقلیه ای نمی تونه وارد یراهها بسته شده است، یعنی هی. تمام روز برف بارید

  .بودروب به اونجا برسه، یعنی تا صبح طول می کشه، که خیلی دیر خواهد 

 ،عقب کشیده فعال .از اونم سردتره، در انتظاره حتیچیزی که  که به نظر می آید. نه تنها برف. و هوا احساس جالبی بهش می ده

 ...وقتی که می ره . درست مثل اقیانوس که قبل از موج جزر و مدی، به عقب کشیده می شه

 دفتر ناو مالک ،باشمی زیچ مالک هنوزم اگر. خوابمه اتاق کمد فک کهی اون کردم،ی م فکر خاطراتم دفتری کی اون درمورد امروز

 دونمی م و کنم، تحمل بتونم کنمی نم فکر. برگردم خونه به دوباره خواهمی نم اما ،کردمی م فکر آوردنش دری  درباره. طراتمخا

  .تونهی نم نهیبب منو اگر هم تیجود خاله

 نکهیا درنظرگرفتن با نطوریهم هم ثیمرد خوب. یبان خصوص به... ی بان ث،یمرد. کنه تحمل باشه قادری کس اگر کنمی م تعجب

  .مت. گذشته خانوادش بهی چ

. مکنی نم دایپ نجات ها، کننده نیتحس و دوستهای  همه بدون که کردمی م فکر داره، دهخن. هستندی وفادار و خوب دوستان اونها

  . هستندی واقع دوستان اونها چون. متشکرم خوشحالم، تا سه نیا با کامال من حاال
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 چند  دونمی م ...مدرسه دری هرکس و. تیجود خالهی تح ای مارگارت، درمورد ای. دمیم تیاهم بهشون چقدر دونستمی نم قبال 

ی م تالشمو نیبهتر من امشب. نداره قتیحق اما نداره،ی تیاهم برام رنیبم ٣١یل. یا رابرت تیجمع کل اگر که گفتم شیپ هفته

  .کنم حفاظت آنها از تا کنم

 نمذه در رو اونهای نوع به. کردم صحبت مهمن برام کهیی زهایچ درمورد فقط اما ، دمیپری گرید موضوع بهی موضوع از دونمی م

  .اطیاحت محض. کردم جمع

  .مدواریام. میشی م برنده ما کنمی م فکر. رمی م بعد و کنمی م تموم آخرو خط نیا من. منتظره استفن. وقتشه ، خوب

  .میکنی م تالشمونو

 و مسسیکری ها راغچ با بود، هم تر روشنی حت ایتر کافه ،مدرسه ساختمان گرید طرف در. بود روشن و گرم خیتار کالس

ی م رقصی برا که رایی ها زوج کرد،ی بررس را آنجا دقت و اطیاحت با ،فاصله از نایال دن،یرس بمحض. دیدرخشی م آن ونیدکوراس

 نایال کرد، حس پشتش در را منیدی صدای ب حضور. کردی می بررس کردند،ی م عبور در از کالنتر انافسر کنار از و دندیرس

  .داد نشان را روشنی ا قهوه و بلندی موها بای دختر

  ." بنتی کیو ":گفت

  "رمیپذی م اونی برا حرفتو ":داد پاسخ منید

. میز آالریک تمیز شده، و او روی نقشه مدرسه خم شده بود.  کردی م نگاه امشبی برا را موقتشان قرارگاه اطراف نایال اکنون،

مت و بانی با رقصنده ها در پارکینگ قاطی . پراکنده شده بود ده بود، موهای تیره اش روی آستین آالریکمردیث کنار او خم ش

 .دندآنها به نوبت جایشان را عوض می کر. شدند، و استفن و دیمن اطراف زمین مدرسه پرسه می زدند

بهتره تو بمونی داخل ، فقط همینو کم داریم که یکی تورو ببینه و شروع کنه با یک میخ چوبی تعقیبت " :آالریک به الینا گفت

  ."کنه

اما قبول کرد در اتاق تاریخ  ."اگر نخواهم دیده شم، تو هم منو نمی بینی . من کل هفته در اطراف شهر قدم زدم":الینا متحیر گفت

  .نگی کندبماند و هماه

و ما ازش . که مثل قلعه می مونههمینکه به طرح آالریک از موقعیت افسران کالنتر و سایر مردان روی نقشه نگاه میکرد، فکر کرد 

  .من و شوالیه های وفادارم. محافظت می کنیم

                                                             
٣١Robert E. Lee 
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به  ،ارد و دوباره خارج شوندالینا همانطور که می گذاشت افراد از در و. صفحه ی گرد ساعت روی دیوار دقیقه به دقیقه می گذشت

  .به گزارش هایی که می آمد گوش می داد. ریخت ،قهوه داغی از فالسک برای کسانی که می خواستند.  آن نگاه کرد 

  "همه چیز در شمال مدرسه آرامه"

  . "کروالین تاج ملکه برفی را گرفت. سورپرایز بزرگ "

  ..."فقط اونها رو یکجا جمع کرده  کالنتر... بچه های پر سرو صدا در پارکینگ زیادن "

  .نیمه شب رسید و گذشت

این اولین بار بود که همه باهم در داخل جمع  ،از عصری تابه حال." د اشتباه کردیمشای ":استفن یک ساعت بعد یا بیشتر گفت

  .شدند

  "  فاق بیافتهشاید جای دیگری ات ":رسی می کرد گفتبانی در حالی که چکمه اش را خالی میکرد و به دقت بر

  ."اشتباه نکردیم اما درمورد اینکه اتفاق می افته،. راهی نیست که بدونیم کجا اتفاق می افته "الینا محکم گفت 

همینکه سرها پرسشگرانه بلند  ."برای اینکه بفهمیم کجا رخ می دهد، منظورم اینه . شاید، یک راهی هست ":آالریک متفکرانه گفت

  "م قبلی نیاز داریمما به یک الها ":گفتشد،

  .تمام چشم ها به سمت بانی چرخید

  ."من ازش متنفرم. اوه نه من از همه ی اینها گذشتم :" بانی گفت

  ..."این هدیه با ارزشیه "آالریک شروع کرد 

اییو می فهمم بیشتر مواقع که چیزه مثل .پیشگویی های عادی به اندازه کافی بد هستند. ببینید، شما نمی فهمید. این درد بزرگیه"

  ."وحشتناکه و پس از آن من حتی بیاد نمی آرم  که چی گفتم،. ترسناکه... اما تسخیر شدن . که نمی خواهم بدونم

  "تسخیر شدن؟ اون چیه؟ ":آالریک تکرار کرد

ی کنم، مثل من می تونم پیشگویی های دیگر. این همون اتفاقیه که در کلیسا برای من افتاد ":بانی آهی کشید و صبورانه گفت

اما وقت هایی هست . چیزهایی مثل آن و...  ".ه شد، سپس نگاهش را برگرداندبه الینا خیر  "...با آب یا خوندن کف دست ییپیشگو

  ."مثل اینکه شخص دیگری بدن منو داشته باشه. منو تسخیر میکنه و از من برای صحبت با آنها استفاده می کنه... یکی .. که 
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یا وقتی . یا وقتی که بهم هشدار دادی نزدیک پل نشم. ن به من گفتی چیزی اونجا منتظرمهزمانی که در قبرستومثل  ":الینا گفت

بی عاطفه  او به طور خودکار به دیمن نگاه کرد، کسی که نگاه خیره و" .مرگ من .که شام اومدی و گفتی که مرگ در خانه است

  . نداش را به سمت او برگردا

پس منظور اون پیشگویی چی بود؟ برای . باشهبوده مرگ اون  دیمن نمی تونست. ز هم اون یکی اشتباه استهنو الینا فکر کرد،

  .لحظه ای چیزی در ذهنش درخشید، اما قبل از آنکه بفهمد، مردیت تداخل ایجاد کرد

. تی متفاوت به نظر می رسداو ح. طریق بانی صحبت می کنه مثل این می مونه که صدای دیگری از ":مردیت به آالریک توضیح داد

  ."شاید به اندازه کافی در کلیسا نزدیک نبودی که ببینی

می ... هرچی که هست...موجودیت... این . ؟ این می تونه خیلی مهم باشهاما چرا درمورد این به من نگفتین ":آالریک برافروخته بود

ا برای ما روشن کنه، یا حداقل سرنخی از اینکه چه طور باهاش اون می تونست راز نیروی دیگر ر. تونست به ما اطالعات حیاتی بده

  ."بجنگیم بده

. این فقط برام اتفاق می افته. نه، اون چیزی نیست که من صداش کنم ، و اون به سواالت پاسخ نمی دهد ":بانی سرش را تکان داد

  ."و من ازش متنفرم

  "اون رخ بده  ،اون بیاد؟ هر چیزی که قبلش منجر بشه منظورت اینه که نمی تونی به چیزی فکر کنی که باعث بشه"

. الینا داخل گونه اش را گاز گرفت. ، به یکدیگر نگاه کردندد چی باعث آمدن آن می شودنستنالینا و مردیث که خیلی خوب می دا

  .باید انتخاب بانی باشه. انی بوداین انتخاب ب

سپس چشمانش را . به الینا کرد میان حلقه های قرمز موهایش، نگاه خیره ای بود، از پهلو و ز بانی که سرش را در دستانش گرفته

  .بست و نالید

  "شمع ها ":گفت

  "چی؟"

  ..."نمی تونم چیزیو قول بدم مید؛هنمی تونم مطمئن باشم، می ف. شمع ممکنه این کارو کنه یشعله . شمع ها"

  "کی بره آزمایشگاه علوم را جستجو کنه،ی ":آالریک گفت

الینا به گردی . قرار دهند، وقتی که او از آنها خواست صندلی هایشان را دایره ای بود که آالریک به مدرسه آمدروزی یادآور صحنه 

و چانه اش که مصمم جلو داده شده مت بود، . نگاه کرد ند،به طور ترسناکی با شعله شمع روشن شده بود ،که از پایین صورت هایی
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سپس . و آالریک با اشتیاق به جلو متمایل شده بود. مژگان تیره اش سایه ای رو به باال انداخته بودندکه  درکنار او ، مردیث بود. بود

  .سایه و نور روی صورت او می رقصیدند من کهدی

گ شکننده و رن ،حتی در نور طالیی شمعو نهایتا، بانی که . نظر می رسیدند و استفن، استخوان گونه اش به چشمان الینا تیزتر به

  .پریده به نظر می رسید

. غلبه کرد ، بر اوداشتوقتی که دست استفن و دیمن را گرفت، همان احساسی که در کلیسا ، ما بهم متصل شده ایمالینا فکر کرد،  

  .ما می تونیم انجامش بدیم اگر باهم باشیم. او حلقه نازک سفید رنگ موم شمع را که در ظرف آب شناور بود به خاطر آورد

منو ... من سعی می کنم . و به چیز دیگری فکر نمی کنم. "صدایش اندکی می لرزید" من فقط به شمع نگاه می کنم،"گفت بانی 

  .به شعله شمع خیره شد شروع کرد به کشیدن نفس های عمیق و او." آزاد بگذارید

مثل سنگ فرشتگان آسمانی  ،چشمانش. چهره بانی صاف شد، تمام حالت آن خشک شد. و سپس اتفاق افتاد، درست مثل قبل

  .خالی شد ،داخل قبرستان

  .او چیزی نگفت

، به ذهنش فشار آورد تا قبل از آنکه بانی ارتباطش قطع شود .بر آنکه چه بپرسند، توافقی نکردندن لحظه الینا متوجه شد که و آ

" ؟تو کی هستی ":نیز پرسیده آالریک درست در همان لحظ" ما کجا می تونیم نیروی دیگر را پیدا کنیم؟ ":گفت .سوالی بپرسد

  .ن درهم پیچیدصدایشان در هم آمیخت، سواالتشا

سپس صدایی که صدای بانی نبود . صورت بی احساس بانی چرخید، با چشمانی که نمی دیدند، دایره وار رفت و برگشت

  ".بیایید و ببینید":گفت

  " ، اون کجا می ره؟یه دقیقه صبر کنین:" ود، مت گفتدر ب و دنبال همین که بانی که هنوز از خود بی خود بود، بلند شد

  "ما باهاش می ریم؟. "مردیث به کتش چنگ زد

  !"نیبهش دست نزن ":، پرید و گفتآالریک درحالیکه بانی از در بیرون رفت

الی پایین که درآن صدا به دنبال بانی به سالن ختوافق جمعی، آنها اطاعت کردند،  با یک. الینا به استفن و سپس دیمن نگاه کرد

  .رفتند ،منعکس می شد

  "ده؟کجا میریم؟چه سوالی رو جواب می ":مت تقاضا کرد

  .دوید تا همگام قدم های لغزان بانی شودآالریک آهسته . الینا تنها توانست سرش را تکان دهد
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ین آالریک در پارکینگ کارکنان رفت و تعجب الینا، به سمت ماشدر کمال و  بانی حرکتش را آهسته کرد ،وقتی که وارد برف شدند

  .در کنارش ایستاد

الینا که پوستش به دلیل دلهره و هوای ."  همه ی ما جا نمی شیم؛ من و مت به دنبال شما خواهیم آمد:" مردیث به سرعت گفت

و استفن در دو  دیمن .سرد ، منجمد شده بود ، وقتی آالریک در عقب را برایش باز کرد، روی صندلی عقب ماشین او نشست

اما همینکه آالریک از پارکینگ خارج شد، . و صحبتی نمی کرد او مستقیم به جلو نگاه می کرد. تبانی جلو نشس. نشستند طرفش

مستقیم به سمت . ٣٣و سپس سمت چپ آربرگرین ٣٢سمت راست خیابان لی. او یکی از دستان سفیدش را بلند کرد و اشاره کرد

  .٣٤است تاندربردنه ی الینا و سپس سمت رخا

  .٣٥به طرف جاده اولد کریک

  .می روند کجابه آن موقع بود که الینا فهمید دارند 

 ری که االن از بین رفتهمی نامند تا آن را از پل ویک" د یپل جد"آنها از پل دیگری به سمت قبرستان گذشتند، پلی که همه آن را 

  .متی که تایلر الینا را به کلیسای متروکه بردآنها از سمت دروازه نزدیک شدند، س. ، متمایز کنندبود

  .مردیث پشت آنها رسید. توقف کرد ،ماشین آالریک جائیکه ماشین تایلر ایستاده بود

از تپه باال رفت و از دروازه گذشت، جائیکه کلیسا متروکه با برج ناقوسش که  ،، الینا به دنبال بانیبا حس وحشتناک آشنا پنداری

  .رد شد ،که زمانی در بود او ازسوراخ خالی .مت آسمان توفانی نشانه رفته بود، قرار داشتمانند انگشتی به س

  "بگی کدوم سوال را جواب می دی؟ می شه فقط به ما. مارو کجا می بری؟ به من گوش کن ":گفت

  ."بیا و ببین"

  .سپس از آستانه در گذشت. الینا به دیگران نگاه کرد ،ناامیدانه

  .سمت آرامگاه مرمر سفید رفت و ایستاد بانی به آرامی به

  ."اون یکی نه.... اوه،نه ":زمزمه کرد. ، نگاه کردو سپس به صورت روح مانند بانی الینا به آن

  "الینا، درباره چی حرف می زنی؟ ":مردیث گفت

  ".میشهباز  ،این چیز ":مه کردزمز. نگاه کرد ،که روی سنگ آرامگاهشان بودا فل یالینا با گیجی به چهره ی مرمری توماس و هانور

                                                             
٣٢-Lee street 
٣٣-Arbor Green 
٣٤- Thunderbird 
٣٥- Old Creek Road 
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  زدهمیس فصل

  

  " م؟یبنداز تو اونی نگاه هی...  دیبا مای کنی م فکر: "  گفت مت

 آن بیتخر منظور به را همقبر کردن باز شنهادیپ لریتا کهی وقت از شتریب ،هم حاضر حال در او." دونمی نم":گفتی درماندگ با نایال

ی وقت. کنن بازش نتونستن کید و لریتا" : افزود و." میکن بازش مینتون دیشا. " نداشت قبرهم داخل دنیدی برای لیتما ،بود داده

  ."دیلغز فقط کردم هیتک بهش

ی ا جهینت و کرد را کار نیا نایالی وقت و" دارهی مخفی ارتجاع زمیمکان جور هی دیشا. بده هیتک بهش هم حاال":کرد شنهادیپ کیاالر

  " ...حاال ،دیباش زود. ینطوریا ، دیبد هل و دیریبگ روی ا گوشه هی همه حاال خب،ی لیخ" :گفت نداد،

 به مجذوبی کم و بود ستادهیا مقبره کنار حرکتی ب که انداخت منید بهی نگاه سرش پشت از ،بود شده خم کهیحال در کیاالر

 بلند و گرفته را سنگ ازی ا شهگو کیهر ،استفن و منید. رفت عقب و کردی اخم کیاالر" دیببخش":گفت منید. دیرسی م نظر

  .کردند

  .داد شدن دهیسائی صدا فتد،یب نیزمی رو مقبرهی سو آن تا دادندیم هل آنرا استفن و منیدی وقت و رفت کنار سنگ

  .برود جلوتر تا کند وادار را خودش توانستی نم نایال

 در که گفتی م او به اش چهره حالت. کرد مرکزت استفن ی چهره حالتی رو د،یجنگی م خود تهوع حالت با کهیدرحال ، عوض در

 در اجساد ،ی کاغذپوست رنگ بهی ا شدهیی ایموم اجساد ریتصاو ،بردند هجوم نایال ذهن به ریتصاو. شدی م دایپی زیچ چه آنجا

  ...  آمدی م زاریب ای منزجز زده، وحشت نظر به استفن اگر. ناینمای ها دندان بایی ها جمجمه فساد، حال

  .بودی زدگ بهت وی زدگ شگفت نشانگر فقط اش چهره کرد،ی نگاه گشوده مقبره داخل به استفنی قتو اما

  "خبره؟ چه. "کند تحمل نستنتوا گرید نایال

  " نیبب ایب" :،گفتیبان بهی نگاه با و داد لشیتحوی کج لبخند

  .شد استفنی زدگ شگفت علت متوجه و آورد باال را سرش سپس. کرد نگاه نییپا به و رفت مقبره کینزدی آرام به نایال

  "ه؟یچ موضوع" 
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  " طناب؟ ای داره؟ قوه چراغی کس. "برگشت کیآالر و تیمرد سمت به" .دونمی نم" :گفت استفن

 به کهیدرحال و ماند ،بود کهیی جا همان نایال .رفتند شانیها نیماش سمت به آنهای دو هر ،یسنگ اتاقک داخل بهی نگاه از پس

  . کند باور توانستی نم هم هنوز. شد رهیخ نییپا به آوردی م فشار خود هشبان دید قدرت

  .بود راهرو کی بلکه ،نبود قبر کی مقبره

 او. دیوزی م آنجا ازی سرد باد که ودب کرده احساس بود، خورده تکان ردستشیزی سنگ دری وقت ،شب آن چرا که دیفهمی م حاال

 قرار او مقابل در درست کهی وارید  ند،یبب را وارید کی فقط توانستی م. کردی م اهنگی نیرزمیز انبار ای سردابی نوع به داشت

  .بودند گرفته قرار آنی سنگها انیم در نردبان کی مانند درستی فلزی ها پله و داشت

ی وقت طناب، از منیا و. من قوه  چراغ از نمیا و داره قوه چراغ هی کیاالر. دییبفرما" :گفت استفن به گشتیبرم کهیحال در تیمرد

  ."نمیماش تو بودش گذاشته نایال میگشتیم تو دنبال

 ،نمیبب تو اون روی دوری لیخ فاصله تونمی نم" :گفت استفن. کرد روشنی حد تا را کیتار اتاق ،تیردم قوه چراغ نور کیبار شعاع

  ."نییپا رمیم اول من. ادیمی خال نظر بهی ول

  "ه؟یچ نظرت ،یبان ن؟ییپا میبر دیبا امی مطمئن ،نیبب ؟نییپای ریم: "گفت مت

. بود ستادهیا آنجا ند،یبی نم اطرافش دری زیچیی گو که اش چهره شانیپر کامًال حالت همان با هم هنوز. بود نخورده تکانی بان

  .کرد رفتن نییپا به شروع و شد خم ،آمد مقبره کنار به موزون و نیسنگیی ها گام با ،یحرف چیه بدون

  .دیپر و گذاشته مقبره هیپای رو را دستش کی ،گذاشت کتش بیج در را قوه چراغ." دیکن صبر: "گفت استفن

  "خوبه؟ حالت" :زد ادیفر و شد خم نییپا به نداشت، کیاالر چهره حالت از بردن لذتی برای فرصت نایال

 هبهتر حال بهر. دارن ادامه نییپا نیا تا اه پله. ادینم شیپی مشکل همی بان واسه. " شدیم دهید نییپا آن از قوه چراغ نور" خوبم" 

  ".دیاریب رو طناب

 کردی تالق نایال چشمان با محض میتسل وی درماندگ با مت،ی آب چشمان. انداخت بود، فاصله نیتر کینزد در که مت بهی نگاه نایال

 دست ناگهان. گذاشت مقبره هیپای ور را دستش کی ،استفن مانند. دیکشی قیعم نفس نایال. داد تکان توافق عالمت به را سرش و

  .گرفت بر در را او کمر دوری گرید

  "؟یچ باشه، گهید قدرت اونی بان تیماه اگه. "گفت عبوسانه ثیمرد" دیرس ذهنم بهی فکر هی" 

  .دیپر و دیکش کنار آنرا ، کرد وازشن را ثیمرد دست او." کردم فکر موضوع نیا به شیپ وقتی لیخ" :گفت نایال
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  " ... منی خدا. " انداخت اطراف به ینگاه و ستادیا استفنی بازوها انیم در

 انیم دری فواصل در و بودندی قلیصی ظاهری دارا بایتقر و صاف ها سنگ. بود شده دهیپوش سنگ با وارهایدی رو. بودی بیعجی جا

 گریدی انتها توانستی نم نایال. بود مانده جا بر ها شمع مومی ایبقا آنها ازی برخ در که بود شده داده قراری فلزیی ها شمعدان آنها

 موجودی ها دروازه هیشب که دادی م نشانی کینزد اریبس فاصله در رای آهن بزرگی ورود درب کی قوه چراغ نور اما ند،یبب را اتاق

  .رفتندی م بکار ساختمانی بخشهای جداسازی برا که بود ساهایکل ازی برخ در

 سپس ،مت ابتدا. بود ستادهیا ساکت کامال او ،آمدندی م نییپا هیبق کهی هنگام. دیرسی می ا پله نردبانی انتها به داشتی بان

  .آمد گرید قوه چراغ با کیاالر بعد و ثیمرد

  "من؟ید. "انداخت باال بهی نگاه نایال

  "خب؟. " ندیبب ،بود آسمانی سو به مقبره روزنه که ،تر روشن اهیسی لیمستط طیمح مقابل در را او ازی شبح توانست یم

  . شد خواهد سوال دو نیا تفاوت متوجه او که دانستیم" ؟ یایم ما با"  دینپرس" ؟یهست ما با: " دیپرس نایال

  ...  هشت ، هفت ، شش ، داشت ادامه سکوت اما. کرد صبر سکوت در ،قلب ضربان دنیتپ بار پنج مدت به نایال

ی نم نایال و بود رهیخ دوردست بهی بیعج طور به او چشمان. نکرد نگاه نایال به اما. آمد فرود ظرافت با منید و افتاد انیجر به هوا

  . شودی زیچ متوجه او چهره از توانست

 سا،یکل کی ریزی نیرزمیز تاالر هی. هیمرموزی جا" :گفت تعجب با ،دیدری م هم در رای کیتار اش قوه چراغ نور که یحال در کیاالر

  ".شدن یم ساختهی بزرگتری ساهایکل ریز معموال تاالرها جور نیا. شده یم دهاستفا نیتدف محل عنوان به

  .شد دور او از نوسان با دروازه. کرد شباز و داده قرار آنی رو را کوچکش دیسف دست و رفت لغزنده دروازه طرف به مایمستقی بان

 دنبال رای بان و حرکت جلو به تا کرد وادار ار شیپاها رهباالخ. شمرد را ضربانش بتوان که دیتپی می آن زا تر عیسر نایال قلب اکنون

 یم بر قدمی زیچ چهی سو به که ندیبگو او به توانستندی نم هم باز اما بودند قیدقی دردناک طور به او شده دیتشد حواس. کنند

  .داد یم شانن رای بان مبهم شکل و رو شیپی سنگ کف فقط و بود کیبار اریبس استفن قوه چراغ نور شعاع. دارد

  .ستادیای بان

 در گرفتن قراری ناگهان دیشد حس او. خودشه واقعا ، خودشه من،ی خدا اوه. کرد ریگ شیگلو در نفسش ، کرد فکر نایال ، خودشه

 رییتغ رای زیچ توانستی نم اما است دنید خواب حال در دانستی م آن در کهیی ایرو داشت، را واضح و شفافی ایرو کی انیم

  .بودند شده قفل شیها چهیماه. شود داریب ای دهد
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 استفن. کند حس بود، ستادهیا او کنار که استفن وجود در را آنی برندگ توانستی م و ندیبب گرانید وجود در را ترس توانستی م

 سطوح ،ایزوا تتوانسی م او. دادی نم صیختش را آنها ابتدا در نایال چشمان اما انداختی بان اطرافی ایاشی رو را قوه چراغ نور

 کی بهی بیعج طور به که جانی ب رنگ دیسف چهره کی. کرد جلب را توجهشی زیچ آنگاه و ندیبب را برجسته وشنق و مسطح

  ... بود زانیآو طرف

ی رو کهیی همانها رینظیی ها مجسمه. بودند آشنا آن اتیخصوص و بیترک و بود مجسمه هی فقط. شد حبس شیگلو در ادشیفر

 بود نیا در تفاوتش تنها و بودند شده وارد آن از آنها که بودی ا مقبره همان نیع قًایدق مقبره نیا. داشتند قرار باال در مقبره درپوش

 عاج تکه کی هیشبی زیچ. بود شده پرت سرداب ازی ا گوشه به و شکسته تکه دو به آن قبر گسن و بود شده بیتخر ،قبر نیا که

  .مرمره سنگی ها تکه مرمره، سنگ فقط ،گفت ذهنش در دانهیامنا نایال ، مرمر سنگی ها تکه. بود شده پخش کفی رو شکننده

  . شکسته هم در و شدهی متالش بودند انسانی ها استخوان نهایا

  .برگشتی بان

 یرو درست سرانجام او چشمان. گشتندی م گروه افراد دنبال به ثابت وی ته چشمان آنیی گو بود نوسان در او شکل قلب چهره

  .شد متوقف نایال

  . شد پرتاب جلو به ،باشند دهیبر را شیبندها کهی باز شب مهیخ عروسک کی مانندی سخت به و دیلغزی ارتعاش با او آنگاه

ی جیگ و شده گشادی ا قهوه چشمان" ؟یبان ؟یبان. " گرفت را اوی دشوار با خورد،ی م نیزم داشت بایتقر خودش کهیحال در نایال

  "  رفت؟ کجا افتاد؟ی اتفاق چه" :گفت ملتمسانه نایال. بودندی بان زده وحشت چشمان همان ،کردند یم گاهن او به که

  "هستم نجایا" 

 فیط بای نور اما کردی م حس چشمانش با را آن. نبود نور ،نه دیشیاند خود با نایال. شدیم دهیدی مبهم نور ،شده غارت قبری باال

 قدرت کی. نبودند دنشید به قادری انسان حواس کهی زیچ ،بود بنفش ماوراء ای قرمز مادون زا تر بیعجی زیچ. نبودی عیطب

  . بود کرده ذهنش وارد آنرا ، بود داده نشان او به آنرای خارج

  " گهید قدرت: "  گفت ، بود شده منجمد خونش کهیحال در او

  "نایال نه" 

 درخشش لمث درست و نیغمگ. نبودی معمول نور کی ریتصو و منظره آن که همانطور درست نبود،ی معمول صوت کی هم صدا نیا

  . کردی می ادآوری او به رای زیچ. بود ها ستاره
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 و داردی گرداب حالت و چرخد یم مقبرهی باال نور که دیرسی م نظر به. نبود مادرشی صدا نیا اما. کرد یم فکر وار وانهید مادر؟

  . شد متوجه آنگاه. نیغمگ و آرامی ا رهچه د،ید رای ا چهره آن در نایالی ا لحظهی برا

 صحبت باهاتی بانی لبها قیطر از نه و خودم شکل در حداقل تونمی م نجایا" :گفتی آرام به فل ایهونوری صدا" بودم منتظرت" 

  "بزرگهی لیخ خطر و کمهی لیخ وقتت. کن گوش من به. کنم

  "؟یکشوند نجایا رو ما چرا ه؟یچ گهید اتاق نیای ول" :گرفت دست به را زبانش کنترل خرهباال نایال

  "توئه جنگ دانیم نجایا. یخواستی م خودت نکهیا مگر بدم نشونت تونستمینم. یخواست ازم تو"

  "فهممی نم" 

 در کهی کسی برا محرمانهیی جا. من جسدی برای آرامگاه. بود شده ساخته منی برا فلی سایکل مردم بدست سرداب نیا" 

یی زایچ من. بفهمه تونستینمی ا گهید کس که دونستمیم رویی زایچ هم منی بان مثل. داشتی زیسرارآمای قدرتها خودی زندگ

  ."نهیبب تونستی نمی ا گهید کس که دمیدی م رو

  ".یبود واسطه هی تو"  کرد زمزمه تخشون بای بان

 نیا برام اونها مردمی وقت و نکردم ستفادها زدن صدمهی برا قدرتهام از وقت چیه من اما. گفتنیمی جادوگر بهش اونها روزها اون"

  ".خورد بهم ما آرامش سال،ی سالها از بعد بعدش،ی ول. میبخواب آرامش در میتتونسیم شوهرم و من جهینت در و ساختن رو مقبره

 به اون. یاهتب و نهیک از پر ، شد فلی سایکل واردی گرید قدرت. " شد متزلزل ایهونور ریتصو و شد محوی عیطب ماوراء نور آن

ی کارها من شهر هیعل تا رونیب رفت. کرد خودش خونه به لیتبد رو نجایا. کرد پخش منوی استخوانها و کردی حرمتی ب من آرامگاه

 گورستان ریز نجایا اون. بدم هشدار بهت موردش در تا کردمی می سع اولش همون از نایال. شدم داریب من. بده انجامی طانیش

  " ... جغد هی صورت به وقتای گاه. داشت نظر تحت تورو ، دبو منتظرت اون. کنهی می زندگ

 کهی جغد مثل. سازدی م النه سایکل ناقوس برج در بود دهید کهی جغد مثل ، جغد هی. کردی م کار سرعت به نایال ذهن! جغد کی

  .بود او ی خانه کینزد اهیسی ایاقاق درختی رو کهی جغد مثل بود، انبار در

 سو هر از ظاهرًا که آورد خاطر به رای بزرگ دیسفی بالها او آنگاه و. کرد فکر خودش با... خوار گوشت... یشکارچ پرنده.. . دیسف جغد

 خون به تشنه بود، کرده تمرکز اوی رو ،بود او دنبال به بود شده ساخته فبر ای مه از که بزرگ پرنده کی. بودند شده دهیکش افق تا

  ... یوانیحی نفرت و

  .بودند کرده غرق خود در را او خاطراتش ،زد ادیفر او!"  نه"
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 به را نایال نکاریا. بودند رفته فرو اش شانه دری دردناک طور به بایتقر اوی انگشتها ،کرد احساس شیها شانهی رو را استفنی دستها

  .کردی م صحبت داشت هنوز فل ایهونور. بازگرداندی واقعی ایدن

 به و داد یم شکنجه رو تو داشت اون. بود متنفر تو از ،بشه متنفر نایال از نکهیا از قبل. داشت نظر تتح هم رو تو ،استفن تو و" 

  "مسمومه عشق از پر خودش اون. متنفرهی دار دوسشون تو کهیی کسا از اون. موش با گربهی باز مثل درست ،بود گرفته تیباز

 ستادهیا کنارش استفن وی بان. بود زده خشکشان که دید را مت و کیراال ،ثیمرد.  انداخت سرش پشت بهی نگاه اریاختی ب نایال

  بود؟ کجا منید...  منید اما. بودند

 تحت کهی واناتیح حاال، نیهم درست. شیم لذتش باعث بشه ختهیر کهی خون هر و شهیم شتریب و شتریبی مرگ هر با اون نهیک"

  "نورها سمت به رن،یم شهر سمت به دارن. شنیم خارج جنگل ازی آرام به دارن هستن کنترلش

  ! " یبرف رقص"  زد ادیفر ناگهان ثیمرد

  ".بشن کشته شون همه کهی وقت تا دنیم ادامه کشتن به اونها نباریا و بله" 

  ..." رفته مراسم اون به که کس هر. میبد هشدار مردم به دیبا: "  گفت مت

 رو یقدرت دیبا شما. داشت خواهد ادامه کشتار. بشه نابود کنهیم کنترل تووانایح کهی ذهن اون نکهیمگرا دیندار تیامن وقت چیه"

  "نجایا کشوندمتون نیهم بخاطر. دیکن نابود داره، نفرت و نهیک خودش با که

 که هیکار تنها نیا. باشی قو. یکن داشیپ اونوی بتون اگه ،یدار شجاعتشو. " رفتی م عقب به ظاهرا ،آمد بوجود نور در گرید نوسان

  ".کنم براتون تونمیم

  .گفت نایال... "  کنمی م خواهش...  صبرکن" 

 همراه بهیی تهایمسئول خودشون با تو زیاسرارآمی قدرتها. یدار انتخاب هی تو ،ی بان"  نکرد او بهیی اعتنا و داد ادامه رحمانهیب صدا

  "؟یکن ترک رو اونای خوایم. بشن گرفته پس ممکنه و هستن هیهد هی قدرتهات. دارن

  ..." دارم الزم زمان. دونمی نم...  من" داد تکان را سرش بود، کرده وحشت کهیحال دری بان

  .رفتی م فرو خود در و رفتی م لیتحل به جًایتدر نور" کن انتخاب. ستینی زمان" 

 میتصم خودت دیبا. توئه انتخاب نیا"  کرد زمزمه نایال. بود کمک دنبال به نایال چهره در و بودند مردد و سردرگمی بانی چشمها

  "یریبگ
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ی سو بهی بانیپشت هرگونه بدون و شد دور نایال از. داد تکان دیتائ عالمت به را سرش او و کرد ترک رای بان صورتی آرام به دیترد

  "کرد نکارویا هم مادربزرگم. امیم کنار باهاشونی جور هی. دارمیم نگهشون" :گفتی خشن و بلندی صدا با و برگشت نور

 که هیبار نیآخر نیا. کن استفاده ازشون خوب. بودی ا هوشمندانه انتخاب. "خورد چشم به نور از تیرضا هیشبیی سوسو و رزشل

  ."کنمیم صحبت ونباهات

  ... " اما" 

  . شد محو ،یخاموش درحال آتشی ها زبانه نیآخر همانند نور آن و" توئه جنگ نیا. آوردم بدست خودمو آرامش من" 

ی م آنها سمت بهی رانگریوی روین. داد یم رخ داشتی اتفاق. کند احساس خود اطراف در را فشار توانست نایال ،آن شدن دیناپد با

  .بود معلق آنها سری رو ای آمد

  ... " استفن"

 میبر نجایا از دیبا. گهید دییایب"  گفت بود، هراسان شیصدا کهیحال دری بان. کندی م احساس را آن هم استفن که بود مطمئن

  "رونیب

  ... " میکن کمک بهشون دیبا"  بود دهیپر رنگ اش چهره" رقص مراسم میبر دیبا: " گفت دهیبر دهیبر مت

 رو اونا آتش" :بود دهیرس ذهنش به لحظه همان رستد فکر نیایی گو" آتش" زد ادیفر دیرسیم نظر به زده وحشت کهیدرحالی بان

  ... " رهیگیم جلوشونوی ول کشهینم

" میبر میتونینم. حاال قایدق و نجایا درست ، نجاستیا اون و میبش روبرو گرید قدرت با دیبا ما نبود؟ حواستون: "  زد ادیرف نایال

  ...کنه حسش تونستیم...  خون به تشنه. وحشتناکیی شگویپ کی و خاطرات ر،یتصاو. بود آشفته ذهنش

  ..." مونمی م من. بکنی تونیمی هرکار. ببر باخودت هم رو هیبق. برگرد ، کیاالر"  کرد صحبت به شروع دستوری کل با استفن

 را آنها کهی ا کننده کری سروصدا انیدرم شیصدا تا زدیم ادیفر دیبا او! " میبر دیبا هممون کنمیم فکر":گفت ادیفر با کیاالر

  .شود دهیشن کرد،یم احاطه

 وجودی سوراخ اوی کنار وارید در. بود نشده آن متوجه قبال هک بخورد نایال چشم بهی زیچ شد باعث او قوه چراغی نوسان حرکات

  .انتهای ب و کیتار بود، شده حفر نیزم دل دری تونل آن پشت. بود شده برداشته آن مقابل سنگ ایگو داشت

 دهپرن...  دیسف جغد. بود شده گم ترسشی غوغا و همهمه آهن انیم در فکرش نیا اما بود متعجب نایال شد؟یم ختم کجا به

  .ترسدی می زیچ چه از که دانستیم وضوح به او ناگهان و کرد فکر او ، کالغ...  گوشتخوار... ی شکارچ
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  "کجاست؟ منید. "کرد یم جستجو و دیکش یم سو آن و سو نیا به خود با را استفن و زدیم ادیفر" کجاست؟ منید" 

 به را خودش شکافت، هم در رای کیتار صدا نکهیا محض به او" !رونیب دیبر"  زد ادیفر بود، وحشت از مملو که ریزیی باصدای بان

  .کرد پرتی ورود دروازه سمت

 و تر نیسنگ تر، قیعمی لیخ. گرفت اشتباه آنرا نداشت امکان. سگ کی قروچه دندان نه اما بود غرولند و قروچه دندانی صدا

 را شیاستخوانها و دیچیپ نایال نهیس در صدا. خون به تشنه انیشکارچ از ، آمدی م جنگل از و بود یبیهمی صدا. بود تر دار نیطن

  . درآورد لرزه به

  .بود کرده فلج را او

یی ها گامی صدا آن همراه به. شدیم نانیاطم باعث نیا. تنبل و سستی ا گونه به اما ،یوحش و گرسنه ، دیرس گوش به هم زبا صدا

  .دیرس گوش به تونل از نیسنگ

 حالت با کهی جسم. آمدی م داشتی زیچ تونلی کیتار در. درآورد مانند سوت و فیضعیی صدا فقط اما دبزن ادیفر داشتی سعی بان

 سان گربه وانیح نیبزرگتری صدا. شد قروچه دندانی صدا متوجه اکنون نایال. بود حرکت دری الغر و دراز و مانند گربه نوسان

  .دادندی م نشان رای زرد رنگ د،یرس تونلی تهاان به کهی هنگام ببر چشمان. ریش از بزرگتری حت بود،ی شکارچ

  .افتاد اتفاق کبارهی به زیچ همه

 مانع او شده سخت و سفتی ها چهیماه اما. کند دور راه سر از را او تا بکشد پشت به را او داردی سع استفن که کرد حس نایال

  .است شده ریدی لیخ گرید که دانستیم او و شدیم استفن

 آن بهی طور نایال لحظه آن در. کردند پرتاب هوا به را او قدرتمندشی ها چهیماه بود، جذاب و فیظر اریبس ببر برداشتن زیخ

 فقرات ستون و فینح و نرمی پهلو در غرق ذهنش و است رافتادهیگی عکاس نییدورب فالش نور دریی گو که کردیم نگاه صحنه

  .بود شده لیتبد ادیفر به خودبخود شیصدا اما. بود آن ریپذ انعطاف

  ! " نه من،ید" 

  .است دیسف واقع در ببر که شد متوجه نایال کند، مقابله آن با تا دیپر رونیبی کیتار از اهیس گرگی وقت

. دارد نگه منیا را او تا کشدیم کنار راه سر از را او استفن که کرد احساس نایال و شدی خنث گرگ توسط بزرگ سان گربه نیا هجوم

 چهیدر. بود شده میتسل و حسیب کامال د،یکش وارید کنار را او استفنی قتو و بودند شده ذوب برفی ها دانه انندم اوی ها چهیماه

  .داشت قرار جنگ دانیم گریدی سو در دروازه اما داشت قرار غران دیسف ءیش آن و او نیب اکنون مقبره
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 یم نعره اوی گوشها دری سردرگم شد،ینمی زیچ چیه همتوج او. بودی سردرگم لیبدلی بخش و ترس لیبدلی بخش نایال خود ضعف

 گرید قدرت همان او مدت نیا تمام و دادهیمی باز را آنها همه داشته مدت نیا تمام منید که بود مطمئن او قبل لحظه کی. دیکش

 در که بودی زیچ همان نیا. بود واضح کامال و انکار رقابلیغ ،شدیم دهید ببر در کهی خون به شنهت وی توز نهیک اما. است بوده

 تا دیجنگیم آن با داشت گرگ نیا که دیسف قدرت نیا.  بود کرده دنبال را او مرگش تا و رودخانه تا ونیپانس از و گورستان

  .بکشدش

 شدن دایپ باعث ببر بزرگ پنجه ضربه کی. نداشتی شانس چیه اما بودی تهاجم و شرور که هرچند اهیس گرگ. بودی نابرابر نبرد

 بشکند، را گرگ گردن استخوان گازگرفتن با که کرد یمی سعی وقت. شدیم دهید هم استخوانش تا که شد گرگ کتفی روی زخم

  . آمدی م شیها آرواره از غرشی صدا

. دیکش کنار راه سر از رای زخم گرگ زور به و انداخت ببری چشمها در را قوه چراغ درخشان نور و دیرس سر استفن لحظه آن در

 د،یفهم ینم. کند آزاد را درونش دیشد درد نیا تا کندی کار توانستی م کاش بزند، ادیفر توانستی م کاش کردی م آرزو نایال

  . کند حرکت توانستی نم او اما بود خطر در استفن. شدینمی زیچ چیه متوجه

  !"رونیب دیبر ، حاال نیهم. رونیب دیبر: " زدیم ادیفر گرانید سر بر استفن

. داشت نگه ببری چشمهای رو نهمچنا را نور حال نیع در و رفت کنار دیسف پنجه ریمس ازی انسان سرعت از شتریبی سرعت با

  . بود دهیرس بایتقر کیاالر. بردی م رای بان کشان کشان بایتقر مت. بود ستادهیا دروازهی سو آن اکنون ثیمرد

 دوباره کردی می سع کهیحال در و افتادی کنار به استفن. شد بسته و دهیکوب بهمی بلندی صدا با دروازه و برداشت زیخ ناگهان ببر

  .دیلغزی م زد،یبرپاخ

  "میکن ینم ترکت ما: " زد ادیفر کیاالر

  !"دیبر! دیبکن دیبتونی هرکار د،یبرس رقص مراسم به دیبر!  دیبر: "  دیکش ادیفر استفن

 زدند،یم برق و دبودن زده رونیب آن از شیها تاندون و ها چهیماه که شکتف و سر هیناح در شیها زخمی زیخونر غمریعل گرگ

 گرانید و ثیمرد. کند تحمل نتوانست نایال که بود شده بلندی قدر به وانیحی صدا. کرد حمله متقابًال هم ببر. کرد حمله دوباره

  . بود شده دیناپد کیاالر قوه چراغ نور. بودند رفته

  !"  استفن:"  زد ادیفر ،شدیم جنگ دانیم به شتبرگ آماده که استفن دنید با نایال

  .باشد استفن همراه که خواستی م ، ردیبم بود قرار اگر. مردی م هم او ، مردی م استفن اگر
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ی بازوها او.  برساند او به را خود تا کردی سع هیگر هق هق با و رفت اوی سو به خوران تلو تلو و شد رفع اشی شدگ فلج حالت

 استفن اندازه همان به هم او اما. دهد قرار منازعه صحنه و نایال نیب را خود بدن داشتی سع که کرد ساساح خود دور را استفن

  .شدند روبرو آن با هم با و زد دور. بود شق کله و دنده کی

 به آن ریزی قرمزی ها لکه اما شود دهید خون آثار که بود آن از تر رهیت خزش که هرچند و افتاده پشت به. بود افتاده نیزم گرگ

  .داشت فاصله او رنگ اهیس و ریپذ بیآسی گلو بای متریسانت چند اش آرواره و بود ستادهیا سرشی باال دیسف ببر. خوردی م چشم

  .ندازدیب نایال و استفن بهی نگاه تا آورد باال را سرش ببر عوض در. دینرس او گردن به آور مرگ گاز آن اما

  .است دوخته چشم ببر ظاهر اتیجزئ به که افتی یحال در را خود بیعجی آرامش با نایال

ی کمرنگی ها راه راه و بود دیسف کامال خزش. یا نقرهی ها میس مثل درست ،بودند فیظر و صاف اش چانه و گونه اطرافی موها

ی پ در رای گرید اطرهخ هم آن و. آورد ادی به رای انبار جغد و دیشیاند خود با ،ییطال و دیسف. داشت نشده پرداخت یطال همانند

  ... بود دهیشن موردش در کهی زیچ ای...  بود دهید کهی زیچ خاطره...  داشت

 در نتوانست گرید اما آورد در درد ازی سیهی صدا او که دیشن نایال. آورد در استفن دست از را قوه چراغی نیسنگ ضربه با ببر

 استفن به کهیحال در! شدی م محسوب کور همی شکارچ کی یتح نداشت، وجودی نور چیه کًال آنجا دری وقت. ندیببی زیچی کیتار

  .بود کشنده ضربه درد منتظر بود دهیچسب

ی نم. بچسباند استفن به را خود توانستی نم او و بودی متحرک و رنگی خاکستر مه از پر جا همه ،رفت جیگ سرش ناگهان اما

 یقدرت که شد متوجهی مبهم طور به. شودی م دور او از نیزم کف که دیرسی م نظر به. بزند حرف توانستی نم کند، فکر توانست

  .بود او ذهن کنترل گرفتن دست در حال در قدرت آن و شودی م استفاده او هیعل

 مقاومت مه مقابل در نتوانست گرید نایال و شودی م دور او از و بوده سقوط حال در و شده فیضع استفن جسم که کرد احساس

  .خورد نیزم بهی ک نشد متوجه هرگز و دیکش طول تیابدی  اندازه به که بودی سقوط الح در او. کند
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  چهاردهم فصل

 

 بچه... الجثه میعظ یا گربه... گربه مثل. کند یم یباز تو با موش، با گربه مثل. ببر... یشکارچ... یشکارچی  پرنده... دیسف جغد

  .دیسف یا گربه بچه. گربه

  .است خانه در مرگ

ی  نهیس قفسه یرو بر که یزمان مثل. شدن شناخته ترس از بلکه وحشت، از نه. بود کرده فرار منید از گربه بچه گربه، بچه و

  . داد سر ناله پنجره، پشت نایال دنید با و بود ستادهیا تیمارگار

 ریز به را او باز یخاکستر مه کند، باز را چشمانش بتواند که آن از شیپ اما آورد بر سر یهوشیب سطح از بایتقر و کرد یا ناله نایال

 متنفر تو از باشه، متنفر نایال از آنکه از شیپ استفن،... مسموم عشق  .افتادند خروش و جوش به او اطراف در دوباره افکارش. دیکش

  ...درخت ریز در دیسف یزیچ... دیسف یزیچ... ییطال و دیسف... بود

 یم کند، تمرکز لرزان و کم نور آن در بتواند آنکه از شیپ یحت و. شد موفق کند، باز را انشچشم تا کرد تقال که یزمان بار، نیا

  . دانست یم باالخره. دانست

 از توانست یم که را یصورت نا،یال و گرفت بر بود، کردنش روشن مشغول که یشمع از را شیرو دار، دنباله دیسف لباس دورن کریپ

 ینوع به اما یخی یا مجسمه همچون با،یز و رنگ دهیپر. بود شکسته و رکیز یصورت اما. دید او یها شانه بر باشد، خودش آن

 افتاده، شکل از. بود دهید ها، نهیآ یراهرو آن در ش،یایرو در که نایال خود شماریب یها انعکاس همانند. دیرس یم نظر به اشتباه

  .زیتمسخرآم و گرسنه

  ."نیکتر سالم،:" کرد زمزمه نایال

  ."یستین کردم، یم فکر که یاحمق اون به:" گفت او. خو درنده و انهیموذ یلبخند. زد لبخند نیکتر

 در یا نقره یها رگه کرد، حرکت که یزمان. مژگانش همانند. فامه نقره شیصدا کرد، فکر خود با نایال. بود نیریش و آرام شیصدا

 بچه چشمان همچون چشمانش. نایال خود یموها یدگیپر رنگ و ییطال به بایتقر. بود ییطال شیموها اما. شد دهید زین لباسش

  . بود ختهیآو گردن بر داشت، روشن رنگ همان به یسنگ که یگردنبند. نشان جواهر یآب و گرد :بود گربه

 اند،چرخ یم گرید طرف به یآرام به را سرش که یزمان. بود خشک نیچن هم. باشد زده غیج که انگار کرد یم درد نایال خود یگلو

  . بود دردناک هم حرکت نیکوچکتر یحت
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 بود زانیآو اش نهیس یرو بر سرش. بودند شده بسته دروازه یآهن یها نرده به دستانش و شده خم جلو به. بود کنارش در استفن

 اش قهی یرو بر خون و شده دهیدر هم از شیگلو. بود دیسف یمرگبار طرز به ند،یبب اش چهره از توانست یم نایال که آنچه اما

  .بود شده خشک و ختهیر

  "؟یکرد یکار نیهمچ چرا چرا؟. " افتاد دوران به سرش که دیچرخ نیکتر سمت به یسرعت چنان با نایال

  "؟یستین عاشقش تو. عاشقشم من چونکه:" گفت آوازگونه و بچگانه ییصدا با. داد نشان را زشیت یها دندان و زد یلبخند نیکتر

ی  دروازه به استفن، همچون او،. کرد یم درد دستش چرا و بخورد تکان تواند ینم چرا شد متوجه کامال انیال که بود لحظه آن در

  . کرد آشکار را منید گر،ید سمت به سرش دردناکی  دوباره چرخش. بود شده بسته محکم ،یطناب با ،بسته

 تکه. کرد بد را نایال حال زخم،ی  افهیق و بود دهش دهیدر هم از دستش و ژاکت. داشت قرار برادرش به نسبت یبدتر تیوضع در او

 منید که کرد یم فکر نایال نبود، آن خاطر به اگر. ندیبب را شیها دنده فیضع حرکت توانست یم نایال و بود زانیآو راهنشیپ یها

  .بود رفته اش بسته چشمان درون به و گرفته بر در را شیموها خون،. است مرده

 یکی کدوم یکن یم فکر. یبگ من به یتون یم ؟یدار دوست شتریب رو یکی کدوم:"دیپرس یا محرمانهی  مانهیصم لحن با ن،یکتر

  "بهتره؟

  ..."کن گوش خواهشا. کنم یم خواهش ن،یکتر:" کرد زمزمه. کرد نگاه او به تهوع حالت با نایال

 بهم. " بودند نایال لبان با تماس در بایتقر بانشل. کردند پر را نایال دید ،جواهرنشان یآب چشمان آن. شد خم و آمد کینزد نیکتر

  "؟یدار دوست رو یگذرون خوش تو نا،یال. گذره یم خوش دوشون هر با کنم یم فکر من. بده ادامه. بگو

  .گشت ینم خود دور به سرش، فقط اگر. گرداند او از را سرش و بست را چشمانش نفرت با نایال

 که دید نایال و دیچرخ شیپای  پاشنه بر او." یکن انتخاب که سخته یلیخ دونم، یم. " ترف عقب یقدم ،یزاللی  خنده با نیکتر

 بر گداخته یطال همچون. است هبود نیکتر یموها واقع در بود، کرده فرض نیکتر لباسی  دنباله یجا به مبهم صورت به را آنچه

  . کرد یم دنبالش سر، پشت از و شد یم دهیکش نیزم یرو بر و داشت انیجر پشتش

 منید یجلو داد، یم انجام را رقص شکوه با حرکت نیچند کهیحال در." داره ات قهیسل به یبستگ اش همه:" داد ادامه نیکتر

 چنگ منید یموها به." دارم ینیریش یلیخ دندون من حال، نیع در اما. " کرد نگاه نایال طرف به یطانیش یا بچه همچون. دیرس

  .برد فرو او گردن در را شیها دندان و آورد باال یدیشد تکان با را او سر انداخت،

 ثابت، و یآهن دروازه. بود شده بسته محکم یلیخ اما برود جلو کرد یسع نایال..." نزن صدمه بهش گهید نکن؛ رو کار ناو! نه" 

 یحت منید. دیجو یم و گرفت یم گاز را منید گوشت. آورد یم در یوانیح ییصداها نیکتر. بود محکم ها طناب و سنگ همچون

  .خورد یم تکان درد از او بدن که دید نایال. کرد یم ناله زین یهوشیب در
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  ..."کن بس کنم یم خواهش اوه، کن؛ بس کنم یم خواهش" 

. شد مشغول دوباره و." است خوشمزه یلیخ نیا و ام گشنه من اما:" گفت. بود یجار اش چانه از خون. آورد باال را سرش نیکتر

  .دیکش یبلند ادیفر نایال. خورد یم تکان وار تشنج منید بدن

 یطور نیهم استفن به. بودم طور نیهم هم من جنگل، یتو اول شب اون ابتدا، در. بودم طور نیهم هم من کرد، فکر خود با

  ...بکشمش خواستم یم زدم، بیآس

  . شد آن میتسل تیرضا با نایال و گرفت فرا را رامونشیپ یکیتار

***  

  

 و او. بخورد آن به بود کینزد ث،یمرد  و شد منحرف راه از و دهیکش خی یا هیال یرو بر د،یرس مدرسه به که یزمان ک،یآالر نیماش

  .کردند را کار همان زین یبان و کیآالر ،ترجلو. کردند رها ،باز را ها در و دندیپر رونیب نیماش از مت

  .سوخت یم سرما از صورتش و شد یم دتریشد باد" ؟یچ شهری  هیبق:" زد ادیفر د،یدو یم ها آن از جلوتر که ثیمرد

 چهره بر یمتمرکز نگاه اما بود زده وحشت و مانند غیج شیصدا." تیمارگار و تیجود خاله... نایالی  خانواده فقط:" زد داد یبان

 که هستن ییکسا اونها. دشهخو آره،:" گفت و آورد ادی به را یزیچ خواست یم انگار برد عقب را سرش. خورد یم چشم به اش

  ."دار نگهشون همونجا. نیرزمیز... مثل ییجا برن کن مجبورشون. دنبالشونن ها سگ

 سمت به سرعت با ثیمرد. بدود کیآالر سر پشت تا دیچرخ یبان." نیباش داشته رو رقص یهوا تا سه شما دم،یم انجامش من"

  .برگشت نیماش

  

 راه نگیپارکی  محوطه طرف به داخل، در چه و رونیب در چه ها، زوج از یلیخ. ودب شدن تمام مراحل نیآخر در رقص مراسم

  .کنند جمعشان تا آمدند یبان و مت با که یهنگام زد یم ادیفر سرشان کیآالر. بودند افتاده

  !"نیببند رو درها و داخل نیببر رو همه! داخل نیبرگرد:" گفت کالنتر ماموران به زنان، نعره

 یشانس ای صدا بدون مامور کی. دیرس ایتر کافه به ،یکیتار در کرده نیکم کریپ نیاول با زمان هم درست. بود نمانده یباق یزمان اما

  . آمد در پا از تفنگش، از استفاده یبرا
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 به عشرو و زدند ادیفر آموزان دانش. شد انداز نیطن برابر نیچند ،یبتونی  محوطه در که آمد یریت یصدا و بود تر عیسر یگرید

  . برگرداند را گروه آن کرد یم یسع و رفت دنبالشان زنان ادیفر ک،یآالر. کردند نگ،یپارکی  محوطه طرف به آن، از فرار

 کیآالر. آمد ها، آن دنبال به هراس و وحشت. طرف همه از شده، پارک یها نیماش نیب از. آمدند رونیب یکیتار از گرید ییها کریپ

 رون،یب نیا در. داد یم ادامه ساختمان، داخل در زده وحشت آموزان دانش کردن جمع یبرا تالش به. ددا یم ادامه زدن ادیفر به

  . بودند یآسان یشکارها

 از پر مهین یا جعبه با و شتافت ا،یتر کافه طرف به سرعت با مت!" میدار الزم شیآت:" گفت. برگشت مت سمت به یبان محوطه، در

 شمع، کردن روشن یبرا ن،یا از شیپ که ییها تیکبر دنبال به شیها بیج در و انداخت نیزم بر را آن. آمد رونیب مراسم لیوسا

  .گشت بودند، کرده استفاده

 در ا،یتر کافه یدرها به دست با را مردم همچنان مت. داد لیتشک امن، یا رهیجز. سوخت یم یادیز نور با و شد یم مچاله کاغذ

  . شد مواجه رون،یب همانند ییبلوا با و دهیکش اخلد به یبان. کرد یم تیهدا آتش، پشت

 یکاغذ ناتیتزئ سپس،. زده وحشت ییها بچه تنها. ابدیب را یبالغ فرد چیه نتوانست اما کند دایپ را یمسئول تا کرد نگاه اطراف به

  . گرفت را چشمانش یسبز و قرمز

 پا و دست شوند، خارج خواستند یم که یمردم نیب در کهیلحا در. شد ینم دهیشن زین ادیفر کی یحت و بود کننده کر صدا، و سر

 تاج و بود شده محو پوستش یتابستان یشدگ برنزه که حاال. بود جا آن نیکروال. برساند سالن طرف آن به را خود شد موفق زد، یم

  .کشاند کروفونیم سمت به را او یبان. دیرس یم نظر به دهیپر رنگ داشت، سر بر را یبرف ملکه

 هر به. کنن ناتییتز آوردن نییپا به شروع که بگو بهشون! بمونن جا نیهم و داخل انیب بگو بهشون. یخوب زدن حرف در وت" 

!" شانسمونه تنها نیا که بگو بهشون! یچ هر ها، آشغال سطل داخل یزایچ ،یچوب یها یصندل...میدار اجیاحت سوزه، یم که یزیچ

  !"بکن باهاش یکار کی پس... یدار رو تاج گهید حاال:" کرد اضافه بود، مانده رهیخ او به زده وحشت و احمقانه نیکروال کهییآنجا از

 بلندگوها از را نیکروال یصدا بعد، یا لحظه. وستیپ خروش پر سالن به دوباره. ندیبب را نیکروال یبردار فرمان تا نکرد صبر یبان

  .شد مصرانه سپس و مردد ابتدا در که دیشن

  

***  

  . بود ساکت فضا یمرگبار طرز به کرد، باز را چشمانش دوباره نایال هک یزمان

  "نا؟یال" 
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 ،یرنج از  مملو سبز چشمان در که افتی یحال در را خود گاه آن و کند تمرکز تا کرد یسع نایال گرفته، و خشن پچ پچ دنیشن با

  .کرد یم نگاه

 اگر کرد یم حس اما نبود یمنطق. بخورد تکان توانست یم کاش که کرد یم آرزو و شد خم طرفش به مشتاقانه." استفن:" گفت

  . نبود یبد نیا به اوضاع گرید رند،یبگ آغوش در را گریکدی توانستند یم تنها

 که یحاالت سلسله. دید را او واکنش نایال. کرد را کار نیا استفن اما دینچرخ طرفش به نایال. شد دهیشن یا کودکانهی  خنده یصدا

 همچون یمسرت ،یناباور محض، یریغافلگ و شوک. بودند ییشناسا قابل یسخت به که گذشتند یم اش چهره از عتسر به چنان

  .کرد مات و نایناب را چشمانش سرانجام که یوحشت. وحشت آنگاه، و... آفتاب طلوع

  ..."یمرد تو باشه، یواقع تونه ینم. ممکنه ریغ نیا اما... نیکتر:" گفت

  .نداد پاسخ او اما." ..استفن:" گفت نایال

  .کرد ینخود یا خنده و گذاشت دهانش یرو بر را دستش کی نیکتر

 سر ،یا لحظه از پس. کرد حس را یقدرت موج نایال." یشد داریب که هم تو:" گفت کرد، یم نگاه نایال گرید طرف به کهیحال در

  .زد هم به را چشمانش او و آمد باال یآرام به منید

 ای قهیدق کی یبرا. بودند شده تنگ یخستگ از چشمانش کرد، لیمتما را سرش. شد ینم دهید یسرگشتگ چیه اوی  چهره در

  .دنید قابل اما دردمند و فیضع یلبخند. زد لبخند سپس. کرد نگاه اش کننده ریاس به شتریب یکم

  ."دمیفهم یم دیبا. ما نیریشی  گربه بچه:" کرد زمزمه

 دست رو همه من. ینزد حدس هم تو یحت نه؟ ،یدینفهم اما:" گفت است، یباز کی مشغول که یکودک اقیاشت با نیکتر

 منم نیدونست ینم کدومتون چیه و یدییپا یم رو استفن که یوقت تو کردن تماشا. داد فیک یلیخ. " دیخند دوباره." انداختم

  .آورد در را گربه زدن خنج یادا ل،چنگا صورت به انگشتانش کردن کج با!" زدم خنج رو تو بار، کی یحت من. هستم اونجا

 یعصبان د،یرس یم نظر به سرگرم البافانه،یخ و مبهم طور به که قدر آن." ادیم ادمی آره،. نایالی  خونه یتو:" گفت یآرام به منید

  ."بود شهیهم که طور همون. ٣٦ببر و بانو. یهست یشکارچ کی مسلما تو خب،. " نبود

 تا رو استفن. اومد خوشم. نیکرد یم دعوا تا دو شما که دمید. انداختم چاه اون یتو رو استفن من هتاز:" داد ادامه تکبر با نیکتر

 و کرد بازشان هم از آرام. زد هم به اندازد، یم ریگ را یا پره شب که یکس مثل را دستانش..." بعد و کردم دنبال جنگلی  هیحاش

                                                             
 ١٨٨٢ سال در داستان نیا. دارد استاکتون -آر – فرانکی  نوشته" ببر؟ ای بانو" کوتاه داستان به اشاره و شده استفاده" ببر و بانو"  ازعبارت داستان در  ٣٦

 .شود یم استفاده ست،ین حل قابل که یمشکل از یا هیکنا عنوان به یسیانگل در جمله نیا پس آن از و شد چاپ
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 خواستم یم: " گفت محرمانه و داد سر زیآم اسرار یا خنده. باشد داشته آنجا یزیچ واقعا که انگار آوردشان، نییپا ها آن سمت به

 یلیخ. یبرد اونو تو، اما. " کرد نایال به یزیآم دیتهد نگاه و شد زانیآو نشییپا لب گاه، آن." کنم یباز باهاش تا دارم نگهش

  ."کرد یم یکار نیهمچ دینبا. نایال بود، یبدجنس

  . دید را زن کی سوزان نفرت نایال ،یا لحظه یبرا و شد محو اوی  چهره از کودکانه وحشتناک یگر لهیح

  !"یکار طمع و صیحر دختر هی هم تو. شنیم هیتنب صیحر یها دختر:" گفت آمد، یم او سمت به که نیکتر

  "؟یکرد کارها یچ گهید که یبگ بهمون یخوا ینم. " کرد صحبت به شروع سرعت به و آمد رونیب یجیگ و رتیح از استفن

 نویا ازم واقعا اگه... خوب:" گفت چاپلوسانه سپس و دیرس یم نظر به ریغافلگ. رفت عقب یقدم بود، شده پرت حواسش که نیکتر

 نیزم یرو بر شییطال یموها. دیچرخ شیپاهای  پاشنه بر دوباره سپس و گرفت بر در را شیها آرنج دستانش با..." نیخوا یم

 حدس شما. نیبزن حدس شما نه،:" گفت یخوشحال با و کرد اشاره ها آن به گشت، یم بر سمتشان به کهیحال در. خورد یم تاب

  !"نیکن شروع. اشتباه ای درسته که گمیم من و نیبزن

 زیچ همه که آخر، در د؛یفهم ینم را نیکتر با یکش وقت لیدل. انداخت استفن به یپنهان ینگاه و داد قورت را دهانش آب نایال

  . اندازدیب چنگ یزندگ به تواند یم که یزمان تا که گفت یم او به یا زهیغر اما. بود دخواه کسانی

 اون که دختره. " بود مطمئن گرید اکنون اما دیرس یم گوش به نفس یب خودش یصدا." یکرد حمله یکیو به تو:" گفت دقت با

  ."بود مخروبه یسایکل یتو شب

 یتو اون نباشه، یچ هر خب،. " کرد دیتقل را یگرید مانند گربهی  ضربه شده، قالب انانگشت با. " آره! نیآفر:" زد ادیفر نیکتر

 یبرا. یکن ینم سایکل یتو ویکار نیهمچ! خب... کردن یم پسره اون با که یکار اون و:" داد ادامه معقوالنه." بود منی  سایکل

 فیتعر یسال و سن کم کودک یبرا را یا قصه که یشخص همانند. دیکش متظاهرانه را آخری  کلمه نیکتر!" زدم خنجش نیهم

  !"یبعد حدس. " کرد اشاره استفن به سپس. زد سیل زبان با را رنگش یصورت لبان!" دمیکش باال را خون... و. " کند

  . دبو یندیخوشا نا یسبازر مشغول بلکه کرد ینم دنبال را یباز استفن." یگرفت شیباز به بعد، به موقع اون از:" گفت استفن

 یها دکمه با رفتن ور مشغول لحظه، آن در اما!" گهید زیچ هی سراغ برو! میندار یکار گهید مورد نیا با. آره:" گفت یتند به نیکتر

 که آورد خاطر به اش، زده وحشت و آهو همچون چشمان با را یکیو نایال و. خوردند یم تکان تکان انگشتانش. شد راهنشیپی  قهی

. بکنه یا احمقانه یکارها کردم مجبورش: " دیخند نیکتر. بود شیها لباس آوردن در مشغول ا،یتر کافه در همه چشم شیپ در

  ."داد یم فیک یلیخ اون با کردن یباز
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 دهیرنج نیکتر سخنان از چنان. است دهیکش یم را ها طناب اراده، یب که شد متوجه. بود گرفته عضالتش و کرخت نایال دستان

 جانش یب دستان به حس یکم و دهد هیتک که کرد یسع عوض در و  توقف به مجبور را خود. بماند حرکت یب توانست ینم که بود

  . کرد یم تالش دیبا اما دانست ینم داشت، را یکار چه انجام قصد شد، یم آزاد اگر نکهیا. بدهد

  ."بعد حدس:" گفت یخطرناک طرز به نیکتر

 یریتاث ع،یوقا نیا از کدام چیه انگار بود سرگرم یا خونسردانه طرز به همچنان شیصدا" توئه؟ یسایکل یگیم چرا:" دیپرس منید

  " ؟یچ فل ایهونور پس. " باشد نگذاشته شیرو بر

 به را نایال سر پشت بود، کرده جمع را لبانش و دیدرخش یم چشمانش کهیحال در! " ریپ روح اون اوه،:" گفت توزانه نهیک نیکتر

 قرار سرشان پشت شده، غارت آرامگاه و هستند یا سردابه یورود یجلو در که شد متوجه بار نیاول یبرا نایال. ستینگر یم دقت

  ...کرد یم کمکشان ایهونور دیشا. دارد

 یاری که دیفهم نایال و. بکنم بهتون تونم یم که است یکمک تنها نیا. آورد خاطر به را شدن محو حال در و آرام یصدا سپس اما

  .رسد ینم راه از یگرید

 با را دستانش." استخونه مشت کی فقط. بکنه تونه ینم یکار چیه اون:" گفت یم باشد، خوانده را نایال فکر که انگار ن،یکتر

 یلیخ و. زدنه حرف بکنه، تونه یم که یکار تنها. " باشد ها استخوان آن شکستن مشغول نکهیا مثل درست ،داد تکان یبرازندگ

  .کرد احساس را ترس از یناگهان سوزش نایال و بود شده رهیت دوباره نیکتری  چهره حالت." نیبشنو شوحرف شما نذاشتم من وقتا

 کند پرت را نیکتر حواس تا آمد رونیب دهانش از که بود مقصود یب و یشانس یحدس نیا." نگتزی. یکشت رو یبان سگ تو:" گفت

  . داد جواب اما

 میپانتوم صورت به را صحنه نیکتر..." نیکرد یزار هیگر به شروع و رونیب نیدیدو هخون از همتون شما. گذشت خوش یلیخ! آره" 

 مزه. " کردند دایپ را جسدش و آمدند عجله با که یدختران بود، دهیکش دراز یبانی  خانه یجلو در که یکوچک سگ: کرد یبازساز

. کنم بشیتعق ادیز داشتم عادت. کردم دنبال اونجا تا بود،  کالغ شکل به که یوقت رو منید من. داشت ارزششو اما داد یم یبدی 

  .کرد اجرا را چاندنیپ عیسر حرکت..."  و بردارم رو کالغ اون تونستم یم خواستم یم اگر

 است زده حرف بلند یصدا با که نشد متوجه یحت. یبان یایرو کرد فکر شد، یجار وجودش در خی همچون یالهام کهیحال در نایال

 من به. منم بود کرده فکر اما. بود دهید رو تو خواب یبان:" گفت نجواکنان. کنند یم نگاه او به استفن و نیکتر دید که یزمان تا

 اما دهیپر رنگ. دمیرس یم نظر به متفاوت که گفت یم. دهیترس یم من از و. دهیوز یم باد و ستادمیا درخت هی ریز دهید که گفت

 او اما کرد مزه تلخ را نایال دهان یعیما." شکنم یم رو گردنش و رمشیگ یم من شه،یم کیدنز کنان پرواز کالغ هی و. افروخته بر

  ."یبود تو اون، کهیحال در:" گفت و داد قورتش
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 یایرو ادیز مردم:" گفت نانهیخودب نیکتر. باشد کرده اثبات را او نظر مدی  نکته نایال که انگار دیرس یم نظر به خوشحال نیکتر

  ."یگیم بهش یدار که ییتو کرد فکر. یمرد تو که بوده اون ریتقص گفتم بهش. دهید رو من خواب... ات خاله. ننیب یم رو من

  ..."ایخدا... اوه" 

 نگهت رودخونه یتو یکافی  اندازه به. یمرد یم دیبا! بود مرده که کاشیا:" داد ادامه شد، یم توز نهیک اش چهره که نیکتر

 شتریب تونم یم حاال. " زد یپنهان یلبخند." خب اوه،. یبرگشت و یبود گرفته خون دوتاشون از و یدبو ولگرد یلیخ تو اما. داشتم

 باال شیصدا!" منی  حلقه. داده تو به رو منی  حلقه استفن دمید چون دادم دست از را خودم کنترل روز اون. کنم یباز باهات

 شیباز فقط دینبا که دمیفهم لحظه اون در. تو به دادش وقت اون. رنایب ادمی به تا بودم گذاشته براشون که. منی  حلقه"  رفت

  !"بکشمش دیبا بلکه بدم

  ..."نیکتر. قبل سال پونصد ،یبود مرده تو. یمرد تو کردم یم فکر من اما:" گفت. بودند شانیپر و نیاندوهگ استفن چشمان

 رو زیچ همه بیترت. زدم گولتون که بود یاول بار اون وه،ا:" گفت بود، شده خلق کج و نبود خوشحال و شاد لحنش گرید که نیکتر

                  ادیفر و کرد نگاه منید به استفن از تیعصبان با." نیرفتیپذ ینم منو انتخاب دوتا شما. دادم خدمتکارم گودرن، با

  ."نبود یکاف شما یبرا اما .دوتاتون هر عاشق. بودم عاشقتون. میباش خوشبخت هم کنار در مون همه که خواستم یم:" زد

 نیکتر حتما که کرد فکر رتیح با. دید را شیپ سال پانصدی  دهید بیآس کودک آن در نایال و کرد رییتغ دوباره نیکتری  چهره

  .شدند یم پر اشک از قتایحق یآب درشت چشمان. است بوده یشکل نیا قبال

 حس هم من. نیتونست ینم شما اما:" داد ادامه یجیگ با نیکتر" .نیباش داشته دوست رو گریهمد تا دو شما که خواستم یم" 

 دونستم یم. داشت دیخواه دوست رو گهیهمد وقت اون مردم من که نیکن فکر شما اگه که کردم فکر. داشتم یوحشتناک یلیخ

  ".بشه نیظن بودم که یزیچ به پدرم نکهیا از شیپ برم، اونجا از دیبا من ،هم باالخره که

 ضد بر که یا گهید طلسم من. میختیر شو برنامه گودرن و من همان یبرا:" گفت یآرام به بود، شده سرگردان خاطراتش در که او

. نهیشوم یخاکسترها و. دمیسف راهنیپ نیبهتر. برداشت را دمیسف راهنیپ. او به دادم رو ام حلقه و داشتم بود، شده ساخته آفتاب

 داشونیپ شما که ییجا. آفتاب در رون،یب شون گذاشته گودرن و. ادیب بوجود یدرست ی حهیرا تا میزد شیآت یچرب یکم اونجا

  ". دیخورد اما نیبخور بیفر که نبودم مطمئن. ادداشتمی همراه. نیکن

 هیگر و نیبش نیغمگ که بود قرار شما. نیداد انجام اشتباه رو زیچ همه شما... وقت اون اما. " دیچیپ هم به اندوه از نیکتری  چهره

 یکار نیهمچ چرا! نیآورد ریشمش و نیرفت شما عوض در اما! کردم شما بخاطر کارو نیا من. نیکن آروم رو گریهمد و نیکن

 گفته بهتون داشت ادی یتو! نیکرد رفتار باهاش آشغال هی مثل ن؟یرفتینپذ رو ام هیهد چرا. " کرد یم هیگر دل ته از" ن؟یکرد

  "ن؟یکرد کارو نیا چرا. نیکشت رو گهیهمد. نیدیکش ریشمش و نینکرد گوش اما. نیکن یآشت مه با خوام یم هک بودم
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 کرد، یم ریس گذشته خاطرات در ن،یکتری  اندازه به که او. بود شده سیخ زین استفن صورت و یجار نیکتر یها گونه بر اشک

 بود؛ من ریتقص. بده گوش بهم ن،یکتر... میبود احمق یلیخ و میکرد یم سرزنش را گریکدی تو، مرگ یبرا. میبود احمق ما:" گفت

 و کردم فکر اش درباره دفعه چند یدون ینم. متاسفم چقدر بعد به آن از یدون ینم... شدم مانیپش یلیخ و. کردم حمله اول من

 من. زویچ همه... گردونم برش تا بدم رو زمیچ همه بودم حاضر. کنم عوضش تا بدم انجام یکار تونستم یم کاش که ام کرده آرزو

 به دانهیام نا بود، آمده درد به اندوه از قلبش که نایال. ختندیر یم فرو چشمانش از ها اشک و شکست شیصدا..." کشتم رو برادرم

 استفن خکوبیم ادیز دقت با چشمانش و  دیناپد سرگرم نگاه. ستین آگاه هم حضورش از یحت او که دید اما دیچرخ منید سمت

  .بود شده

 بذار لطفا. میزد صدمه گهیدهم به یکاف قدر به همه ما. کن گوش بهم لطفا ن،یکتر:" گفت لرزان افت،ی یم باز را شیداص که استفن

 یم یبگ که یکار هر و دار نگه منو. سرزنشه سزاوار که هستم یکس من. برن اونا بذار اما یخوا یم اگه نگهدار منو ای. میبر ما حاال

  ..."کنم

 و شده نرم یا چهره با اندام کیبار دختر که یزمان .بودند اندوه از مملو و یآب یبیغر طرز به و روان نیکتر جواهرنشان چشمان

  .بشکند را افسون آن مبادا بکشد نفس نداشت جرات نایال رفت، یم استفن طرف به مشتاق

 یم رو فکرش شیپ وقت یلیخ دیبا :"گفت او. کرد منجمد را شیها گونه یرو یها اشک و دیخز رونیب دوباره نیکتر درون خی اما

 برگشتم گودرن، بدون. کردم فرار. بودم ناراحت ن،یبود کشته رو گریهمد نکهیا از اوال. بدم گوش بهت بود ممکن موقع اون. یکرد

 فتل یگشنگ از بود ممکن بود نکرده دامیپ کالوس اگه. بود سردم و گرسنه! نو راهنیپ کی یحت. نداشتم یچیه بعدش اما. خونه

  ."بشم

 به را نیکتر که بود یمرد کالوس. بود کرده فیتعر شیبرا استفن که آورد ادی به را یزیچ نایال وحشتش، و ترس انیم در. کالوس

  .است یطانیش و ریشر گفتند یم انییروستا که یمرد. بود کرده لیتبد آشام خون

 رو یخوا یم که ییزهایچ و یباش یقو دیبا. هیجور چه اواقع ایدن که داد نشونم. داد ادی بهم رو قتیحق کالوس:" گفت نیکتر

 یبرا آنکه بدون" شدم؟ یجور نیا چطور یدون یم. هستم! ترم یقو همه از حاال من و. یکن فکر خودت به فقط دیبا. یاریب بدست

 درون اکنون ها آنی  همه و. ها آشام خون و ها انسان. اریبس یها یزندگ. ها یزندگ:" داد جواب دهند، یپاسخ تا کند صبر ها آن

  .ام گرفته ادی چقدر دانست ینم. بود کرده رتیح. کشتم رو کالوس قرن، دو ای کی از بعد. هستند من

 کرده که یکار و تا دو شما. آوردم ادی به رو شما بعد، اما. بودم یراض و خوشحال یلیخ ن،ازشو خودم انباشتن و ها جان گرفتن از

  .یچطور دمیفهم باالخره. کنم تون هیتنب دیبا که دمیفهم و. نیبود کرده رفتار ام هیهد با طور چه. نیبود

 نیا سمت به. ذهنت یتو گذاشتم استفن، ،یذار یم آدم هی ذهن در تو که یطور همون رو اش دهیا. نجایا کشوندم رو تون دو هر

 داشته من با دیبا ییها نسبت هی کنم فکر. بود نجایا نایال. کنه بتیتعق منید که کردم حاصل نانیاطم بعدش. کردم تتیهدا مکان
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 یب ن،یکتر یصدا در!" یبش عاشقش نبود قرار اما. دهیم دست بهت گناه احساس و شینیب یم که دونستم یم. منه هیشب باشه؛

  !"اون به یبد رو ام حلقه نبود قرار! یکن فراموش منو نبود قرار. " داد نهیک و بغض به را خود یجا دوباره یلیم

  ..."نیکتر" 

 یکس چه از حاال که دونم یم. مونیپش یلیخ. کنم یم مونتیپش حاال و. یکرد میعصبان یلیخ تو اوه،:" داد ادامه سرعت به نیکتر

 گرفته دست در را خود کنترل دوباره که آمد یم نظر به." داشتم دوست همه از شتریب رو تو چون! استفن ییتو اون و ترم متنفر

  .دیکش باال را خود یزیآم اغراق وقار با و کرد پاک صورتش از را اشک یاهاردپ نیآخر است،

 گشاد یا شهیاند ریتاث تحت سپس و کینزد چشمانش." بذارم شا زنده ممکنه یحت. ستمین متنفر قدر نیا منید از:" گفت او

 ام دهیشن. نیچطور واقعا ها زیچ که یدون یم تو. یستین استفن یاحمق به تو. کن گوش من،ید:" گفت یا انهیمخف لحن با. شدند

 یم تو. شدم تنها مرده، کالوس یوقت از. " شد خم جلو به. " ام دهید رو یداد یم انجام که ییکارها. یزد یم حرف اش درباره که

 رو رهدخت یتون یم یبخوا اگه یحت. یدار دوست شتریب همه از منو یبگ که نهیا یبکن دیبا که یکار تنها. یکن میهمراه یتون

  "؟یکن یم فکر یچ. دمیم اجازه بهت. یبکش خودت

 که دیرس یم نظر به بودند؛ نیکتر رنگ یآب درشت چشمان بر منید چشمان. ایخدا اوه که کرد فکر شدیم بد حالش دوباره که نایال

 یم خواهش. نه! ایخدا ه،او کرد فکر نایال. بود گشته باز اش چهره به سرگرم و بوالهوس حالت و. کند یم یوارس را نیکتر صورت

  ...نه. کنم

  . زد لبخند یآهستگ به منید
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  پانزدهم فصل

  

ی م فشرده قلبش کهی وجود بای حت اما. شناختی می خوب به را مضطرب لبخند آن او. کرد نگاه منید به خاموشی ترس با نایال

ی می معن منیدی برا کهی زیچ تنها. رندیمی م او و استفن هرحال به کنه؟ی می فرق چه. کردی زیآم تمسخر سوال ذهنش شد،

  .کند حرکت عتشیطب خالف داشت انتظار ازش که است اشتباه نیا و. دهد نجات را خودش که است نیا دهد

  . کرد نگاه ،باشد است ممکن منید کهی زیچ خاطر به نیغمگی احساس با را هوسباز و بایز لبخند آن او

 خواستمی نم واقعا من. یبر تو گذارمی م من رندیبم اونهای وقت بود، میخواه شادی لیخ باهم ما "زدی لبخند او به مسحور نیکاتر

  ."متاسفم من" :کرد نوازش را اوی  گونه و دراز را شیقلم و کیبار دست ."شدمی عصبان فقط. بزنم صدمه بهت

  .دیخندی م هم هنوز" ن،یکاتر" گفت منید

  ."بله ".شد خم و آمد کترینزد او

  ..."نیترکا"

  "من؟ید بله"

  ."جهنم به برو"

 ختهیگس لجام یروین وی بدخواه ، قدرتی ناگهان خشم شیافزا د،یچیپ خود به وقوع، از شیپی حت فتد،یب دبو قرار کهی اتفاق از نایال

   لیتبد وانیح نه و بود انسان نه گرید کهی زیچ بهی داشتن دوستی  چهره آن. دیکش غیج نیکاتر رییتغ از او. کرد حس رای ا

  .کرد فرو اوی گلو در را شیها دندان و دیدرخش نیکاتر چشمان دری قرمز رنو ،دیپر منیدی رو که همانطور .شدی م

 نایال. شودی جار خون تا دیدری م را پوستش زد، چنگ بود،ی زیخونر درحال هک را منیدی  نهیس و بودند شده بلند شیها چنگال

. بود بسته را او که بودی طناب با تقال بخاطر کردی م حس شیبازو در کهی درد دیفهمی بهمم طور به د،یکشی م غیج همچنان

  .دیشن را نیکاتر ذهن ادیفری  کننده کری صدای زیچ هر از شتریب اما زندی م ادیفر هم استفن که دیشن

  !متکشی م! کشمتی م! کشمتی م! کشمتی م! کنمی م مونیپش رو تو من! شدی خواه مونیپش تو حاال
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 لهیم به را پشتش و کرد ریمتح را او ،آن مطلق قدرت. کردند رسوخ نایال ذهن بهی خنجر مانند که بودند،ی ا آزاردهنده کلمات

 و آمدی م سمتش به صدا انعکاس طرف ره از آمدی م نظر به. نداشت آن از شدن خالصی برای راه چیه اما. دیمالی می آهنی ها

  .شدی م دهیکوب سرش در

  !کشمتی م! کشمتی م! تکشمی م

  .رفت حال از نایال

                                                                    

***  

  

 را اتاق رونیبی صداها کردی م تالش و انداخت گرشیدی پای رو را وزنش بود، شده دوال تیجود خاله کنار ثیمرد ،ابزار اتاق در

 که کرد فکر آنها، ازی برخ آلود خون دهان به توجه با اما ،یطور چه نبود مطمئن ؛بودند افتهی هرا نیرزمیز به ها سگ. کند ریتفس

 کار چه آنها دیبگو توانستی نم ثیمرد اما بودند ابزار اتاق رونیب آنها حاال. ندا هدیرس نجاا به نیزم سطحهمی ها پنجره شکستن با

  .بود ساکتی لیخ رونیب. کنندی م

  .کردی زار به شروع کمرتبهی بود، هنشست رابرتی پای رو که تیمارگار

  ."زمیعز ،شهی م درستی چ همه. خوبه .سیه ":گفت کنان نجوا رابرت

 میکن خکوبشیم و متوقف را گریدی روین نکهیای برا ما کرد فکر. دید مارگارت سری رو را او مصمم و زده وحشت چشمان تیمرد

  .نبود افسوسی برا یزمان اما. میداشت کمونینزد را تو

خاله جودیت دستش را روی دهان ." الینا کجاست؟ الینا گفت از من مراقبت می کنه ":ت درشت و جدی بود، گفتچشمان مارگار

  . او گذاشت

و دید نگاه ." حقیقت اینه. فقط منو فرستاده تا اینکارو کنم، همین ":و به  تندی اضافه کرد" مواظبته  اون ":مردیت زمزمه کرد

  .تبدیل شدز حالت سرزنشگرانه به تحیر رت اراب

  .روی در کار می کردند دسگ ها داشتن. در بیرون، سکوت به صدای خراشیدن و جویدن تبدیل شد

  .رابرت سر مارگارت را نزدیکتر روی سینه اش قرار داد
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ا از آشپزخانه و قسمت چوبی سگ ه. به نظر می رسید تا ابد. مطمئنا، ساعت ها. دندمشغول کار بوبانی نمیدانست آنها چه مدت 

  .بیشتر آنها را از بین بردند و مردان مسلح. ه بودنددوازده تا از آنها از سد آتش گذشت ،بهرحال تاکنون. نده بودقدیمی در وارد شد

  .و چیزی هم برای سوزاندن نداشتند. وود و دوستانش اسلحه هایشان خالی شده بود اما آقای اسمال

آنها دنبال راهی . گویی چیزی او را می آزردجیغ می زد و سرش را نگهداشته بود  .له ی عصبی داشتویکی چند لحظه قبل حم

  .بودند تا مهارش کنند که در نهایت بیهوش شد

نست  که او نگران سگ ها نیست میدا .، رفتکرداز بین دری که در حال تخریب بود، از آتش مراقبت می که  بانی به دنبال مت

  .نجا نمی شد دیداز آ چیزی که. ، بودیبسیار دورتر دیگر و بلکه نگران چیز

  .او پاسخی نداد یا حتی برنگشت." که بتونی انجام بدی دیگه ای نبود کار. مت تو مجبور بودی که بری"گفت

یدانست که حقیقت انی با وجود اینکه این حرف را میزد، ماما ب." نزدیکه سپیده دمه، ممکنه اون موقع سگ ها بروند ":بانی ادامه داد

  .نداشت

ش تایید با سر. در نهایت مت واکنشی انجام داد." استفن اونجاست .استفن باهاشه . "را لمس کردبانی شانه ی او . مت پاسخی نداد

  ."استفن اونجاست ":کرد و گفت

  .شکل دیگری از تاریکی بیرون آمدسوخته و غرغرکنان، 

***  

  

ترین که ک یتا شمع می دانست چون می توانست ببیند نه تنها با نور چنداین را  .هوش آمد تدریج به بعد از مدت زیادی الینا به

  .قبر به پایین می تابید روشن کرده بود بلکه با نور کم خاکستری سردی که از دریچه ی

ر کافی برای دیدن تمام حاال نو. او روی زمین دراز کشیده بود، زنجیرش پیراهنش را چاک داده بود. می توانست دیمن را هم ببیند

فکر کرد . باشد مرده به اندازه ای بی حرکت بود که انگار. ش وجود داشت و الینا از خود می پرسید که آیا او هنوز زنده بودجراحات

ه راه ، جریانی را در ذهنش بترین، فریاد کبه نوعی. فقط بعد از اینکه گفت، متوجه شد که این کلمه را به زبان نیاورده بود؟ دیمن

داده بود که صدای  را و بهش این قدرت کمک کرده بودبدون شک خون مت . یا شاید چیزی که خواب بوده، بیدار شده بود انداخته

  . ذهنیش را بازیابد
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  استفن؟. سرش را به طرف دیگری گرداند

م مانند دیمن نسبت به اتفاقی که الینا آرزو می کرد که کاش او ه. بسیار هوشیار. شیار بودواما هنحیف شده  ش از درده اچهر

  .برایشان افتاده بی حس بود

  .الینااو برگشت، 

  او کجاست؟ :گفت انش به آرامی دور اتاق می چرخید،چشمکه الینا 

سگ ها کارشان را چه طور  شاید می خواد بررسی کنه. اینجا باال رفت اون چند لحظه پیش از. مت دریچه قبر نگاه کرداستفن به س

  .ده اندانجام دا

  .او تا آن لحظه بقیه را به یاد نیاورده بود. نداشتالینا فکر می کرد به مرز ترس و وحشت رسیده است، اما حقیقت 

  . چهره ی استفن پر از احساسی بود که نمی شد آن را با کلمات عنوان کرد.  الینا، من متاسفم

این  ،فقط به خاطر چیزی که هست ...یا. نکارو به خاطر خودش کردهن ایاو. تو این کارو با اون نکردی. این تقصیر تو نیست استفن

، چه طور به استفن حمله خاطره ی اینکه خودش در جنگل .الینا در افکار خود غرق شد. چیزی که ما هستیم. اتفاق براش افتاده

  .ت، چه حسی داشد و نقشه ی انتقامش را می کشیدیوود دو و اینکه وقتی به سمت آقای اسمال کرد

  .ممکن بود من باشمگفت ، 

  .تو هرگز نمی تونی اونطوری باشی!  نه

، اگر او االن قدرت داشت، چه کاری با کاترین می کرد؟ چه کاری نمیکرد؟ اما می دانست صحبت درباره ی آن. الینا پاسخی نداد

  .تر می کند استفن را غمگین تنها

  .فکر می کردم دیمن به ما خیانت کنهگفت 

  .با چهره ای بیگانه وغریب به برادرش نگاه کرد. من هم همینطور ور عجیبی گفتاستفن به ط

  تو هنوز ازش متنفری؟

  .نه من دیگه ازش متنفر نیستم. او به آرامی گفت نه. نگاه استفن تیره شد

. سایه افکندسپس سیستم عصبیش هشدار داد که چیزی در ورودی قبر . به نوعی این براش مهم بود. الینا سرش را تکان داد

  .استفن هم عصبی شد

  ... الینا . داره میاد
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  .دوست دارم استفنگفت  ،آمدمی همانطور که شکل مبهم سفید رنگ پایین  ،الینا ناامیدانه

  .کاترین مقابل آنها فرود آمد

پشت از  ،او دوباره با دقت ." مسدود کردین شما تونل منو .هداره می افتنمی دونم چه اتفاقی  ":او که رنجیده به نظر می آمد و گفت

او  ".اون چیزیه که من برای رفتن به اطراف ازش استفاده می کنم . "به سمت قبر شکسته و سوراخ روی دیوار نگاه کردسر الینا، 

دم از بنابراین مجبور نبو. می دونید این از زیر رودخانه رد می شه "ادامه داد  که بدن دیمن زیر پاهاش بود و ظاهرا اطالع نداشت

  .به آنها نگاه کرد گویی منتظر قدرشناسی آنها از شوخیش بود" می گذشتم  زیرشبه جای آن من از . باالی آب جاری عبور کنم

از آب  در آن لحظه. ماشین آالریک از رودخانه گذشت یتو ،چه طور تونستم انقدر احمق باشم؟ دیمن با ما. الینا فکر کرد درسته

  .او نمی توانست نیروی دیگر باشد. در مواقع دیگر هم گذشتهجاری عبور کرد، احتماال 

و از  گار بخشی از ذهنش عقب ایستادهان. دترسیده بواینکه خیلی هم  بکند با وجودفکر را  نست اینچه طور تواکه این عجیب بود 

  .فاصله به قضایا نگاه می کرد

ه فکر نمی کنم سگ ها هنوز این کارو کرد. هم بکشمدوستات رو رم زیر رودخانه تا  یمن تورو االن می کشم بعد م"کاترین گفت 

  ".می دهماما خودم انجامش . باشن

هنوز  ":کترین او را نادیده گرفت و گفت. این قانع کننده بود صدای او خاموش شد اما با وجود." بگذار الینا بره ":استفن گفت

او دست " .بر میدارمهم رو  اینهاو . نکار هستنور کافی هم برای ای. ممکنه تورو بسوزونم. تصمیم نگرفتم چه طوری این کارو کنم

سنگ آبی . دو حلقه نقره ای و یک حلقه طالیی را روی زمین انداخت!" سه...دو...یک"گفت .بسته اش را مقابل لباسش پایین آورد

  .، آبی بودندترین بودگردنبندی که در گردن کهمانند سنگ  .آنها همانند چشمان کاترین می درخشیدند

نمی توانست تصور کند بدون این حلقه ی . الینا دیوانه وار دستش را چرخاند و جای خالی حلقه اش را روی انگشتش حس کرد

  ... ن بدون آ. شن برای زندگیش الزم بود، برای بقایآ. فلزی چقدر احساس برهنگی می کند

اما نمی دونم  . "دانگشت شست یکی از پاهایش می سایی حلقه ها را با با بی احتیاطی" .بدون اینها شما خواهید مرد ":کترین گفت

وار سرداب قدم زد، پیراهن نقره ایش در دیبه سمت دورترین  او به آرامی" سته رخ می ده یا نهکه به اندازه ی کافی این اتفاق آه

  .نور اندکی برق می زد

  .مدوقت ایده ای به ذهن الینا آ آن
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به اندازه ای که می توانست آن یکی دستش را هم حس کند، به اندازه ای که فهید کرخت و . کت دهدمی توانست دستش را حر

  .طناب ها شل شده بودند. بی حس نیستند

ک ی برای انجامحتی اگر الینا آزاد می شد، تنها . ریعتر بودو از الینا هم س. به طور غیر قابل باوری قوی بود. ترین قوی بوداما ک

  .داشتقت وحرکت سریع 

  . مچ یکی از دستهایش را چرخاند، حس کرد که طناب در حال تسلیم شدن بود

من نگاه کردنشو دوست . و خونریزی کردنتون را ببینم راه های دیگری هم وجود دارن، می تونم شما رو زخمی کنم ":کترین گفت

  . "دارم

. ه طور مشقت باری خم شده بود، اما به فشار دادن ادامه داددستش ب. الینا دندانش را بهم سایید، فشاری به طناب ها وارد کرد

  .سوزش ساییده شدن طناب به دستانش را حس کرد

  ."من می تونم بهشون بگم کی شروع کنن و کی متوقف شن. موش ها می تونن جالب باشن. ا موش های ":کترین متفکرانه گفت

دوست . بروز ندهد ذشت،یچ نشانه ای از جریانی که در پشتش می گالینا سعی می کرد ه. تر بودآزاد کردن دست دیگرش راحت 

  . نه تا زمانی که کوچک ترین احتمالی وجود داشت که کترین بشنود. داشت استفن را ذهنی صدا بزند اما جرات نکرد

و تو خیلی . شدمه فکر کنم با تو شروع کنم، من دوباره گرسن ":و گفت صورتش را به او نزدیک کرد. ترین به سمت استفن رفتک

  ."چقدر شیرین بودیفراموش کرده ام که . شیرینی استفن

. همین االن، بیرون و در آن نور بود ترینک. که از دریچه قبر می تابید. دمنور سپیده . مستطیلی از نور خاکستری روی زمین بود

  ...اما

! گاه کنی که دارم اونو می کشمو مجبورت میکنم ن من از تو می نوشم! فهمیدم . "ناگهان خندید، چشمان آبیش برق زد کترین

با خوشحالی "  نقشه خوبی به نظر نمی آد؟. ببینی ،بمیریخودت برای تو به اندازه ای نیرو می گذارم تا مرگش رو قبل از اینکه 

  .روی پاشنه اش چرخی زد، رقص کنان حرکت کرددوباره دستانش را بهم زد و 

  ...فقط یک قدم دیگه . ترین به مستطیل نور نزدیک شددید که ک. یگهالینا فکر کرد، فقط یک قدم د

  ..."چه خوب "او برگشت !"  خودشه. "ترین قدمی برداشتک

  !حاال
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با سرعت . مانند حمله ی گربه ی شکاری. به او حمله کردد و از آخرین حلقه طناب خارج و تکانی دا ،بازویش را که بسته بودالینی 

  .یک امید. یک شانس. کار رسیدناامیدکننده ای به ش

سنگی زمین که سر کاترین به حس کرد . دو را در مستطیل نور انداخت شدت ضربه هر. او با تمام وزنش به کاترین ضربه زد

  .برخورد کرد

. هزار بار قوی تر. حسی شبیه سوزش گرسنگی، فقط قوی تر. گویی تمام بدنش در سم قرار گرفته باشدو درد سوزانی حس کرد، 

  .غیر قابل تحمل بود

  "!الینا ":نش و هم با صدایش فریاد زداستفن هم با ذه

دهانش با خشم و غضب پیچید، دندان . چشمان حیران کاترین متمرکز شدند در زیر بدن او، نیرویی خروشید و . او فکر کرد، استفن

آن دهان از شکل افتاده با فریادی باز . ش را بریدندلب پایین ها خیلی بلند بودند به طوری کهآن. به سرعت بیرون آمدندهای نیشش 

  .شد

. ترین بسته شدندگردنبند آبی کانگشتانش روی فلز خنک . کورکورانه حرکت می کرد ،تریندست بی تجربه ی الینا، روی گلوی ک

و نا هماهنگ بودند و  م، اما انگشتانش ضخیسعی کرد آن را بگیرد. که زنجیر پاره شدد و حس کرد آن را پیچانبا تمام قدرتش، 

وباره با صدای وحشتناکی فریاد     استفن د. گردنبند چرخید و در سایه افتاد. زدمی چنگال های کاترین وحشیانه به آن چنگ 

  "!الینا:" زد

یما به رین مستق، صورت تابدار کتدر زیرش. فقط ، نور دردآور بود. گویی شفاف شده باشد. شدپر نور که بدنش از کرد می حس او 

  . به جای فریاد زدن، صدای جیغ کشیدنش بیشتر و بیشتر می شد .آسمان زمستان نگاه می کرد

جیغ هایش . خطوطی از آتش در آن دیده می شد. رین شکافته شده بودچهره ی کت. نداشت اما قدرتش را ا سعی کرد بلند شودالین

  .لینا آتش را از باال و پایین حس کردا. مشتعل و پوستش سیاه می شدموهای کاترین . به اوج رسیدند

چیزی او را . ثل آب یخ بودخنکی سایه م. سپس حس کرد چیزی او را گرفته است، شانه هایش را گرفته و او را بیرون کشید

  .نگهش داشت و چرخاند

ی پاره کردن طنابش کرده و بخاطر تالشی که برا، قرمز معرض خورشید قرار گرفته بودند جایی که در در دستان استفن را دید،او 

  .الینا تیره شد و چیزی ندید سپس چشمان. ندبود در حال خونریزی بود
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. ند، با حیرت مکث کردندمردیث و رابرت که مشغول ضربه زدن به پوزه های خون آلودی بودند که از سوراخ در به زور وارد می شد

مردیث از گوشه ی چشم به دیگری . یکی از پوزه ها تکانی خورد و بیرون لغزید. دندان ها از گاز گرفتن و جویدن متوقف شده بودند

مردیث به رابرت نگاه کرد که . آن ها حرکت نمی کردند. نگاهی انداخت و دید که چشمان سگ بی حالت و شیری رنگ شده بود

  .زنان ایستاده بودنفس نفس 

  .اما آنها جرات امیدواری نداشتند. از سرداب هیچ صدایی نمی آمد همه چیز ساکت بود

سگی که دندان هایش را در ران مت فرو کرده بود، سفت شد، لرزه . جیغ دیوانه وار ویکی متوقف شد گویی با چاقو بریده شده باشد

ا به آن سوی آتش در حال خاموشی بانی چرخید ت ،نفس های بریده بریده با. ی متشنجی کرد؛ سپس آرواره اش مت را رها کرد

  .ببینددیگر را که در بیرون افتاده بودند،  ینور به اندازه ای بود که می توانست جسد سگ ها. نگاه کند

  .او و مت به یکدیگر تکیه دادند و گیج و سردرگم  به اطراف نگاه کردند

  .در نهایت بارش برف بند آمد

  

***  

  

  .به آرامی الینا چشمانش را باز کرد

  .بودو روشن همه چیز خیلی آرام 

او دوباره حس کرد بدنش . حاال چیزی آزار دهنده نبود. صدایی که بد بود؛ آزار دهنده بود. از قطع شدن صدای جیغ، خوشحال بود

تقریبا حس می کرد اصال . آسوده، سبک در هوا گویی شناور بود، خیلی باال و. از نور پر شده است، اما این بار هیچ دردی نداشت

  .بدنی ندارد

  .لبخندی زد

او مستطیل نور کم رنگی را روی زمین دید، از . آزادی و شناور بودنش را بیشتر می کردرخاندن سرش دردی نداشت، گرچه حس چ

  .ت پیوستدروغ پانصد ساله ی کاترین به حقیق. لباس نقره ای دود و آثار سوختگیش باقی مانده بود
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و نمی خواست وقت بیشتری بابت کاترین  کسی درحال حاضر صدمه ندیده باشد او آرزو داشت. الینا به اطراف نگاه کرد. فقط همین

  .مسائل بسیار مهمتری هستند. تلف کند

  .کند که پرنده حس می همان احساسی استاین . اوه این دلپذیر بود. و سپس لبخندی زد" استفن، ":او آه کشید و گفت

اما  دوباره پر از اشک شدند. س بودندیخچشمان سبز استفن ." بشه من دوست نداشتم اینجوری ":ناک گفتاو به نرمی و اندوه

  .پاسخ لبخند الینا را داد

  "می دونم، می دونم الینا"استفن گفت 

و درک استفن برای او مهمتر از  .ببیند اکنون آسان بود که چیزهایی را که واقعا مهم بودند،. دخوب و مهم بود که او درک می کر

  .تمام دنیا بود

از آخرین باری که زمانی را  .به نظر می رسید که مدت زمان زیادی از آخرین باری که واقعا به استفن نگاه کرده بود، می گذشت

اما اکنون آن . ت بلوط بودندبا آن موهای تیره و چشمانی که به سبزی برگ های درخ. صرف قدردانی کردن از زیبایی او، کرده بود

نمی خواستم بمیرم؛ . ارزشش رو داشتبا خود فکر کرد، . را می دید و می دید که روح استفن از میان آن چشم ها، بیرون می تابید

 . اما اگر باز هم مجبور می شدم ، بارها انجامش می دادم. االن هم نمی خوام

  "دوست دارم ":الینا زمزمه کرد

  .دست یکدیگر را فشردند" .ست دارمدو"استفن گفت 

  .بدشواری قادر بود حس کند که استفن بغلش کرده است. سبکی عجیب و ضعیفی او را به آرامی تکان داد

  .فکر می کرد وحشت زده شود اما اینطور نبود، نه تا وقتی که استفن اونجا بود

  "اونها االن خوبن ، نه؟... مراسم رقص بودندمردمی که در "گفت 

  ."دادی شوننجاتتو . خوبناونها االن  ":تفن زمزمه کرداس

  ."تو باید بهشون بگی که من دوستشون دارم. یا از خاله جودیت. از بانی و مردیث نتونستم خداحافظی کنم "

  ."من بهشون می گم"استفن گفت 

نار استفن ن خودش را روی زمین کدیم. صدایی گرفته صدای نفس کشیدن فرد دیگری می آمد،" تو می تونی خودت به اونها بگی"

از  . "اما چشمان تیره اش به الینا دوخته شده بودند نده بودرگه هایی از خون صورتش را پوشا صورتش زخمی شده و. ه بوددکشی

  ..."تو قدرتشو داری  .اراده ات استفاده کن الینا ، تحمل کن
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که اتفاق می افتاد، تنها پایان دهنده ی چیزی بود که دو هفته پیش چیزی . نستحقیقت را می دا. او با تردید به دیمن لبخندی زد

تا . ت خداحافظی کندیفقط سیزده روز وقت داشت تا همه چیز را درست کند، تا برای مت جبران کند و از مارگار او. آغاز گشته بود

  .اما االن مهلتش تمام شده بود. به استفن بگوید که دوستش دارد

  "سعی می کنم"به او قول داد . او دیمن را هم دوست داشت. برای رنجاندن دیمن وجود نداشت با این وجود، دلیلی

  "ما تورو می بریم خونه ":دیمن گفت

  ".فعال نه، فقط یک کم دیگه صبر کن ":الینا به آرامی گفت

  .دیمن هم میداند سپس الینا فهمید که. خارج شد در اعماق چشمان تیره ی او رخ داد و جرقه ای سوزان از آنچیزی 

اشیا از . و حس راحتی کرد، گویی به خواب می رود آلودگی پیدا کردحالت خواب ." فقط یک کمی... خوب . من نمی ترسم"گفت 

  .او دور می شدند

ن می داد، خیلی خیلی چیزها بودند که از دستشا. تاسف بوداما م می ترسیداو خیلی  ن. دردی در قفسه سینه اش شدت گرفت

  .بودند که آرزو داشت انجام دهد کارها

  ".اوه، چه جالب"به نرمی گفت 

آنجا بود، شبیه دریچه ای که به  اکستری شدند و چیزی شبیه درگاهابری خ. به نظر در حال ذوب شدن بودند های دخمهدیوار

  .شد فقط این دری بود که به نور متفاوتی باز می. سمت زیرزمین باز می شد

  ".مه ااستفن؟ من خیلی خست. چه زیبا"زمزمه کرد 

  "تو می تونی حاال استراحت کنی"

  "منو رها نمی کنی؟" 

  ."نه"

  "خوب پس من نمی ترسم"

  .ن دراز کرد، لمسش کرد، و انگشتانش را با حیرت کنار کشیدالینا دستش را به سمت ا . چیزی در چهره ی دیمن درخشید

حاال چه . اما دردی از نگرانی او را آشفته کرد. سر انگشتانش حس می کرد خنکی نمناکی را بر." ناراحت نباش"الینا به او گفت 

بفهمد که درون او واقعا چه طوری هست؟  کسی می تواند دیمن را درک کند؟ چه کسی می تواند به او فشار بیاورد، سعی کند
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استفن قول می دی؟ قول  . "ور باشد قدری نیرو گرفت، مثل شمعی که در باد شعله" شماها باید از همدیگه مراقبت کنید ":گفت

  "می دی از هم مراقب کنید؟

  ..."اوه الینا .قول می دم"

  ."خوبه، خوبه، استفن"گفت . امواج خواب آلودگی درحال غلبه به او بودند

  .بودنددر این فکر بود که آیا والدینش در آن پشت . می توانست لمسش کنددرگاه نزدیک بود، خیلی نزدیک به قدری که 

  "وقت رفتن به خونس"او زمزمه کرد 

  .و سپس تاریکی و سایه ها محو شدند و فقط نور بود

گرفته بود،  شان رایاو فقط بغلش کرد، اشک هایی که جلو ،و بعد از آن. استفن اورا در آغوش کشید تا زمانی که چشمانش بسته شد

بار عصبانیتی وجود نداشت، هیچ  این. را از رودخانه بیرون کشیددرد متفاوتی بود نسبت به زمانی که او . سرازیر شدندبدون مانعی 

  .نفرتی وجود نداشت، فقط عشق بود که ادامه داشت برای همیشه و تا ابد

  .اما دردناک تر بود

  .ه بودگذاشتاینجا تنها  او را. آن نور رفته بود رالینا زی. د نگاه کرد، فقط یک یا دو قدم از او فاصله داشتاو به مستطیل نور خورشی

  .، نه برای مدت زیادیفکر کرد 

  .م نکرد، چشمانش در پرتو نورخورشید درخشیده نگاه حتی وقتی بلند شد به آن. حلقه اش روی زمین بود

  .دستی بازویش را گرفت و او را عقب کشید

  .استفن به چهره ی برادرش نگاه کرد

به نمی توانست حرکت کند،  اه کرد ووقتی استفن نگ. داشته بود ا نگهو حلقه ی استفن ر ، تاریک بودچشمان دیمن مانند نیمه شب

  .کرد شیرها زور حلقه اش را در انگشتش و سپس

از روی  او حلقه ای را که استفن به الینا داده بود." حاال، می تونی هرجایی که می خواهی بری ":با درد و رنج عقب رفت و گفت

  .صورتش را برگرداند ."رش، بگیرش و برواین هم مال توست بگی ":زمین بلند کرد

  .نگاه کرد، طوالنی به حلقه طالیی که در کف دستش بود یاستفن برای مدت

به نظر . چشمان برادرش بسته بودند، به زحمت نفس می کشید. به دیمن نگاه کردتا بست و برگشت دور آن سپس انگشتانش را 

  .خسته و رنج کشیده می آمد
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  .لی داده بودو استفن به الینا قو

  ."ت کنیبیا، بذار یه جایی بریم که بتونی استراح ":ا در جیبش گذاشت و به آرامی گفتحلقه ر

 .صبر کرد لحظه ای،و سپس، برای  گذاشت تا در بلند شدن، کمکش کندبازویش را دور برادرش 
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  شانزدهم فصل

  

 

  دسامبر شانزدهم دوشنبه،

. کنم کار یچ باهاش دونستم ینم چون خوام ینم نویا که گفتم اولش. دهیبخش رو اتاقش لیوسا شتریب. نم به داد رو نیا ستفنا

  .باشم داشته یا دهیا کنم فکر حاال اما

 و. کردن اضافه بهش رو کردن تصور که ییزهایچ و دنیفهم یاشتباه رو اتییجز. بردن ادی از به کردن شروع ،یزود نیهم به مردم

 یبرا یمنطق یلیدل چگونه نکهیا ای نبوده، ییماورا واقعا یلیدل چه به نکهیا. هستن آوردن، ریتفس و لیدل مشغول ز،یچ هر از شتریب

  .بزرگساالن با رابطه در مخصوصا. ستین کردنشون متوقف یبرا یراه یول است احمقانه واقعا. داشته وجود ماجرا اون و ماجرا نیا

 نوع کی. کرده دایپ براش یدیجد اسم دامپزشک. یزیچ نیچ هم ای بودن گرفته یهار ها سگ که گنیم. بدترن همه از اونها

  .است احمقانه فقط کنم یم فکر که من. زهیآم هیکنا نیا که گهیم ثیمرد. ابدی یم انتقال ها خفاشی  لهیوس به که یهار یماریب

 روشون بشه کنم یم فکر من که هستن ییساک اونها. داشتن حضور رقص مراسم در که ییاونها مخصوصا بهترن یکم ها بچه

 یبرا که یکس هیشب. مونه یم معجزه مثل که کرده رییتغ روز دو عرض در قدر نیا یکیو. یکیو و کارسون سو مثل. کرد حساب

 قلدر با که بود یاحمق و خوشگل یها دختر نیا از قبال. ستین بود، سابقا که هم یکس هیشب اما ستین بود، یآخر مین و ماه دو نیا

  .باشه شده خوب که کنم یم فکر حاال اما. دنیپر یم ها

 هیبرف ملکه نایال که گفت. زد حرف یکی نیا در اما نکرد صحبت یقبل ادبودی مراسم در. امروز نبود، بد یلیخ هم نیکروال یحت

. بده انجام تونست یم نیکروال که بود یکار نیبهتر احتماال یول بود رفته کش سو یقبل یسخنران از ییجورا هی که بوده، یقیحق

  .بود یمناسب و خوبی  اشاره

 دارن همه که دونم یم. باشه خواب در که بود نیا مثل بلکه یتصنع و یموم عروسک کی مثل نه. دیرس یم نظر به آرام یلیخ نایال

  .داره قتیحق واقعا دفعه نیا. داره قتیحق یول گن یم نویا

 نیهمچ ای رگ انسداد از که گنیم و. زنن یم حرف ها، زیچ جور نیا و شدن غرق از اش جهتو جالب فرار به راجع بعدش، اما

  .داد دهیا من به که بود نیهم اما. است مسخره یلیخ که. کرده فوت یزیچ
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 یوت نه. کتابخونه یتو بذارتش که خوام یم یمزبیگر خانم از بعدش. ارمیب رونیب کمدش از را اش گهید خاطرات دفترچه خوام یم

 یواقع داستانه نجایا در. هست اون در قتیحق چونکه. بخوننش و دارن برش بتونن مردم که ییجا بلکه .فل ایهونور مثل یبخش

  .کنه فراموشش کس چیه خوام ینم من و. هست

  .بمونه ادشونی ها بچه دیشا که کنم یم فکر

  . بود نایال خواست نیا کنم؛ اضافه را اومد بر و دور نیا مردمی  هیبق سر بر که یزیچ دیبا که کنم گمون

 او و رابرت. داره اجیاحت یمنطق حیتوض کی به. بشه رو به رو قتیحق با تونه ینم که هیبزرگساالن از یکی گرچه .خوبه تیجود خاله

  .باشه خوب تیمارگار یبرا دیبا نیا .کنن ازدواج سمسیکر در قراره

 هنوز چونکه. االن نه یول. دید خواهد را نشیوالد و نایال یروز هی که گفت بهم بود،ادی مراسم در. دهیفهم درست رو ماجرا تیمارگار

 عنوان به. گذاشته مغزش در رو یا شهیاند نیهمچ یزیچ چه دونم ینم.  بده انجام مکان نیهم در دیبا که هست زهایچ یلیخ

  .باهوشه ساله، چهاری  بچه کی

 و جمع رو ها تکه میداشت و بود شده آروم یچ همه نکهیا بعد وحشتناک، صبح اون که یوقت. خوبن مسلما هم ثیمرد و کیآالر

 شد سالش هجده یوقت گهیم ثیمرد. باشه ییخبرا که کنم یم فکر. افتادن هم آغوش در عمال ،دنید رو گهیهمد م،یکرد یم جور

  .رهیگ یم میتصم اش باره در شد، لیالتحص فارق و

 یبرا فقط. کنم یم فکر بزرگم مامان یها مراسم از یکی انجام به. ارنیب بدست رو پسرها نتون یم همه. یمعمول کامال. یمعمول

  .کنم ازدواج باهاش بخوام یحت من که ستین کس چیه اطراف نیا. نه ای کنم یم ازدواج اصال من نمیبب نکهیا

  .کنه رییتغ نیا که ستمین مطمئن. هست فکرش در دختر کی فقط حاضر حال در اما. بهینج و نینازن مت. هست مت خب

 که هست یکس تنها لریتا. بود زده نایال به راجع ینامربوط حرف چونکه. لریتا دماغ یتو دیکوب مشت با ادبود،ی مراسم از بعد امروز

  . مونه یم یباق هست، که یبدجنس و منفور یعوض نیهم شهیهم. فتهیب که میاتفاق هر. شهیمن عوض وقت چیه دونم یم

  .داره یا ستهیشا دام و تله یهولناک طور به اون و نیآب یوحشتناک طرز به مت چشمان خوب،... مت اما

 دیبا گن یم. کشته رو نایال اون کنن یم فکر که هستن شهر در یادیز افراد هنوز. بزنه رو لریتا تونست ینم نبود انجا چون استفن

 جا همه رسن، یم سرداب به نجات گروه که یزمان تا نیکتر یخاکسترها. نبوده آنجا یا گهید کس چون باشه، بوده اون کار

. دیفهم یم اول بار دیبا که گهیم. شده ور شعله صورت نیا به بوده، ریپ یلیخ اون نکهیا بخاطر گهیم استفن. بوده شده پراکنده

 ره،یم یم فقط. شده ینم خاکستر به لیتبد شکل نیا به جوون آشام خون کی که بود، کرده سوختن به تظاهر نیکتر که یوقت

  .شنیم خرد که هستن رهایپ فقط. نایال مثل
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. کنن دایپ دست بهش تونستن یم اگه دونستن یم مقصر رو منید احتماال دوستاش، و وود اسمال یآقا بخصوص مردم، از یبعض

 احتماال یول کجا به گه ینم ناستف. کنه فرار تا کنه یم کمکش استفن چونکه. نبوده اونجا دن،یرس مقبره به یوقت. تونن ینم اما

 از من،ید گفت دم،ید رو استفن که ادبودی مراسم از بعد امروز چونکه. ابندی یم بهبود عیسر ظاهرا ها آشام خون. جنگل در ییجا

 یم کار یچ منید: قرارن نیا از ها سوال حاال. بوده نگفته بهش منید کنم فکر نبود؛ یراض موضوع نیا از استفن. رفته چرچ فلز

 ینم شرط نهایا از کدوم چیه یرو من کرده؟ ینظر دیتجد نکهیا ای گناهه؟ یب یها دختر گرفتن گاز مشغول رونیب اون کنه؟

  .بود یبیغر بیعج پسر منید. بندم

  .جذاب قطعا. جذاب اما

. کنه نگاه رو سرش شتپ اگه شهیم زیسورپرا منید احتماال که دارم یهانپن ظن هی من اما. بره خواد یم کجا گهینم هم استفن

 یلیخ رو ها قول که هم استفن. ها هیما نیهم یتو یزیچ هی ای. باشه منید مراقب بده قول که کرده مجبور رو استفن نا،یال ظاهرا،

  .رهیگ یم یجد یلیخ

 به البته .کنه خوشحالش بتونه کنم یم فکر که خواسته ازش نایال که کنه یم رو یکار اون چند هر. کنم یم تیموفق یآرزو براش

  .انداخته گردنش دور یریزنج در رو نایالی  حلقه االن،. بشه خوشحال نایال بدون قادره که یا اندازه آن

 چقدر که ده یم نشون فقط دم، ینم یتیاهم نایال به من مثال ای ه،یمعن یب و پوچ ها زیچ نیا از کدوم هر که نیکن یم فکر اگه

 شنبه، کی تر شیب و شنبه روزی  همه من، و ثیمرد! طلبم یم مبارزه به ،رو بگه بهم یزیچ نیهمچ کس هر. نیدیفهم اشتباه

 یم فکر مدام. کنم پوره پاره و بشکنم رو زیچ همه خواست یم دلم که بودم یعصبان یقدر به من و. میبود کردن هیگر مشغول

 فرد تنها نایال شهر،ی  همه از. رنیبم شب اون ستنتون یم که داشت وجود گهید آدم همه نیا که یوقت چرا؟ نا؟یال چرا که کردم

  .بود

  .ستین عادالنه داد؟ یم رو خودش جان دیبا چرا اما داد، انجام اونا نجات یبرا رو کار نیا که درسته

 یطور نیا چرا بدم حیتوض تونم ینم. افته یم ،یکن یم فکر یزندگ بودن عادالنه به یوقت که هیاتفاق نیا. گرفت ام هیگر دوباره اوه،

 حرف باهام اما. بده حیتوض تونه یم اون ایآ بپرسم ازش و بزنم ضربه فل ایهونوری  مقبره بر محکم و برم خواد یم دلم. ستین

  .بدونه یکس که باشه یزیچ نیا نکنم فکر. زد نخواهد

. باشه شده خاموش که هست ینور مثل. طورن نیهم مدرسهی  همه. شهیم تنگ براش دلم ادیز یلیخ و داشتم دوست رو نایال من

  "نور. "هست نیالت به اسمش یمعنا همان نیا که گهیم رابرت

  . باشه رفته نور که یزمان هر بود، خواهد من وجود از یبخش نیا حاال
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 ینور همچون اون به کنم یم یسع. فرستاد برام را عشقش نایال که گهیم استفن اما کنم یخداحافظ باهاش بودم تونسته کاشیا

  .دارم خودم همراه که کنم رفک

 نیا خواستم ینم من.  اش بدرقه یبرا میبر قراره من و کیآالر ث،یمرد مت، و رهیم داره استفن. بکشم دست نوشتن از االن بهتره

 سیقد کی اون. بدونن نایالی  درباره رو تقیحق مردم که خوام یم فقط. نداشتم خاطرات دفتر خودم وقت چیه بدم؛ کشش قدر

 نیتر خواهانه خود ریغ تینها در و. بود وفا با و بامحبت ،یقو دوستاش یارب اما. بودن سازگار و راستگو خوب، ن،یریش شهیهم .نبود

 یکیتار برابر در را نور تینها در نایال که است نیا یمعنا به نیا گهیم ثیمرد. بده انجام ،تونست یم یکس هر که کرد رو یکار

  .باشنش داشته ادی به شهیهم تا بدونن نویا مردم خوام یم. کرد انتخاب

  .داشت خواهم ادی به شهیهم من

  کوالگ مک یبان
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